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ÖN SÖZ 

Ülkemizde 666.607 ha'lık bir yayılış alanı ve 153.667.488 
m3'lük dikili ağaç servetiyle ön sıralarda yer alan kayının 
arınancılık tekniklerine ilişkin özelliklerinin tüm uygu
layıcılar tarafından. iyi bir şekilde bilinmesi gereği orta
dadır. Bu ise, bugüne kadar yapılmış çeşitli araştırma 
çalışmalarının ve diğer yayınların yakından izlenmesiyle. 
mümkün bulunmaktadır. Ancak, çok yoğun işleri arasın
da uygulamacının kayma ilişj\:in ve kaynaklan farklı 

bütün yayınları zamanında ve noksansız izlemesi de müm
kün bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, kayının botanik özellikleri, yayılışı, tohum 
özellikleri, fidanlık tekniği, ekolojisi, doğal ve yapay 
gençleştirmesi, bakımı, .zararlılardan korunması, odunun 
özellikleri ve korunmasını içeren bir yayının hazırlan
masına gerek duyulmuştur. 

Bu kitapta, kaym konusunda bugüne kadar yapılan 
yayınlar esas almarak ve uygulayıcıyı bilimselliğe bağ
madan özlü bilgiler aktarılması amaçlanmış bulunmak
tadır. Bu bilgilerin dışında, daha detaylı bilgiler almak 
isteyenler için taranan yüzden fazla literatür, kitabın 
sonunda verilmiştir. 

Okuyucularımızm Kayın El Kitabının içeriği konu
sundaki uyarıları bundan sonra yapılacak aynı tür yayın
lar için önemle dikkate alınacaktır. 

Kayın El Kitabının uygulayıcı meslekdaşlarımıza ya
rarlı olmasını diliyoruz. 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
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1. GİRİŞ 

Geniş kullanım yerleriyle kayın odunu gerek orman 
ürünleri sanayiinde ve gerekse mobilyacılıkta aranan bir 
hammaddedir. Ancak, bu hammaddenin düzenli olarak 
sağlanması mevcut kayın meşçerelerinin korunmalan, 
bakımları ve gençleştirilmeleriylc, mümkün bulunmak
tadır. Kayın odununun ardaklanarak kısa bir süre için
de değer kaybına uğraması, üretimde ve değerlendiril
mesinde üzerinde özellikle durulması gereken bir diğer 
konudur. 

Bu kitapta yer alan ormancılığın çeşitli disiplinleri
ne ilişkin bilgilerin kayın konusundaki tüm darboğazla
rı giderebilmesi ve bütün sorulara cevap getirebilmesi 
mümkün değildir. Çünkü, özellikle bu türle ilişkili genç
leştirme ve bakım çalışmaları, yöreye göre büyük fark
lılıklar gösteren ekolojik şartlara bağlı bulunmaktadır. 
Bu nedenle, verilen bilgilerin genel bir yaklaşım olduğu 
dikkate alınmalı ve yöresel problemler uygulayıcının 

teknik bilgisi ve gözlemleri ışığında kendi boyutu içinde 
mütalaa edilmelidir. 

Araştırma Enstitüsü Müdi.irlüğümüzde ve diğer bi
limsel kuruluşlarımızda kayma ilişkin araştırma çalış

malarına devam edilmektedir. Kazanılan yeni bilgiler ışı
ğında bu kitabın ileriki yıllarda daha da zenginleştirile
C"ği doğaldır. 
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2. MEMLEKETİMİZDE YAYILIŞ GÖSTEREN KA YIN 
TÜRLERİNİN BOTANİK ÖZELLİKLERİ 

Fagaceae familyasma dahil olan kayın cinsi memle.
ketimizde, Doğu Kayını (F. orlentalis Lipsky.) ve Avrupa 
Kayını (F. silvatica L.) olmak üzere, iki türle temsil edil
mektedir. Bunlardan Doğu Kayını Türkiye'de diğer türe 
nazaran daha geniş bir yayılışa sahiptir. 

2.1. Doğu Kayını (F. orientalis Lipsky.) İle Avrupa 
Kayımnın (F. silvatica L.) Birbirinden Fark 
Eden Botanik Özellikleri 

Fagaceae familyasma dahil olan, kayın (Fagus L.) 
cinsinin Türkiye' de yetişen türlerinden Doğu Kayını ile 
Avrupa Kayınının, birbirinden fark eden botanik özel
likleri aşağıda çıkarılmıştır : 

Boy bakımından her iki tür birbirinden fark etme
mektedir. Ancak, Doğu kayınının açık gri renkli kabuk
lanna karşın, Avrupa kayınının koyu gri renkli kabuk
ları vardır. Doğu Kayınının yaprakları elips veya ters 
yumurta biçiminde, Avrupa kayınının ise, yumurtamsı 
veya elips şeklindedir. Her iki türün yapraklarındaki 
mevcut yan damar sayıları da farklıdır. Şöyle ki; Doğu 
Kayınında yan damar sayısı 8- 13 çift, Avrupa Kayınında 
ise, yan damar sayısı daha az olarak S - 8 çifttir. Diğer 
taraftan, her iki türün erkek çiçeklerinin periyant örtü
sü farklı yapıdadır. Doğu Kayınında periyant örtüsünün 
sade yapıda olmasına ·mukabil, Avrupa Kayınında bu 
örtü parçalı yapıdadır. 

Kupula.ise, her iki türde farklılıklar gösterir. Doğu 
Kayınında kupulanın üst tarafı biz şeklinde, aşağı b-
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sımları ise daha geniş şerit biçiminde pullarla örtül
müştür. Avrupa Kayınında ise, kupulanın her tarafı biz 
şeklinde pullarla kaplanmıştır (28, 53). 

2.2. Doğu Kayınının (F. oıientalis Lipsky.) Botanik 
Özellikleri 

Doğu Kayını (F. orientalis Lipsky.) genel gorunu
şi.i bakımından, kardeş tür olan Avrupa Kayını (F. silva
tica L.)'na çok benzer. Hatta, bazı botanikçiler tarafın
dan onun bir formu olarak da kabul edilmektedir. 30-
40 m'ye kadar boy, 1 m'ye kadar da çap yapabilen Doğu 
Kayını, dolgun ve düzgün gövdeli 1. sınıf orman ağaçla
rımızdandır. Bu türün kabuğu, açık kül renginde olup, 
ince ve düzgün yapıdadır. Yan dururolu tomurcuklar 2.2 
cm boyundadır. Genç sürgünler kırmızımsı-kahverengi 
renktedir. Yaprakları elips veya ters yumurta biçiminde 
olup, kenarları tam veya hafifçe dalgalıdır. Yaprak uç
Ian, sivri uzun veya kısa olup, 6.0- 12.00 cm uzunluğunda, 
kenarları körpe iken kirpiklidir. Yaprakların alt yüzle
rindeki ana ve yan damarlar, ipek gibi tüylü olup, yap
rağın üst ve alt yüzü çıplaktır. Yan damarlar yaprak ke
narına ulaşmadan uç kısımlarından kıvnlırlar. Kulak
çıklar 3.5 mm. boyundadır. Yaprak sapı tüylü ve 0.6- 1.2 
cm uzunluğundadır. 

Çiçekler, yaprakların koltuklarında yer alırlar. Ku
pula iki çeşit pullada kaplıdır. Kupulanın üst kısmın
dakiler biz şeklinde, aşağı kısımdakiler ise, daha geniş 
şerit biçiminde pullada örtülmüş olup, 5.0- 15.0 x 2.0-
4.0 mm boyundadır. Meyve,· 3 köşeli, kahverenginde, yu
murtamsı (ovate) biçimde, tek tohum taşıyan bir nustur 
(1.2- 2.2 cm). Meyve sapı tüylerle örtülüdür ve 2.5-3.5 
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cm uzunluğundadır. Çiçeklenme Nisan ayında olup, yap
raklanma ile aynı zamana rastlar (28, 53). 

2.3. Avrupa Kayınının (F. silvatica L.) Botanik 
Özelükleri 

40 m'ye kadar boylanabilen, kışın yapraklarını dö
ken 1. sınıf orman ağacıdır. Gövde dolgun ve düzgün 
silindirik yapıdadır. Gr~ renkli parlak ve pürüzsüz kabuk 
çoğu kere güneş yakmalarından zarar görür. Tepe önce
leri konik biçimli, ileri ·yaşlarda ise, kubbe gibi bir gö
rünüşe sahiptir. Genç sürgünleri tüylüdür. Dallarda uzun 
ve kısa sürgünler belirgin bir şekilde görülür. Tomur
cukları 1.5 · 5.0 cm boyutundadır. 

Yaprakların çoğunluğu yumurta biçiminde, ucu siv
rice, dip tarafı yuvarlak, kenarları ise hafif dalgalı veya 
seyrek ufak dişlidir. Yapraklar 4.0- 10.0 x 2.5-7.0 cm 
boyutunda olup, üst yüzleri koyu parlak yeşil, alt yüzü 
ise, biraz daha açık yeşildir. Avrupa Kayınının yaprak
ları sonbaharda dökülmeden önce sarı- kırmızı bir renk 
alırlar. Yapraklar körpe iken, her iki yüzü de ipek gibi 
tüylü, kenarları ise kirpiklidir. Kulakçıkları ince dil bi
çiminde, açık esmer veya kırmızımsı renkli olup, kısa 

zaman sonra düşerler. 

Çiçekler yaprakların koltuklarında yer alırlar. Bun
lardan erkek çiçek kurulları uzun saplı, küre biçiminde 
ve bol çiçeklidir. Dişi çiçek dihazyumunda çiçekler, te
ker teker veya bir kaç çiçek bir arada bulunur. Kupula 
biz gibi sivri uçlu yumuşak dikenlerle seyrek bir halde 
örtülmüştür. Bu türde, çiçek açma Nisan- Mayıs, mey-
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velerinin olgunlaşması ise, Eylül- Ekim aylarında ger
çekleşir. 

Fagus silvatica'da bol meyve yılları, çoğunlukla ku
ru ve sıcak geçen yazlardan sonra yaklaşık 5 yıllık peri
yodlada olur. Elverişsiz hava hallerinde bu periyodlar 
10- 12 yıla kadar çıkabilmektedir. 

Önceleri yavaş olan boy büyümesi 5. yıldan itibaren 
hızlanır. 100 yaşından sonra duraklar, ancak çap artımı 
devam eder. Gölge ağacı karaktcrindedir: Sürgün verme 
özelliğini ancak genç yaşlarda sürdürür. Baltalık işlet
mesine elverişli değildir. Kök sistemi fazla derin olma
yıp, çoğunlukla yürek kök sistemi kurar (53). 

3. KAYININ DOGAL YAYILIŞI, 

Doğu Kayını, Batıda Balkanlar'dan başlayarak Ana
dolu, Kafkasya, Kuzey İran üzerinden kuzeyde Kırım'a 
kadar uzanmaktadır (53). 

Anadolu'da kayın yoğun olarak Karadeniz kıyısı; 

Marmara çevresi ile malıdut miktarda Karadeniz ardı, 

Ege yöresi ve Doğu Akdeniz'de bulunur (81). 

Karadeniz Kıyısı: 

Burada kayının yayılış sınırlarını bir taraftan deniz, 
diğer taraftan sahil dağlarının en üst çizgisi belirler. Bu 
genişlik kenar dağlannın en üst çizgisinden denize kadar 
olan uzaklığa bağlıdır. Batı'da oldukça genişleyen yayı
hş, Doğuya doğru daralır ve yaklaşık olarak 80- 100 km. 
arasında oynar (81). Kuzey Anadolu'da kayın, Karamür
sel ve İznik'den başlayıp, Doğuya doğru Karadeniz'in ke
nar dağları boyunca uzanarak Borçka'da son bulur (89). 
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Karadeniz sahilinde yer yer 80 m'ye (Akçakoca) indiği 
görülür (96). Batı Karadeniz'de 1300 m civarında olan 
üst sınır, Doğu Karadeniz' e doğru yükselir (1800- 1900 
m); genellikle 700- 1200 m'ler arasında optimumunu bu
lur (89). 

Karadeniz Ardı : 

Kuzeyde Karaden i: kenar dağlan ve güneyde Orta 
Anadolu stebi ile '-'ı;ıırlanmış olan bu bölgede kayın do
ğal olarak uyf!uıı yerlere serpilmiş bir halde ve çok az 
miktarda bulunur. Bu sınırlar içinde kayda değer kayın 
meşçerelerine Yeşilırmak Vadisinin kuzey bakılannda 

rastlanır. Burada kayının alt sının 1300- 1500 m' de baş
lar (5). 

Ma:r:mara Yöresi: 

Trakya' da Bulgaristan sınırına yakın Ahmetler Kö
yünden başlayarak Istranca dağlarının Kuzey bakısında 
250- 1000 m'ler arasında saf ve m eşe ile karışık olarak 
İstanbul'a kadar uzanır. Buradaki en yoğun yayılışını 
Demirköy, Kırklareli, Vize ve Çatalca yörelerinde yap
maktadır (5, 10, 49, 89). 

Güney Marmara'nın Kuzeyinde alçak rakımlardan 

itibaren dağlarda görünmeye başlar ve güneydoğuya gi
dildikçe alt sınırı yükselir. Nitekim, I>.uzeyde bulunan 
Kapı dağ' da ve Karadağ' da yaklaşık olarak SOO m' den 
itibaren meşçereler meydana getirdiği halde, alt sınırı 

Uludağ'da 1100 m'de, Alaçam'da 1200 m'de başlar (S). 
SOO- 1300 m'ler arasında Yenice'den Bilecik' e kadar uza
nır (89). 
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Ege Yöresi: 

Kayın özellikle bu bölgenin Gediz, Simav ve Dursun
bey yörelerinde yetişmektedir. Bu bölgede Alaçam or
manında 1200 m'den başlayıp, Simav'da 2000 m'ye ka
dar yükselerek arınanın üst sınırını oluşturmaktadır (81, 
89). 

Doğu Akdeniz Yöresi : 

Kayının adacık halinde küçük bir yayılış sahası da 
bu bölgede; Hatay Gavurdağı'nda, K. Maraş (Göksun'da), 
Pazantı'nın Kuzeydoğusundaki Pos, Osmaniye (Nurdağ
ları), Sorgun Yaylası, Mersin (Namnmdağı) ormanların
da bulunmaktadır. Fakat bunlar küçük parçalar halinde 
bulunup ka:Iitece de düşük oldukları için ekonomik öne
me haiz değildirler. Eloğlu (Maraş) Yavşandağı'nda se~ 

dir + Göknar ·sahası içerisinde 1600 - 1900 m yükseklik
lerde ve bilhassa derin ve korunmalı havza tabanların
da grup veya meşçerecikler halinde bulunurlar (S, 85). 

Türkiye'de Doğu Kayını esas olarak geniş saf or
manlar oluşturduğu gibi, aşağı zonlarda meşe ormanla
rının yapısına iştirak eder. Doğu Karadeniz'de Abies 
nordmanniana ve Picea orientalis ile, Batıda Abies 
bornmülleriana, Abies equitrojani, Pinus sylvestris, Pi
nus nigra var. pallasiana ve meşelerle karışıklık yapar. 

Avrupa Kayını (Fagus silvatica L.) ise yurdumuzda 
Kırklareli'nde (Depıirköy 650 m), Çanakkale'de (Bayra
miç 600 m), Kazdağları'nda (Güngendağı bölgesinde 1300 
m), Balıkesir'de (Edremit 1500 m), Kütahya'da (Gediz 
1500 m, Simav 1700 m) yayilış göstermektedir (28). 

13 



4. KAYIN TOHUMUNUN ÖZELLİKLERİ 

4. 1. Doğu Kayını Tohumunun Özellikleri 

Doğu Kayınında erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üze
rinde Cbir cinsli bir evcikli) bulunmakta ve tozlaşma 
rüzgarla (Anemogamie) olmaktadır. Erkek ve dişi çiçek
ler ağaç üzerinde yaprakianma ile beraber görülmeye 
başlar. Döllenme tozlaşmadan çok sonra meydana gel
mekte ve meyveler Ekim ayında olgunlaşmaktadır. 01-
gunlaşmayı takiben meyveler Ekim ayında dökülmeye 
başlar ve tohum dökümü ·Kasım son um~ kadar devam 
eder. Tohum, dikili ağaçlardan toplanabildiği gibi dökü
mü takiben yerden de toplanabilir. Ancak, yerden top
lamada, özellikle düzgün gövdeli feı::tlerin altından top
lamaya dikkat etmek gerekmektedir. Yurdumuzda ya
pılmakta olan ağaçlandırmalara yetecek miktarda elde 
devamlı tohum bulundurmak için bugüne kadar kayının 
tüm doğal yayılış alanını temsil etmek üzere 23 adet to
hum meşçeresi seçilmiştir. 

Doğu Kayını tohumunun ortalama bin dane ağırlığı 
273 gr (215- 340)'dır. Taze tohumlar ortalama % 25-30 
rutubet ihtiva etmektedir. Kayın tohumlarının ihtiva et
tikleri su, belirli bir miktarın altına düşürülmemelidir. 
Doğu Kayınında tohum rutubet sınırının % 10- 12'ye ka
dar indirilmesinin mümkün olabileceği; zira rutubet 
muhtevasının bu oraniara düşürülmesine rağmen tohum
ların çimlenme kabiliyetinin % 80 civarında olduğu bu
lunmuştur (73). İlkbahar ekimi için tohumlar +3°C'de 
soğukhava deposunda 5- 6 ay saklanabilir. Ancak, bu 
tohumlar, 3 ay % 15 rutubetli kum içerisinde +3°C'de 
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katlamaya alındıktan sonra fidanlıklara ekilmelidir. To
hum, rutubet yüzdesini % 12 - ı 7'ye düşürerek hava al
mayan kaplarda -5°C'cle 1.5-2 yıl saklanabilmektedir 
(8). Kayında çimlenme engeli bulunmaktadır. Bu neden
le, çimlenmeden önce tohumlar 9- 14 hafta +3°C'de so
ğukhava deposunda soğuk- ıslak katlamaya alınırlar 

(73). Daha sonra ı- 3 hafta çimlendirme dolabına konu
larak çimlenme yüzdesi belirlenir. Tohumların % l'lik 
triphenyl tetrazolium klorid veya bromicl tuzunda belirli 
süreler bekletilerek yaşayan dokularının kırmızıya bo
yanması ile de yaşama kabiliyederi tesbit edilebilir. Çim
lenen tohumların çenek yaprakları toprak üstüne çıkar 
(Epigeik çimlenme). 

4.2. Avrupa Kayım Tohumunun Özellikleri 

Avrupa Kayını (Fagus silvatica L.) yurdumuzun ikin
cı kayın türünü oluşturmaktadır. Bu türde de çiçeklen
me Nisan ve Mayıs aylarında yapı-aklanma ile beraber 
başlamakta ve meyvalar Eylül- Ekim aylarında olgun
laşmaktadır. Meyveler Ekim- Kasım aylarında dikili 
ağaçlardan veya dökümü müteakip yerden ele toplanabi
lir. Zengin tohum yılında 1 ha'lık bir alandan Fransa'da 
1900-2200 kg, Almanya'da 900- 1700 kg arasında tohum 
istihsal edilebilmektedir (71). 

Avrupa Kayınının ortalama bin dane ağırlığı 216 
(162- 251) gr' dır. Taze tohumlar, rutubet yüzdeleri% 20-
30'a düşürülerek + 1 veya + SaC'deki soğukhava depo
sunda bir mevsim saklanabilir. Ancak uzun süreli sak
lamalarda, yine rutubet yüzdelerini teclrici olarak % 8- 10 
a düşürerek, hava almayan kapalı kaplarda -·10 veya 
-isoc'lerde 3.5 yıl muhafaza etmek mümkündür (71). 
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Çimlendirme için ise tohumlar 42 gün +3°C'de veya 
+so c' de, katlamaya alındıktan sonra 28 gün 20°C' de bek

letilir. Ancak 20°C'ye konulmadan önce, daha düşük sı

caklıkta iken çimlenirler. Bazen 140- lSO gün katlamaya 
alınarak da tamamen çimlendirilebilirler. 

5. KA YlNlN FİDANLIK TEKNİGİ 

5.1. Doğu· Kayınının Fidanlık Tekniği 

Ülkemizde kayın fidanı yetiştirme çalışmalarının ta
rihçesi oldukça yenidir. Başlangıçta 3 - S bin ·olan fidan 
üretirİli 1984 yılında 16.5 milyon olarak gerçekleştirilmiş
tir. 

Toprak işlemesinin kayın fidan kalitesine olumlu 
yönde etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, kayın fi
danı üretilecek fidanlıklarda ekim parselleri bir yıl ön
ceden en az 30 cm .derinlikte işlenmelidir. Bu amaçla, 
toprak, sonbahar ekimleri için Haziran ayında, ilkbahar 
ekimleri için de Eylül ayında sürülmelidir (37). Toprak
ta yeterli miktarda organik maddenin bulunmaması, ka
yın fidanı yetiştirilecek fidanlıklarda gübrelemenin ya
pılmasını gerektirir. 

Kaym tohumu sonbaharda toplandıktan sonra bek
letilmeden ekilmelidir. Sonbahar ekimlerinin mümkün 
olmadığı durumlarda, tohumlar soğuk . ıslak katlamaya 

alındıktan sonra erken ilkbaharda ekilmelidir. 
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Genellikle tohum yastıklan genişliğinin 120 cm, yas
tık aralıkları genişliğinin ise 40 cm (standard yastık) ol
ması uygundur. Yastıkların yüzeyleri mümkün olduğu 
kadar düz olmalıdır. Yastıklar bu şekilde hazırlanarak 
15 · 25 cm aralıklarla S- 6 ekim çizgisi açıldıktan sonra, 
tohumlar bu çizgilere 2 · 3 cm derinlikte ekilir ve üzerie
ri uygun bir kapatma materyaliyle (1 kısım ince dere 
kumu + 1 kısım orman toprağı örtülür. M2 'ye, 100. 
140 fidan elde edilecek şekilde tohum ekilmelidir (1 m'lik 
tek çizgiye 4Q adet). Ekim yastıklarının üzeri bastınlarale 
sıkıştınlır ve yağmurlama sistemi ile sulama yapılır. Su
lamanın zamanı ve miktarı, hava koşullarına ve yöreye 
bağlı olarak değişmekle birlikte, çimlenmeler başlayın

caya kadar hergün sabah geç ve öğleden sonra erken sa
atlerde olmak üzere günde 2 kez sulama yapılmalıdır. 
Çimlenmeler tamamlandıktan sonra ise ya sabah erken 
veya öğleden sonra geç saatlerde olmak şartıyla günde 
1, daha sonraları ise haftada 2-3 kez veya duruma göre 
daha seyrek sulama· yapılabilir. Sulama miktarı ile za
manınm fidan kök teşekkülatı üzerinde doğrudan doğru
ya etkisi bulunmaktadır. Sık ve az su, fidamn sathi kök 
yapmasına neden olabilir. 

Sonbaharda ekilen tohumlar Mart- Nisan aylarında 
çimlenmektedir. Epigeik olarak çimlenen tohumların 
kelebek şeklinde 2 adet kotiledonu (çenek yaprakları) 
bulunmaktadır. Çenek yapraklarından sonra, başlan

gıçta .kızıl kırmızı r~nkli, daha :SOnra grimsi ye-
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şil renge dönüşen iki adet primer yaprak oluşmaktadır. 
Sekonder yaprakların teşekkülünden sonra da çenek 
yapraklar kurumaktadır. Çenek yapraklannın büyükli.i
ğü ile fidan büyüme miktarları arasında olumlu bir iliş
ki bulunmaktadır. Çimlenmenin bitiş tarihinde, çenek 
yaprakların ortalama eni ve boyu 30- 40 mm hipokotil 
boyu 15 - 40 mm, kökçük boyu ise 64- 98 ının'ler arasın
da değişmektedir. Haziran ve Temmuz aylarında büyü
me hızı azamiye ulaşmaktadır. Kayın fidanlan 10. hafta
da 15- 25 cm derinlikte bir kök kesimine tabi tutulma
lıdır. Kök kesimini takiben sulama ve gübreleme, saçak 
kök teşekkülatını artırmaktadır. Kök kesimi yapılmış 

1 +0 yaşlı fidanların tutma başarısı oldukça yüksektir. 
$açak kök ve yüksek bir kök/gövde oranına sahip fidan
lada başarılı ağaçlandırmalar yapılabilir. 

Kaym fidanı don ve kuraklığa karşı hassas oldu
ğundan çimlenmeden itibaren yastıkların üzerine gölge-_ 
lik yapılmalıdır. Gölgelerne 40- 80 cm yükseklikte ve 
% 50 oranmda yapılmalıdır. Gölgelemenin, 1 +0 yaşlı fi

danlarda boy büyümesine etkisi pek fazla olmamakla 
birlikte, 2 +O yaşlı fidanlarda gölgelemenin önemli etki
si bulunmaktadır (97). Ayrıca, gölgelemenin odanınayı 
azaltıcı etkisi de vardır. Ot alma masraflan gölgeleme 
masraflarını karşılamaktadır. 

5.2. Avrupa Kayınırun Fidanlık Tekniği 

Kayın tohumian toplanır toplanmaz sonbaharda 
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ekilmelidir. Ancak zorunlu hallerde tohumlar katlama
ya alınarak erken ilkbaharda ekilebilir. Ekim m 2 'ye 1+0 

için SOO, 2+0 için ise 300 fidan elde edilecek şekilde ya
pılmalıdır. Ekim derinliği 1-2 cm olmalıdır. Kapatma 
materyali olarak toprak da kullanılabilir. Ağustos ayına 
kadar ,% SO gölgelerne yapılmalıdır. Sonbaharda ekim 
yapılan yastıklar yaz ortalanna kadar malçlanmalı ve 
kemiricilere karşı önlem alınmalıdır (71). 

6. KA YI NIN EKOLOJiSi 

«Orman» deyimini sadece ağaç topluluğu olarak an· 
lamak doğru değildir. Ormanı, ağaçlada birlikte arala· 
rında karşılıklı etki ve ilişkiler bulunan diğer bitkiler, 
fauna, mikro organizma, toprak, hava, su ve iklim gibi 
diğer doğa faktörlerinin birlikte oluşturdukları bir sis
tem, bir doğal ünite kabul etmek gerekir. Böyle bir var
lık «Orman Ekosistemi» olarak isimlendirilmektedir. 

Bu tanıma göre, orman ekasistemini oluşturan kli
matik, edafik (toprak özellikleri), fizyografik (yükselti, 
bakı, eğim, yeryüzü şekli) ve biyotik (makro ve mikro 
organizmalar, flora, fauna ve insanlar) faktörlerin ince. 
lenmesi ve tanımlarının yapılması arınancılık çalışma

lan için önemlidir. Zira, yapılacak amenajman ve silvi
kültür çalışmalarında isabetli kararlar verilebilmesi, bu 
etüdlerin sıhhatli yapılmasına bağlıdır (26). 

6.1. Kayımn Mevki Faktörüne İlişkin İstekieri 
\ 

Denizden Yükseklik : Mayr'ın orman zonlan ayın-
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mına göre, kayın, Cestanetum'un serin zonu (2SO- SOO 
m) ile sıcak Pagetum zonu (SOO- 1000 m) arasında bu
lunmaktadır. Ancak, Saatçioğlu'na göre alt sının ıso-
200 m' ye inebilmekte, üst sının ise ı 700 m dolaylarında 
bulunmaktadır (81). Kayının Akçakoca'da (Akkaya seri
sinde) 80 m'ye kadar indiği (89) ve Simav'da 2000 m yük
sekliğe kadar çıkarak Karaçarnın üzerinde orman sınırı
nı teşkil ettiği belirtilmiştir (10). 

Bakı : Gölgeye dayanıklı bir ağaç türü olan kayın, 
Kuzey ve Kuzeybatı bakılar hakim olmak üzere gölgeli 
bakılarda, (Kuzey, Kuzeybatı, Kuzeydoğu ve Doğu) yayılış 
gösterir (1). Karadeniz'in nemli Kuzey yamaçlarındaki 
saf veya karışık kayın meşçereleri altında 3 - 4 m'ye ka
dar boylanabilen sık Rhododendron Sp. ve Ilex aquifo
lium bulunmakta (7 6), bu durumda gençleştirme çalış

malarında sorunlar yaratmaktadır. 

Eğim : Ka yın meşçereleri çoğunlukla çok 'eğimli 
(% 18- 36) ve dik (% 36- S8) yamaçlarda bulunur. Buna 
sebep, köklerin durgun sudan kaçınması ve iyi drenajlı, 
havalanabilir toprak istemesidir. 

Yeryüzü Şekli : Kayın eğim sınıfına bağlı olarak ya
maç arazileri tercih eder ve dahn çok üst ve orta ya
maçlarda görülür. Ağır tekstürlü topraklarda drenaj ih
tiyacım sağlamak için, dik yamaçlarda yer aldığı ifade 
edilmiştir (9). 

6.2. Kayının İklim Faktörüne İlişkin İstekieri 

Köppen sınıflamasına göre; kayın yayılış alanlann
da «nemli mutedil makro iklim tipinin; kışı soğuk, yaz 
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sıcaklığı 22oC'den az, nemli iklim (Cfb) tali tipi» hüküm 
sürmektedir (89). 

Thorntwaite metoduna göre; «Perhumid, 2. derece
den mikrotermal, su açığı olmayan, okyarrusala yakın bir 
iklim tipi» kayın yayılışı için uygundur (2). Yine bu me
toda göre, Demirköy'de kayın ormanlarının nemli mezo
termal, yazın orta derecede su açığı olan, okyanusa! ik
liin tipinde, normal gelişim gösterdikleri tesbit edilmiş
tir (1). 

Kayının yıl içinde yağış dağılımının dengeli, bağıl 
nemin yüksek ve sıcaklık ekstremlerinin fazla olmadığı 
bir iklim istediği belirtilmiştir (9). 

Sıcaklık : Kayın, sıcaklık isteği ılımlı derecede olan 
türler arasında yer alır (26). Yukarıda iklim tiplerinde be
lirtildiği gibi, kışı soğuk ,yaz sıcaklığı 22°C' den az olan 
yöreler, kayının sıcaklık isteğine uygun olmaktadır. Yük
selti, sıcaklığı da etkileyen bir faktör olarak, vejetasyon 
periyodunun uzunluğunu sımrlamaktadır. 

Kayın dona karşı,duyarlı bir ağaçtır. Kayın gençliği 
özellikle ilkbahar donlarından zarar görebilir. Gölge ağa
cı olması nedeniyle kuvvetli güneşlenme kabuk ve gölge 
yapraklarında yanma belirtilerine sebep olabilir. Bu ne
denle kayın, dona ve aşırı sıcaklığa karşı korunma ihti
yacındadır (81). 

Bir örnek olarak, Aksoy t~rafından Karabük- Bü
yükdüz Araştırma Ormamnda, yıllık ortalama sıcaklığın 
6.2°C, vejetasyon süresinin 4 ay, bu devredeki sıcaklık 
ortalamasının 13.3°C olduğu ve en erken donun 29 Eylül, 
en geç donun 26 Mayıs'ta meydana geldiği, yılda 123 
donlu gün olduğu belirlenmiştir (2). 
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A:Yrıca, kayının kontinental karakterli iklim mıntı
kalarından kaçındığı, ekstrem alçak kış sıcaklıklarına 
karşı hassas olduğu da ifade edilmektedir (10).' 

Yayılış alanı içinde yıllık ortalama sıcaklık 7.7- 10.5 
oc'Ier arasında değişmektedir (89). 

Yağış ve Nem: Yağışın yıl içindeki dağılımının den
geli ve bağıl nemin yüksek olması kayının istekleri ara
sındadır. Kurak yaz ayları yayılışını sınırlar (10). Kayın 
yayılış alanlarında yıllık yağışın 1200 mm civarında ol
duğu ve bunun .% 22'sinin vejetasyon devresine isabet 
ettiği bağıl nemin ise ı% 78 dolayında bulunduğu tesbit 
edilmiştir. Bu durumda toprakta daima faydalanılabilir 
sri olduğuna ve kurak devre bulunmadığına işaret edil
mektedir (89). 

Kayın yayılış alanları içerisinde yer alan, Büyükdüz 
Araştırma Ormanında yıllık yağışıri 1040- 1371 mm ara
sında bulunduğu ve bu yağışın 1/3'inin vejetasyon devre
sine isabet ettiği ortalama bağıl nemin ise :% 75 olduğu 
belirtilmiştir (2). 

Demirköy'de kayın meşçerelerinde yapılan bir araş
tırma çalışmasında yağış toplamının 981 mm olduğu ve 
bunun '% 32'sinin vejetasyon dönemine rasladığı görül
mektedir (1). 

Kayın mutedil rutubetli topraklar dışına çıkmayan 
ve hava nemi isteği yüksek olan bir türdür (81). 

Kayın odunu dağınık traheli bir yapıdadır. Bu ne
denle, ağaçlarda özsuyun yükselmesine karşı yüksek bir 
iç direnç göstermekte (1- 6 m/saat), bu anatomik özel-
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liğinden dolayı kayın su isteği orta derecede olan (me
sophyt) bitkiler grubu içinde yer almaktadır (26). 

Işık : Kayın gölgeye dayanıklı bir ağaç türüdür. Bu 
özelliği kayının ekolojisinin en karakteristik yönüdür. 
İyi yetişme muhitlerinde sipere 25 - 30 yıl dayanabilmek
tedir (10, 26). Kayın fidanlarının hayatlarını devam etti
rebilmeleri için, direkt ve dağınık ışık toplamı olarak, 
açık alandaki ışığın 1/80'ine ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Bu nedenle, gençliğin ve toprak florasının devamlı mi.i
şahade altında bulundurulması, ışık ayarlaması bakunın
dan zorunlu görülmektedir (76). 

6.3. Kayının Topr-ak Tekstürüne İlişkin istekleri 

6.3.1. Anataş ve Anamateryal : 

Kayın yayılış alanlarında çeşitli anataş \·e anamater
yaller bulunmaktadır. Demirköy yöresinde; mikaşist, 

granit, gnays, kalker, ku varsit ve granodioritler (1); Düz
ce'de kalker, Cide'de gre; Akkuş'da trakeit (89); Kara
bük Büyükdüz'de marn şistleri ve konglomcralar (2); 
Belgrad Ormanında neojen formasyonuna ait oluşumlar 
bulunduğu bilinmektedir (33, 48). 

6.3.2. Fiziksel Özellikler: 

Kayın mıntıkalarında yaygın olan topraklar genel
likle «kireçli ve kireçsiz esmer (kahverengi) orman top
rakları» büyük grubuna girmektedir (1, 2, 89). 

Toprak Türü (Tekstür) : Topraklar, tekstür sınıfı 

bakımından oluştukları anataş ve anamateryalin özel
liklerini taşırlar. Bilindiği gibi, tekstür kum, toz ve kil 
parçacıklannm belirli oranlarda katılması olayıdır. Ka-
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yın yayılış alanlarında saptanan tekstür sınıflan çoğun
lukla kumlu balçık, killi balçık, balçık ve balçıklı kildir 
(1, 2, 33). 

Kayın meşçereleri altındaki toprakların hafif teks
türdeki ve gevşek istiflenmiş olmasının kayının doğal is
teklerine uydtiğu, çünkü köklerinin oksijen eksikliğine 
karşı duyarlı olduğu ifade edilmektedir (33). Bu neden
le, drenaj ihtiyacı için ağır topraklı olan yerlerin dik 
yaroacını tercih etmektedir (10). Kil bakımından zengin 
olan toprakların genellikle mineral besin maddelerince 
de zengin olduğu, zira kilin besin maddelerini yıkanıp 
gitmekten alıkoyduğu, ancak kil miktarı çok yüksek 
topraklarda oksijen azlığına duyarlı olan ağaç türlerinin 
gelişemediği de ortaya konmuştur (26). Sonuç olarak, 
kil muht vası orta derecede, gevşek gözenekli ve geçir
gen toprakların kayının isteğine uygun olduğu bildiril
mektedir (81). 

Toprak Derinliği : Kayın genellikle orta derinlikteki 
topraklar (mutlak derinlik 30- 100 cm, fizyolojik derin
lik SO- 120 cm) üzerinde iyi gelişme gösteren bir türdür 
(10). Çoğunlukla tipik bir kazıle kök geliştirmeyip, yü
rek köke sahiptir. İnce kökler yüzeyden itibaren inten
sif bir şekilde yayılmakta, kalın kökler ise 30 - SO cm de
rinlikte görülmektedir (2S). Ancak, besin maddeleri muh
tevası yüksek, drenaj ve havalanma şartları iyi olan de
rin topraklarda daha iyi' bir gelişme gösterdiği de bilin
mektedir (26). 

Top.rak Strüktürü: Strüktür, toprak taneciklerinin 
kırıntılar oluşturmak üzere bir araya gelme ve gruplaş
ma şeklini ifade eder. Strüktür özellikle kil ve toz oranı 
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yüksek topraklar için büyük bir önem taşır. Strüktürün 
ekolojik önemi, toprak içindeki boşlukların miktar ve 
şekillerini belirleyerek toprağın su ve hava ekonomisini 
etkilernesidir (26). Kırıntı strüktürü kayında tabi genç
leştirmeye en uygun strüktür tipidir. 

Toprağın Su ve Hava Ekonomisi : Kayının devamlı 
fakat mutedil derecede nemli topraklar istediği ve dur
gun sudan kaçındığı bilinmektedir (81). Esasen, kayın 
1000 ının'nin üzerinde yağış alan yerlerde iyi bir geliş
me göstermektedir. Bu nedenle, düşük bonitetteki meş
çereler ekseriya yazın büyük ölçüde su noksanı olan «ya
rı nemli» iklim tipinde görülmekte dolayısıyla toprak 
nemi ile yetişme muhiti boniteti arasında sıkı bir ilişki 
bulunmaktadır (2S). Toprak nemi arttıkça, artırnın da 
yükseldiği ve toprak suyunun bir çok ağaç türü için ye
tişme muhiti verimliliğinin bir göstergesi olduğu bilin
mektedir (26). 

Toprakta faydalanılabilir su; toprak tekstürüne, 
strüktürüne, horizon kalınlığına, organik madde muhte
vasına ve taş (iskelet) miktarına bağlıdır. Killi toprak
ların su tutma kapasiteleri ve faydalanılabilir su mik
tarları kumlu balçık ve balçık topraklarından daha fazla
dır. Topraktaki organik madde (humus) faydalanılabilir 
su miktarını, artırmakta, iskelet (taş) muhtevası ise azalt
maktadır (1, 26). 

Su miktarı tarla kapasitesinde bulunan bir topra
ğın % 10- ıs havaya sahip olması, bu toprağın iyi hava
landığını gösterir. Ortalama değerler olarak hava kapa
sitesi tozlu ve balçıklı topraklarda % 10- 2S, killi toprak
larda ise '%S- ıs veya daha azdır (26). Bu nedenle, kök-
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lerinin iyi havalanabileceği toprakları isteyen kayın için 
en uygun toprak balçık toprağıdır. 

6.3.3. Kimyasal Özellikler : 

Kimyasal özellikler, toprağın verimliliğini önemli 
derecede etkilemektedir. Bu nedenle, önemli kimyasal 
toprak özelliklerinden toprak reaksiyonu ve toprak be
sin maddeleri muhtevasına ilişkin bilgiler aşağıda veril
miştir: 

Toprak Reaksiyonu (pH) : Bir toprağın asit, nötr 
veya alkalen (bazik) 'olduğunun tanımlanmasıdır. Top
rak reaksiyonu bitkilerin beslenmesi bakımından çok 
önemlidir. Şiddetli asit reaksiyoncia olan topraklarda 
bitkiler tarafından (pH= 4.5'dan az), Al, Fe, Mn element
lerinin bol miktarda alınmasına karşılık, fosforun alın

ması engellenmekte ve özellikle Ca, Mg, K ve Mo'nun 
alınması da kısıtlanmakta böylece beslenme bozukluk
ları ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde, toprağın bazik ol
ması oranmda bitkilerin Fe, Mn ve P'u alması da azalır 
buna karşılık Ca, Mg ve Mo alımları artar. Genel olarak 
ifade etmek gerekirse orman ağaçları için optimum top
rak reaksiyonu 5.5- 6.5'dır (26). 

Türkiye'de kayının doğal yayılış alanındaki pH de
ğerlerinin (KCl ile ölçülmüş) genellikle 4- 6 arasında de
ğiştiği ifade edilmektedir (1, 25, 48, 85, 89). 

Şiddetli asit reaksiyoncia olduğu için gençleştirmede 
problem yaratan toprakların, pH'nın nötre yakın hale 
getirilmesi için kireçleme vb. tedbirlerin alınması gerek
lidir. 

Toprağın Besin Maddeleri : Topraklann mineral be-
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sin maddeleri; anataşına, minerallerin ayrışma hızına, 
kil minerallerinin miktar ve türüne, humus formu ve 
miktarı ile yıkanma olaylarına göre değişir. Nemli ik
limlerde bulunan geçirgen topraklarda besin maddeleri 
çok yıkamr. Topraktaki K'nun % 3- 25'i, N ve Mg'un 
% SO'si, Ca'un ise % 90'ı yıkanma ile kayba uğrayabil
mektedir (26). 

Kayın mineral besin madde muhtevası bakımından 
isteği orta derecede olan ağaçlar arasındadır. Granit ana
taşı üzerinde oluşan topraklarda en iyi geliştiği gözlen
miştir (81). 

Tohum veriminin mineral besin maddesi ve azotça 
fakir 'topraklar üzerindeki meşçerelerde yetersiz, kar
bon/azot oranı yüksek topraklar üzerindeki meşçereler
de ise iyi olduğu belirtilmektedir (9). 

Toprakta yeterli su bulunması halinde mineral be
sin maddeleri miktarı önemli bir sorun yaratmayacaktır. 
Çünkü, bitkilerin topraktan aldıkları mineral besin mad
deleri yaprak ve diğer organik artıklar. içinde tekrar top
rağa dönmektedir (26). 

6.3.4. Toprak Ölü Örtüsü ve Humus : 

Toprağın yüzünü örten yaprak, ince dal, kabuk ve 
organizma artıkları gibi organik maddelere «ormap. ölü 
örtüsü» denir. Organik horizon da. denilen bu katman; 
yaprak, çürüntü ve huriıus tabakalarından oluşur. Hu
mus tipi bu üç tabakanın bulunup bulunınadığına ve 
burnusun mineral toprakla karışıp karışmadığına göre; 
ham humus, çürüntü tipi humus ve Mull tipi humus 
olarak isimlendirilir. Kayın gençleştirilmesi bakımından, 
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en uygun şartların Mull tipi humusta, en kötü şartıann 
ise ham humusta olduğu bildirilmektedir. Ham humus
ta yüksek asit konsantrasyonu nedeniyle fideciğin kök
lerinin toprağa ulaşamadığı ve kurumalar meydana gel
diği de belirtilmektedir (76). ıMull tipi humus formunun 
müşir toprak florası Asperula odarata, Mercurialis pe
rennis, Oxalis acetosella, Miliuru effusum, Poa nemaralis, 
Melica uniflora, Rubus ideaus olarak sayılmaktadır (1. 9). 

Hernekadar kayın yayılış mıntıkalarında uygun nem 
ve sıcaklık şartlarında Mull tipi humus görülmekte ise 
de, yaygın olarak bulunan humus formu çürüntü tipi hu
mustur. Bu humus tipinde yaprak, çürüntü ve humus ta
bakaları daima bulunur; ancak, humus toprağa az ve ya
vaş karışır (1, 33, 45, 48). 

Kalın çürüntü tabakası kayın gençleştirme alanla
rında sorun yaratabilir. Bu olumsuz durumun alınacak 
teknik tedbirlerle asgari haclde indirilmesi gerekmekte
dir. 

6.3.5. Toprağın Diri Örtüsü : 

Kayın meşçerelerinin yaygın olarak bulunduğu Ka
radeniz orman mıntıkalarındaki diri örtüyü oluşturan 
ormangülleri (Rhododendron ssp.), Ayı üzümü (Vaccini
um arctostaphylos), Çoban püskülü (Ilex colchica) ve Ka
ra yemiş (Prunus laurocerasus) gibi çalı türleri orman
cılık çalışmalarında çetin problemler yaratmaktadır (9). 

Ormangülü (Rhododendron flavum ve Rhododend
ron ponticum) generatif ve vejetatif üreyen bir şüceyrat
tır. Kök ve saktan kuvvetli sürgünler oluşturarak çok 
çabuk ;üreyebilir. En kuvvetli gelişmesini kapalılığı gev-
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şemiş meşçerelerde yapar, ayrıca gölgeye de çok daya
nıklıdır. Ormangülleri daha çok asidik yetişme muhitle
rinde yatişirler ve her türlü toprak şartlarına uyma ka
biliyetleri de vardır (9). 

Ormangülü bugünkü durumu ile ormancılık uygu
lamalarında bir engel de oluşturmaktadır. Ormangülü 
zaman zaman toprağa paralel olarak uzanan çok yap
raklı dallan ile, orman toprağının üzerinde çok sık ve 
girift diri örtü meydana getirir. Bu örtü, orman ağacı 
tohumlannın toprağa ulaşmasını engelleyerek, doğal to
humlamayı büyük ölçüde sekteye uğratır. 

Ormangülü bulunduğu yerdeki gençliğin ve kültür
lerin havasına, besinine, ışığına ve rutubetine ortak ola
rak, bunların gelişmesini önler ve gençliğin üstünü örte
rek boğar. Ormangülünün bir başka zararı da yüzey top
rak tabakalarının sertleşmesine, ayrışmanın yavaşlama
sına ve asidik humus oluşumuna neden olmasıdır. 

Ormangülünün toprağa yaptığı olumsuz etkiler bun
ların köklenmesinden 10 yıl sonra çeşitli etkenler sonu
cu kaybolmaktadır (72). Bu konuya açıklık getirmek ama
cıyla Enstitümüzce Batı Karadeniz yöresinde bir araş

tırma yapılmaktadır. 

Ayı üzümü (Vaccinium arctostaphylos) daha ziyade 
vejetatif olarak ürer ve bulunduğu sahayıkısa zamanda 
örter. Gölgeye çok dayanıklı olan bu tür ham humuslu 
ve dolayısıyla tabii gençleştirmeye uygun olmayan top
raklarda bulunmaktadır (9, 76). 

Ormangülleri ile mücadelede en etkili ve en emin yol 
köklemedir. Köklemenin yetişme muhiti bakımından sağ
layacağı .yararlar şunlardır: 

29 



- Keçeleşmiş yaprak ve çürUntü tabakası ayrışma-
ya başlar, 

- Humusun mineral toprakla karışması sağlanır, 

- Toprağın su tutma kapasitesi artar, 

- Top~ ağın gevşeyip havalanma kapasitesi artar, 

- Kökleme çok defa kimyasal mücadeleden ucuz 
olup, çevre kirlenmesine de yol açınamaktadır 
(106). 

6.4. Biyotik Faktörler 

Kayın yayılış alanlarında saf meşçereler oluşturdu
ğu gibi meşe, göknar, sarıçam, karaçam ve ladinle çok 
iyi uyum sağlar ve değerli karışık meşçereler teşkil ede
bilir. 

Kuzey Anadolu, Kafkasya ve Istranca Dağlarındaki 
kayın ormanları bitki sosyolojisi yönünden Laurocerasso 
- Fagion Birliğine girmektedir. 

Bu birlik içinde yer alan Büyükdüz Araştırma Or
manında kayın en iyi boy gelişimini ve gövde kalitesini 
Rhododendron ponticu- Abieti Fagetum toplumunun, Fa
gus orientalis gelişim tipinde yapmaktadır. Burada yer 
alan kayın meşçerelerinde biyolojik üst boy 35 1m göğüs 
çapı 46.5 cm ve yaş 173'dür. Doğuya bakan yamaçlarda, 
kayınlar 41 m boya kadar ulaşmaktadır (2). 

Kayma refakat eden serin yetişme muhitlerinin eko
lojik tür grupları Dryapteris filix- mas, Dentarla bulhi
fera, Ranunculus costantinopolitanus, Galium rotundifo
lium, Asperula odorato (Galium odaratum), Sanicula 
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eurobea, Primula scualis gibi türlerden oluşmaktadır (1, 
89). 

Yukarıda genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılan Do
ğu Kayınının ekolojik istekleri, bir yöreden diğerine de
ğişiklik gösterebilir. Orman ekasistemini oluşturan fak
törler, birbirleriyle etkileşim içindedirler, çok komplike 
olan bu sistemde, bir yörede baskın olan bir özellik bir 
başka yörede tali olabilmektedir. Bu nedenle, uygulayı
cılann, çalıştıkları alanlarda hangi özelliklerin etkili ol
duklannı iyi etüd etmeleri, alınacak tedbirler ve metod
ların seçiminde yardımcı olacak ve başarılı olunmasını 
sağlayacaktır. 

7. KA YIN!N DOGAL GENÇLEŞTiRiLMESi 

Gençleştirme, ormancılığın ana prensiplcrinin, özel
likle devamlılığın kendisi ve garantisidir; gençleştirme 

yapılmadan ormanın devamlılığı garanti edilemez (69). 
Kesrnek isteyen, gençleştirmek zorundadır. Gençleştir
me, devamlılık prensibinin esas alındığı düzenli bir or
man işletmesi için en önemli şartı teşkil eder (76). 

Ormanın son ürününü teşkil eden ve kesim çağına 
ulaşmış bulunan ağaç, ağaç toplulukları ve maktah koru 
ormanında meşçerelerin, faydalanma amacı ile kesilerek 
yerlerine yeni ve genç orman generasyonunun getirilme
sine gençleştirme yahut «Meşçere kurma» (Meşçere tesi
si) denir (76). 

Gençleştirme. metodlarınin en önemlilerinden biri 
olan büyük maktah siper işletmesi kayın ormanlarında 
geliştirilmiştir. Bugün çoğunlukla da kayın ormanların
da uygulanır (76). 
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Büyük alan siper durumunun en sakıncalı yanı, genç
leştirmenin başarısız olması durumunda kendisini göste
rir ve gençlikten mahrum, yapay müdahaleleri gerektire
bilecek büyük alanlar ortaya çıkar. Alanın genişlemesiy
le birlikte artan tehlikeleri azaltabilmek için gençleştir
menin zonlar halinde yapılması yoluna gidilmesi daha 
uygundur (79). 

Kayında · gençleştirme sürelerinin uzamarnası ıçın 
gençleştirmeye sokulacak sahaların büyükçe alınması. ge
rekir. Ya bir meşçere sahasının tamamı (lO- 15 Ha.), ya
hut meşçerenin 100-300 m ,genişliğinde uzun şekilli bir 
zonu, bu maksada uygun düşer (69). 

Kayında, şerit ve zonlar üzerindeki gençleştirme ça
lışmaları, hata ve noksanların daha kısa zamanda gide
rilmesi olanaklarının sağlanması bakımından tercih edil
melidir (97). 

Büyük maktalar üzerinde uygulanan modern siper 
işletmesinde gençleştirme tekniği «Hazırlama» (hazırla

ma safhası), «Tohumlama» (tohumlama safhası) ve «Işık
lama» (ışıklandırma safhası) olmak üzere üç safha gös
terir (10, 76, 89). 

7. ı. Hazırlama Kesimi : 

Hazırlama kesimlerinin amacı; meşçere toprağını 

tava ge'tirmek, ağaçlan bol tohum tutmaya tahrik etmek, 
meşçere iç bünyesini kuvvetlendirmektir (10, 68, 76, 89). 

Hazırlama kesimleriyle fena şekilli galip ağaçları, 
hastalıklı ağaçlan uzaklaştırmak suretiyle geçmişin ih
malleri giderilir (76). 
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Hazırlama kesimleriyle meşçere kapalıhğı 0,7'ye ka
dar indirıJebilir (10)~ Suner'in deneme alanlarındaki meş
çerelerde, hazırlama kesimlerinin gerekli olmadığı ve 
deneme alanlarındaki meşçerelerde kapalılığın .ortalama 
olarak 0,8 civarında bulunduğu araştırıcı tarafından be
lirtilmiştir (89). 

Türkiye kayın yayılış araı;ıında, genel olarak meşçe
relerde kapalılık düzensiz, siper durumu eşitsiz ve özel
likle toprak yüzü gençleştirmeye engel olan ölü ve yer 
yer de diri örtü ile kaplıdır. Bu nedenle yalnızca hazır
lama kesimleriyle toprağı tava getirme gayretlerini amaç
tan uzaklaşan yetersiz hatta yer yer sakıncalı çalışmalar 
olarak kabul etmek gerekir (89). 

Türkiye kayın ormanlarında genellikle hazırlama 
kesimleri tavsiye edilmemektedir. Çoğunlukla toprak ve 
meşçere koşulları hazırlama kesimlerine elvermez. Meş
çereler genellikle bakım görmemiştir ve çoğu meşçere
lerde sıklık ve kapalılık kırılmıştır. Toprak diri örtü ile 
kaplı veya· yabaniaşmaya çok ei~erişlidir. Ayrıca 10- 15 
yıl sürecek hazırlama kesimleri, için gerekli entansif ça
lışma koşulları yoktur (10, 79). 

Az da olsa sık (tam kapalı, grift kapalı) hir kapalı
lığa sahip etkin bir müdahale görmemiŞ yaşlı meşçere
lerde hazırlama kesimleri tepe geliŞimi bakımından ya
rarlıdır. Bu gibi meşçerelerde yapılan 'kesimlerden son
raki ölçmelerle, sıkışık tepeli ağaçların üç vejetasyon sü
resi içinde 2 m'ye yakın bir genişleme yaptığı saptan
mıştır (89). 

33 



7.2. Bol Tohum Yılları ve Tekerrürii 

Doğal gençleştirme çalışmalarına başlayabilmenin 
ön şartı; meşçeredeki ağaçların '% 60'tan fazlasının ye
terli miktar ve kalitede tohum tutmasıdır. Diğer bir 
önemli konu da .tohum yıllarının ne kadar ara ile tek
rarlandığının bilinmesidir. 

Ağaçların tohum tutması büyük ölçüde, sürgünlerde 
toplanan (biriken) karbonhidrat ve azotlu maddelerin 
miktarına bağlı9-ır. C/N (karbonazot oranı) tohum olu
şumunda .en önde gelen etkendir. Yüksek karbonhidrat 
üretimi ise, öncelikle fotosentez olayının nisbetine o da 
ağacın tepe tacı genişliğine ve hava hallerine bağlıdır. 
Tohum verimi ile, bir önceki yılın hava hallerinin ilişki
si olduğu bildirilmektedir. Muhtelif orman ağaçlarının 
tohum verimi ile ilgili olarak tutulan istatistiklere göre, 
bir ·sene evvelki yazın, kurak ve sıcak geçmesi tohum 
mahsulü üzerinde olumlu etki yapmaktadır (9, 76, 89). 

Kayında bol ve iyi tohum verme 60 yaşında olmak
ta ve ağacın 1.30 çapı arttıkça hasat edilen tohum mik
tarı da artmaktadır (9). 

Kayında zengin tohum yılları tekerrürü yetişme mu
hitine, yüksekliğe, bakıya göre değişmektedir. Saatçioğ

lu (74) Belgrad Ormanında, Suner (89) Düzce, Cide, Ak
kuş kayın ormanlarında yaptığı araştırma ve gözlemler
le tohum yılları tekerrürünü 3 - S yılda bir olduğunu bil
dirmektedirler. Atay (10) zengin tohum yıllannın 3- S, 
Pamay (69) ise 4- S yılda bir meydana geldiğini .bildir
mektedir. Sevimsoy (86) Çatalca ve Demirköy'de yaptığı 
6 · yıllik gözlemlere göre; zengin tohum yıllarının 2 yılda 

34 



bir (1979, 1981, 1983) olduğunu belirtmektedir. Batı Ka
radeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nce halen yü
rütülmekte olan bir araştırmanın ara bulgularına 'göre 
de Bolu - Ayıkkaya, Yığılca ve Mudurnu'da 4 yılda bir 
zengin tohum yılı olduğu ortaya çıkmıştır (Şekil : 2). 

-S:ığl;ım Tohum 

2 . 
m dekı K:ıyın 
tohum s:ıyısı 

Adet 
225 

200 

175 

15 

'125 

100 

75 

so 

N <"ı ._: 

~ ~ ~ ~ 
ln.U-AYIKAYA YIGILCA MUDURNU 

Şekil : 1. Kayında tohum yıllan tekerrürü. 

Kayında zengin tohum yılı, bir yıl önceki tomurcuk
lardan anlaşılabilmektedir. Dişi ve erkek çiçek kurulla-
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nnı taşıyan tomurcuklar şişkin ve kısadır. Yaprak to
murcukları ise ince ve uzundur {Şekil: 3). Zengin tohum 
yıllarında bir ağaç üzerindeki tomurcukların % 80'i şiş

kin ve kısa olmaktadır. 

Şekil : 2. Kaymda yaprak ve çiçek tomurcuklan. 
Foto: SUNER 

Nisan'ın ikinci yarısındaki çiçeklenmeden sonra Ma
yıs sonunda kupula norm'al büyilklüğünü alarak gözle 
görülür hale gelmektedir. Ağustos başında kup:ula kıza
rarak .• ağırlaşır (endospermin dolması). Dallar bu ağır

lıkta:q. dolayı yere doğru sarkar. 

Çiçeklenme devresinde havaların birden bire sağu
ması durumunda dişi çiçekler donar. Devamlı yağışlı git
mesi -durumunda ise tozlaşma olmaz. Ayrıca, çiçeklen
me ve yaprakianma evresinde erkek çiçeklerin ·ve yap-



rakların tırtıllar (Lymantria dispar L. Euproctis chrysor
rhaea vb.) tarafından yenmesi ısonucun'da yine tozlaşma 
olmaz. Bu olaylar boş tohum (sağır tohum) sayısını artı
rır (76). 

Kaym tohumlarının iyi gelişebilmeleri için yağışa ih
tiyaç vardır. Kurak ve sıcak geçen yaz aylarında toprak
taki su azlığı nedeniyle besin tuzlan alımı zorlaşır. Dola
yısıyla boş tane adedi fazlalaşır (9). 

İyi ve zengin tohum yıllarında dökülen kayın tohum
larının % 20'sinin sağır (boş) olduğu yapılan denemelerle 
bulunmuştur (89). 

Olgunlaşan tohumlar hava hallerine bağlı olarak 
Ekim 15'ten itibaren dökülmeye başlar (89). Bu tarihten 
önce dökülenlerin çoğu boş, çürük veya hasta:lıklıdır. 
Tohum dökümü Kasım layında kuvvetli bi.r kırağıdan 
sonra son bulur (89). 

Toprağa düşen tohumların '% 80- 90'ının kuşlar, fa
reler v ediğer zararlılar tarafından yok edilmesi ve çı
kan fidelerin de ilk yıl % 35- 65'inin yine zararlılarca 
yenmesi, koparılması nedeniyle gençleştirme alanlarında 
metrekareye dökülen tohum adedinin ortalama 40 veya 
bunun üzerinde olması gereklidir (89). Başarılı bir genç
leştirme için 2 - 3 yıl sonra yani ışıklanciırma kesimleri 
başlarken m 2'de 3-5 adet kayın fidanı bulunması yeter
lidir (76). 

Gençleştirme alanları tabiatın tüm olumlu ve olum
suz etkilerine açık olması nedeniyle başarı için bütün 
olaylar, çiçeklenmeden tohum dökümüne, tohum dökü
münden fidanlar bir yaşına gelinceye kadar yakından ta
kip edilmelidir. 
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Nisan sonunda çiçeklenme, Mayıs sonunda. çok mik
tarda kupulanın görülmesi halinde daha önceki yıllar 
girilmemiş (kesilmemiş) ve meşçere kapalılığı bozulma
mış gençleştirme alanlarında tohumlama kesimine vakit 
geçirilmeden gi!ilir. 

7.3. Tohumlama Kesimi 

Tohumlama kesiminin amacı; zengin bir t.ohum yı
lında, meşçere toprağına ulaşacak olan tohumlardan 
meydana gelecek gençliğin yaşama ve gelişmesi için ilk 
2 - 3 yıllık sürede ihtiyaç duyacağı ışığı karşılamaktadır 
(10, 69, 76, 89). 

Tohumlama kesimiyle alanda mümkün olduğu ka
dar eşit siper yaratmaya çalışılarak; başta hastalıklı, göv
desi çürük, kovuk, çok yaşlı fertler olmak üzere, sıkışık 
tepeli ağaçlarla, alt ve ara tabakacia siper yönünden bir 
değer ifade etmeyen bireyler çıkarılmalıdır .. ·Yapılan de
nemelerle % 65 - 70 kapalılığındaki bir meşçerede tüm 
gençleştirme alanının mevcut ağaçlar tarafından etkin 
bir şekilde tohumlandığı bulunmuştur (10, 76, 79, 89). 

Tohumlama kesiminde kapalılığın; Saatçioğlu (76) 
0.6- 0.7; Suner (89) 0;65- 0.7;, Atay (10) 0.5- 0.7; Sevimsoy 
(86) 0.6- 0.7 olması gerektiğini bildirmektedir. Bu farklı 
kapalılık değerleri yetişme muhiti şartlarına ve ormanın 
durumuna göre uygulayıcı tarafından seçilir. 

Kural olarak tohumlama kesimi, bol tohum yılında 
ve zengin tohum yılını kesinlikle ve emniyetle anlamak 
için çok kere ana tohum dökümünün başlamasından, ya
ni dökülen tohumların büyük ölçüde boş olmadığı anla
şıldıktan sonra yapılır (76). Boş tohum oranının fazla ol-

38 



maması durumunda erken yapılan tohumlama kesimi 
başarıyı engelleyici boyutlara ulaşmamaktadır. Nitekim 
Saatçioğlu (76) Belgrad Ormanında yaptığı araştırmada 
tohumlama kesimine Ağustos ayında başlamış ve yüksek 
bir başanya ulaşmıştır. 

S~atçioğlu- Odabaşı (79) tohumlama kesiminin tüm 
tohumlardan istifade etmek amacıyla tôhum dökümün
den sonra, Suner (89) ise tohum dökümünden önce veya 
tohum döküm devresinde yapılmasını önermektedir. Se
vimsoy (86) gençleştirme alanlarında yapılacak işler en
geç Aralık ayı sonuna kadar bitirilmelidir demektedir. 
Bunun nedeni de yüksek zonda yol ve arazi durumuna 
göre kışın çalıştırılabilecek araç ve gereçlerin henüz ge
liştirilememiş ve uygulamaya konamaımş bulunması; al
çak zonda ise kesim işçilerinin gençleştirıne alanından 
zamanında çıkaınaması, tohum dökümünden sonraki Ma
yıs hatta Haziran ayına kadar sürütme ve taşımaları_n 
sürdürülmesidir. İyi havalarda, Ocak lS'ten itibaren, ka
yın tohumları çimleurneye başlamakta, sürütme ve taşı
malar esnasıı;ı.da çimlenen tohumların kökçükleri çok 
gevrek olması nedeniyle kırılmakta ve dolayısıyla ölüm
ler artmaktadır (86). 

Tohumlama kesiminin tohum dökümünden sonra 
yapılmasının diğer bir mahzuru; tohumların, sürütme 
esnasında belirli yerlere toplanmasına, ezilınesinc, deri
ne gömülmesine neden olmasıdır. Diğer taraftan tohum 
dökümünden önce işlenen toprağın sıkışmasma, şeritle
rin karışmasına da neden olmaktadır. 

Tohumlama kesiminden sonra büyük boşluklar oluş
ınuşsa, buralara mutlaka gençleştirme alanına yakın ka-
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Hteli meşçerelerden toplanan tohumların atılması (ekil
mesi) gereklidir. Toplanan bu tohumlar· zararlılardan 
korumak için Pomq.rsol forte ile muamele edildikten son
ra ekilmelidir. Yine zararlılardan koruma açısından şe
ritlerde serpme ekim yöntemi uygulanmalıdır. 

Bugüne kadar; gençleştirme alanlarına hazırlama 
vb. kesim~er adı altmda girilmiş ve kesimler yapılmıştır. 
Bu gibi danlarda zengin tohum· yıllarında bir daha to
humlama kesimi yapılmamalıdır. Doğrudan doğruya ko
ruma ve ·toprak hazırlığı işlerine girilmelidir. 

Kaym tohumları her kapalılıkta çimlenebilmektedir. 
Çimlenmede ışık bir faktör değildir (27). Kaym gençli
ğine ilk üç yılda düşük ve yüksek sıcaklıklar etkili ol
maktadır. Hemen çimlenme safhasında -3°C'de kök
çükler donmaktadır. -5°C'nin üç saat devam etmesi 
çimlenmekte olan tohumu dondurmaktadır. -3°C'nin 
katiledon çıkma safhasında üç saat devam etmesinde ise 
kotiledonları dondurmaktadır. Yapraklanmada sıcaklığın 
--4°C'ye inmesi yaprakları dondurmaktadır. Bu neden
lerle, kapalılığı tohumlama kesimi safhasında 0.6- 0.7'de 
tutmak çok önemli olmaktadır. 

7.4. Toprak Hazırlığı 

Zengin tohum yılında tohumlama kesiminden sonra 
ölü ve diri örtü uzaklaştmlmalı ve toprak 6 - 8 cm de
rinlikte sığ olarak işlenmelidir. Ana tohum dökümünden 
önce bu işler bitirilerek sahalar gençliği kabul edebile
cek duruma getirilmelidir (10, 76, 89). 

Kayın doğal gençleştirmesinde toprak işlemesi zo
runludur. Hatta toprağın sadece tohum dökümünden 
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önce işlenmesi de yetmemekte, tohum dökümünden son
ra tohumun toprakla karıştırılması, örtülmesi de gerek
mektedir (10). Tohumların örtülmesi, zararlılardan ko
ruma ve çimlenme esnasmdaki düşük sıcaklıklarda don
maların önlenmesi bakırnından faydalı olmaktadır. 

Saatçioğlu (76) ve Suner (89) toprak işlemenin şerit
ler halinde yapılmasının yeterli ve ekonomik olduğunu 
bildirme,ktedir. Şeritlerin de 2 m işlenip 1 m adanması
nı tavsiye etmektedirleı;-. 

Dökülen tohumlar üzerinde fare ve kuş zararlarını 
asgariye indirmek için şerit genişliğinin 0.6-0.75 m alın
ması, şeri taralarının ı .3 - 1.5 m olması gerekmektedir 
(86). 

1982 yılında Zonguldak'ta yapılan seminerde; toprak 
işlemenin önemli olup, iyi hazırlanmış topraklarda ilk 
yıl çıkan fidanların 1/4'ü, iyi. hazırlanmamış topraklar
da ise 3/4'ünün ölmekte olduğu bildirilmektedir (60). 

Diri örtünün olmadığı gençleştirme alanlarında; dal 
parçacıkları ve yapraklar (humus hariç) bir tırmıkla, iş
lenmeyen kısma yayılacak şekilde çekilmeli, açılan bu 
kısım, humus ile madeni toprak karışacak şekilde bir 
kazma ile derin işlenmeli, kesekler parçalanıp toprak 
yüzü düzlenmelidir. Tohum dökümünden sonra tohum
ların üzeri ı - 1.5 cm kapanacak şekilde toprakla örtül
melidir. Derin toprak işlemesi ileriki yıllarda fidanların 
boy büyümesine olumlu etki etmektedir (89). 

7.5. Işıklandırma ve Boşaltma Kesimleri 

Gençliğin teşekkülünden 2 yıl sonra ışık kesimlerine 
geçilir. Işık kesimleri, kural olarak gençliğin ışık ihtiya-

41 



·cına göre 2 · 4 yıl aralıklarla 3 - 4 defa yapılır ve bu ke
simler gençlik üzerinde düzensiz bir siper yaratır. Genç
lik biyolojik bakımdan serbest gelişme olanağına ulaş
tığı zaman (0.6- 1 m boya) boşaltma kesimleriyle yaşlı 
meşçere tamamen alandan uzaklaştırılır (10, 76, 79). 

Gençliğin ışık açlığı, lokal rutubet ve toprak şartia
nna bağlı olarak değişir. Yetişme muhiti iyileştikçe, ışık 
açlığı duyma gecikir, bir başka deyimle gençliğin gölge
ye dayanma kabiliyeti artar (10). Bu nedenle, ışıklandır
ma kesimlerinin başlama zamanının yetişme muhitine 
göre uygulamacı tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

Kayın, meşçere ışığının az olduğu yerlerde gölge 
yaprağı (açık renkli, yumuşak ve ince), dolu ışıkta ise 
güneş yaprakları (koyu, sert ve kalın) geliştirir. Kapalı
lığın fazla olduğu yerlerde, ışıklanciırma kesimlerinin 
şiddetli yapılması durumunda gölge yaprakları yanar. 

Kayın ışıkta dikkati çekecek şekilde kuvvetli bir ge
lişme yapar (10). 

S. KAYIN MEŞÇERELERİNİN BAKIMI 

Meşçerelerin doğal ve yapay olarak kurulması ile, 
kesime olgunluk yaşına gelerek (idare süresini doldura
rak) yeniden gençleştirilmesine başlanmasına · kadar ge
çen uzun bir devre içinde uygulanan bütün maksatlı sil
vikültürel önlemler, «Meşçere Yetiştirme» veya «Orman 
Bakımı» olarak tanımlanır. 

8.1. Gençlik Bakımı 

Gençlik bakımı, meşçere gelişme çağlarından genç
lik çağında uygulanan bir işlemdir. «Gençlik çağı, meş-
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çerenin kurulması:rıdan meşçere kapalılığının oluşmaya 
başlamısna kadar devam eden gelişme çağıdır» (78). 

Gençlik bakımının amaçları : 

1. Gençliğin zararlardan korunması : 

Korumanın yapılamadığı yerlerde gençleştirme ça
lışmalarında başarılı olunamayacağı tartışmasız bir ger
çektir. Büyük emek ve para sarfedilerek getirilen genç
lik her türlü zararlılardan korunmalıdır. 

2. Gençlikte kontrol ve zarar görmüşlerin alınması : 

Boşaltma kesimlerinden hemen sonra, kesim ve sü
rütmeden zarar görmüş fertİer ile böcek ve mantar etki
siyle hastalanmış, olanların ve ışık açlığı· nedeniyle bo
zulmuş gençlikler kaldırılmalıdır. 

3. Sık doğal gençliklerin seyreltilmesi (gevşetme) : 

Kayın, azınan yapma eğiliminde olan bir ağaç tüıi.i
dür. Bti yüzden genellikle sık büyümesi arzu edilir:- An
cak, fazla karlı bölgelerde, insan boyuna kadar çok sık 
büyüyen kayın gençlikleri, kar kırması ve yatırmaların
dan zarar görmektedir. Gerek bu sebepten ve gerekse 
gençliğin daha iyi gelişebilmesi için kötü nitelikli birey
lerin çıkarılması (hasta, çatal, eğri vb.) şeklinde ılımlı 
bir seyreltme yapılmalıdır. 

4. Karışımın düzenlenmesi: 

Yapılan gençlik bakımı işlemlerhıde mevcut karışı
mın korunması ve sürdürülmesi, meydana getirilmesin
den daha zordur (78). Kayın ile karışım yapabilecek ağaç 
türlerinin karşılıklı büyüme ilişkilerini gözönünde bu
lundurarak bakım müdahaleleri yapılmalıdır. 
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S. Boğma tehlikesinin önlenmesi: 

Gençlik bakımı işlemlerinin hepsi ayrı ayrı önemli 
olmakla birlikte, « boğma tehlikesinin önlenmesi» konu
su gençliğin gelişmesinde ve yaşamasındaki önemi dola
yısıyla özel bir durum arzetmektedir. Kayın gençleştii:
me ve kültür alanlarının yetişme muhiti .özellikleri dik
kate alındığında, kayın fidanları ile mücadele halinde 
olan otsu, odunsu bitkiler ve sarılıcı bitkiler, kütük ve 
kök sürgünleri vb. yoğun bir şekildedir. Daha ilk yıllar
da bunlarla mücadele edilmez ise gençliğin gelişmesi du
rur veya çoğu zaman gençlik bu zararlı bitkiler tarafın
dan boğulur. 

Gençliğin boğulma tehlikesinin sözkonusu olduğu 
kayın gençlik ve kültürlerinde boğma tehlikesi yapan bit
kileri keserek, kökleyerek, genç fidanların tepesini aç
mak gerekir. Bu işlemlere gençlik belli bir gelişme du
rumuna gelip boğulma tehlikesini atlatıncaya kadar de
vam edilmelidir. 

Bu konuda 1975-1979 yılla~·ınd~ Fransa'da Fagus 
silvatica doğal gençliklerinde uygulanmış bir araştırma 
sonucu önemli görülerek aşağıda sunulmuştur (70). 

1975 yılında 6 yaşındaki kayın gençliğinde, bir par
selde büyürneyi engelleyen tüm otsu ve odunsu bitkiler 
temizlenmiş, diğer parsel ise kontı::ol olarak bırakılmış-. 
tır. S yıl sonra bakımı yapılan parselde boylar 2.8 - 6 m 
arasında olduğu halde, bakım yapılmayan parselde 1 - 3 
m arasında kalmıştır. 

Görüldüğü· üzere gençlik bakımının gençliği~ boy 
gelişmesi üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. 
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6. Toprağın işlenmesi (çapalama) : 

Kayın doğal gençliklerinde doğrudan toprağm Işlen
mesi şeklinde bir çapalama gereği genellikle sözkonusu 
değildir. 

7. Boş kalan yerlerin doldurulmasr (tamamlama): 

Gençliğin gelmediği büyük boşluklard:;ı ya kayın fi
danı ile ya da diğer türler ile (ibrelHer de olabilir) ta
mamlama yapılmalıdır. 

8. Azmanlarla mücadele ve dikkenarların gideril
mesi: 

. Ka yın azınan yapma eğilimindedir. Gençlik içerisin
de azınan durumundaki bireylerin daha gençlik çağında 
zararsız duruma getirilmeleri gerekir. Mücadelenin ileri 
yaşiara bırakılması halinde ·bu azınanların iyi nitelikli 
bireyler üzerinde zararı daha büyük olur. 

Gençlik bakımı işlemlerini uygularken şu hususlarc:: 
dikkat edilmelidir : 

- Gençlik bakımı işlemleri zamanında yapılmalı· 

dır. Gecikmeler hem arzu edilen faydayı sa~lamaz, hem 
de masraflı olur. 

- Kayın gençliklerinde seyreltme, yaprak dökümün
den sonra yapılmalıdır. 

- Pl1 işler için yetiştirilmiş kaliteli işçi çalıştırıl
maiıdır. 

8.2. Temizleme (Ayıklama) ) 

Sıklık çağında ·Uygulanan orman bakımı işlemidir. 
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Sıklık çağı: «Meşçere kapalılığının teşekkülünden 
kuvvetli tabii dal budanmasının ve gövd~ ayrılmasının 
başlamasına kadar .devam eden çağdır» (78). 

Ayıklama : Meşçerenin gençlik çağından sıklık çağı
na geçişiyle başlayan, gerektiğinde yinelenerek sırıklık 
çağına kadar devam eden silvikültürel bir işlemdir. 

Sıklık çağında birey sayısı çok fazladır. Bu yüzden, 
geleceğin kıyınet taşıyıcı bireylerini bulmak ve tanımak 
çoğU kez olanaksızdır.· Bu yüzden kesimlerde dikkat da
ha çok, fena şekilli ve kıyınetçe düşük bireyler üzerinde 
toplanır. Böylece; 

- Ölmüş veya ölmek üzere olan bireyler ile hasta, 
yaralı, cılız gövdeler, 

- Kıyınetçe düşük fena şekilli gövdeler, 

- İstenmeyen . türler, 

_:_ Zararlı olan her türden azınanlar ve sürgünler 
çıkarılır. 

. Bilhassa kayında daha erken yaşlarda azınan yapma 
eğilimi vardır. Bu yüzden kayın sıklığının fazla açılma
ması gerekir. Ayrıca, sıklık çağındaki azınanların da et
rafına zarar vereceğinden çıkarılmaları zorunludur. An
cak, kayın sıkiıkiarında azınanların tümüyle alınması 

boşluklat1 yaratacak ve sıklığın denge ve yapısını bozacak 
ise tepelerinin kesilerek geriletilmesi ve ara tabakaya 
itilmeleri yeterlidir. 

Bu işlemler şu amaçlar için yapılır : 

1. İyi nitelikteki gövdeleri kolayca görülebilir ve 
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tanınabilir hale getirmek ve bunlara .daha çok «yer, ışık, 
hava» temin etmek suretiyle kalan bireylerin daha iyi 
gelişmesini sağlamak, 

2. Tabalealı bir kuruluşu oluşturmak, 

3. Meşçere karışıklığını düzenlemek, 

4. Orman perdesinin bakımını sağlamaktır. 

8.3. Aralama (Ferahlandırma) 

Tanımı : Meşçerenin sırıklik çağına geçişinden, genç
leştirme çağına kadar süren, kapalılığı devamlı olarak 
kırmadan, ağaçların aralarında yaptıkları mücadeleye 
aktif müdahaleler yapan devamlı ve planlı kesimlere «ara
lama» ya da «aralama kesimleri» denir. 

Aralamanın Amacı : 

- Meşçerede kalan iyi nitelikli gövdeleİ"in daha iyi 
gelişmeleri için, bii:tün hasta, fena şekilli, bireyleri çıkar
tarak bunların bakımını sağlamak «müsbet seleksiyon». 

- Meşçereleri bir çok tehlikelere karşı dayanıklı 
hale getirmek (iç bünyeyi sağlamlaştırmak). 

- Meşçereleri doğ ıl genÇieştirme koşullarına uygun 
hale getirmek. 

- Ormanın görünümünü güzelleştirmek ve nihayet 
bunları yaparken, 

- Ormandan ara hasılat almaktır. 

Direklik çağına ulaşmış ve şimdiye kadar bir ayık
Iama işlemi yapılmamış kayın meşçerelerinde geç de olsa 
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ayıklama kesimlerine benzer bazı müdahalelere gerek 
vardır. Meşçere azınanlardan ve kötü şekilli elemanlar
dan temizlendikten sonra asıl aralama işlemlerine baş
lanabilir. 

Kayin gölgeye dayanıklı bir ağaç türü olduğundan 
alt ve ara tabakada uzun süre hayatta kalabilir. Bu ba
kımdan genç kayın meşçereleri tabakalı bir kuruluş ya
ratır. Kayının bu nitelikleri ile özellikle biyolojik bakım
-dan yüksek aralamaya en elverişli bir objedir. Ve meş
çelerin bakımında yüksek aralama yöntem! uygulanır. 

Kayın, çoğunlukla kötü şekiller geliştirmek eğilimin
de olduğundan, gençlikte sık bir kapalılık ister. İyi ye
tişme muhiti koşullarında kesim görmemiş olan kayın 
meşçereleri oldukça sık büyüme yaparlar. Bu gibi meş
çerelerde egemen katmanda iyi nitelikli istikbal ağaçları 
fazla olmakla beraber gövdeler çoğunlukla meşçere yaşı
na oranla çok incelir. Bu durum idare müddetini büyük 
ölçüde uzatır. Ayrıca, bakırnın yapılmamasından dolayı 
gelişme olanağı bulan azınanların doğurabileceği değer 

kaybı da büyüktür. Bu gibi kayın meşçerelerinde (genç 
yaşlarda) başlangıçta mutedil yüksek aralama ile başla
nır. Meşçere yaşlandıkça kuvvetli yüksek aralamaya ge
çilir. 

Mutedil yüksek aralama : Yüksek aralamanın bu 
derecesinde mağlup gövdelerden sadece S. sınıf gövdeler 
çıkarılır. Ara ve alt tabakayı oluşturan 3. ve 4. sınıf göv
deler prensip olarak muhafaza edilerek, sadece mantarlı, 
böcekli bireyler uzaklaştırılır. Galip tabakanın kusurlu 
gövdeler sınıfını oluşturan .2. sınıfın 1. sınıf gövdelere 
zarar verenleri ve 1. sınıftan da birbirini sıkıştıranların 
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bir kısmı alınır. Prensibiyel korunan 3. ve 4. sınıf göv
deler de çok sık ise, bunlardan da makul bir gevşetme 
yapılarak ara ve alt tabakanın yaşama ve gelişme ola
nakları genişletilir (11, 69). 

Kuvveti! yüksek aralama : Yüksek aralamanın bu 
derecesi, meşçerede tayin ve tesbit edilen belli sayıda 

istikbal ağaçlarının bakımını hedef tutar (78). Meşçere
de en iyi vasıfta (1. sınıf) ağaçlardan belli sayıda birey 
işaretlenir. Bunların gelişmesine engel olan diğer göv
deler (ister 2. sınıftan, ister 1. sınıftan) zararlı olmaya 
başladıkça uzaklaştırılır (5. sınıf her zaman olduğu gibi 
derhal çıkarılır. 3. ve 4. sınıf, hastalıklı bireyleri hariç 
korunur) (11). 

Yukarıda belirtilen yüksek aralama seleksiyon ara
laması olarak kabul edilebilir. Saatçioğlu (79) Demirköy 
kayın ormanlarında bu uygulamayı tavsiye etmiş ve ger
çekleştirmiştir. 

Aralama kesimlerinden sonra «<şıklandırma» ve «Alt 
tesis» adı altında bakım işlemleri de v~rdır. İyi yetişme 
muhiti koşullarındaki kayın meşçerelerinde uygun görü
len yerlerde bu işlemlerin de yapılması yararlıdır (78). 

8.4. Budama 

Ağaç gövdeleri üzerindeki kuru, kısmen de yaşayan 
(yeşil) dalların belli esaslara uyulmak şartıyla kesilerek 
uzaklaştınlmasına budama qenir. 

Yapraklı ağaçlarımızdan kaym yeşil budamaya kar
şı çok hassastır. Gövdeden alın~n yeşil dallar, büyük ve
ya küçük çürük kısımların oluşmasına neden olurlar. 
Kayın odununa birçok tahrip edici mantarlar kolaylıkla 
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arız olarak ağacı kısa bir zamanda çürütürler Bu yüzden 
kesilmiş kayın çabuk ardaklanır. Kayında en fazia 3 cm, 
kalınlıktaki yeşil daUann tamamen gövde hizasında ve 
düz bir kesim yeri bırakmak suretiyle uzaklaştınlmalan
nın kayda değer bir sakınca yaratmadığı- belirtilmekte
dir (78). Bu takdirde odun 'içinde yalnız küçük renkli 
kısımlar duşmaktadır. Kayında kalınlığı 3 cm'den fazla 
olan yeşil dallarm budanınası katiyen yerinde değildir 
(78). Zira yara yerine koruyucu maddelerinin sürülmesi, 
yapılan bir çok denemelere göre faydalı bir etki yapma~ 
mıştır. 

8.5. Kayın Baltalık Ormanlarmda Bakım 

Koru ormanlarında meşçere bakımının amacı, yetiş
me muhiti şartlarının mümkün kıldığı oranda en yük
sek hacım hasılatı ile kıymetli ve kaliteli yapacak odun 
yetiştirmektir. Baltalık ormanlannda idare amacı deği
şiktir (daha ziyade yakacak). Bu bakımdan baltalıklarda 
bakım konusunun anladığımız manada detaylı ve hayati 
önemi yoktur. 

Kayın bilindiği gibi ancak optimum yetişme muhit
lerinde sürgün veren bir ağaç türüdür. Bu gibi yerlerde 
25 - 30 yıl gibi ·kısa idare süresiyle baltalık işletmesi uy
gulanabilir (78). Kayın genel olarak 20- is yaşından son
ra kütük sürgünü vermez, adventif (anzi) sürgünler önem
lidir. Proventif (uyuyan) sürgünler pek az ve cılızdır. 
Kök sürgünü verme yeteneği ise şöyledir. Endojen (ha
kiki şah) kök sürgünü vermez, ancak çok nadir yaralan
ma sonucu ekzojen (yalancı şah) kök sürgünü verebi
lir (58). 

Kayın soğuk iklimlerde kütükten iyi sürgün verme-
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yen bir ağaç türüdür. Onun için sıcak ve bol ışıklı 
gelerde kısa idare müddetleri ile (en fazla 30 yıl) normal 
baltalık idare sistemi uygulanabilir (82). 

Yukarıdaki kısa açıklamalann ışığındakayın orman
lanmızın baltalık olarak işletilmeleri genelde sözkonusu 
değildir. Ancak yanlış uygulamaların neticesinde baltalık 
şekline dönüşmüş kayın alanlarımız da vardır. Buralar· 
da: 

. - Çok bozuk ni telLleteki baltalıklar hemen kesile
rek yetişme muhitine uygun ağaç türüyle ağaçlandıı.'"ll
malıdır (60). 

- Orta vasıflı, sürgün verme yeteneğine sahip 
talık alanlarının ağaçlandırma çalışmalan bu alanlara 
gelene kadar bir veya iki dönüş süresi kadar baltalık 
rak işletilıneli, bu arada baltalık imar ıslah çalışmalan 
yapılınalıdır (60). 

- Kapalı ve homojen bir yapıya sahip, koruya 
dönüştürülmesi uygun baltalıklarda ise koruya tahviJ 
amacına yönelik işlemler, tekniğine uygun olarak sürdü· 
rülmelidir (58). 

- Baltalıklarda yapılacak ayıklama ve aralama ke
simlerinin uzaklaştınlan sürgün yerlerinden yenisinin 
meydana gelmemesi için yazın yapılması tavsiye edilir. 

- Baltalıklarda ayıklama ve aralama müdahaleleri
nin önemli görevlerinden birisi de hasta ve ölmek üzere 
olan sürgünleri uzaklaştırmaktır. 

- Genellikle kayın baltalıklarında birinci tekierne 
kesimlerine, ekonomik düşüncelerle 10. yılda girilmesi 
tavsiye edilmektedir. 
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9. KAYININ YAPAY GENÇLEŞTiRiLMESi 

Amenajman planlarında gençleştirme blokuna ayrı
lan kayın ormanlarının pek çoğunda gençlik getirHeme
diği gibi, ekosistemin bozulduğu ve aşırıya ulaşan tekn.ik 
müdahalelerle de doğal yolla gençleştirme olanaklarının 
ortadan kalktığı görülmektedir. 

Bu değerli asal ağaç türümüzün devamlılığının sağ
lanmasında ağaçlandırma kültür metodları (ekim, özel
likle dikim) 1973 - 1975 yıllarından bu yana alternatif 
olarak araştırılınaktadır (96). 

Amenajman planları gereği doğal gençleştirmeyle 
büyük sayılabilecek hektarlarca · alanda çalışırken, he
nüz başlangıç aşamasında olan yapay gençleştirme çalış
maları yapraklı fidan yetiştirme deneyimsizliğimiz ve 
üretilen bu fidanlarır;ı. ilk yıllardaki çahmsı, çatallı görü
nüşleriyle istikbal meşçeresi olamayacağı kuşkularından 
dolayı yoğunlaştırılamamıştır. 

1985 yılında 10 yaşına ulaşmış, yeterli büyüklükte 
başarılı ya da başarısız hiçbir kaym dikim sahası bulun
mamaktadır. Yapay gehçleştirmeye diğer ağaç türlerin
de olduğu gibi kayında da belli başlı üç amaca bağlı ola
rak başvurmak mümkündür (10). Bunlar; 

ı - Kayın Doğal Gençleştirnıesinin Kısmen Başa
rısız Olduğu Hallerde Tamamlama Amaçh Ya
pay Gençleştirnıe 

Doğal gençleştirme çalışmaları, bünyesinde belli öl
çüde başarısızlık (% 15- 20) taşır. Özellikle bu başarısız
lık gençleştirme alanının belli yerle.rinde toplanmışsa, 
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gecikilmeden tamamlama yapılmalıdır. 3unun ;çin de 
elde uygun orijinli ve yeterli miktarda fidan bulun.:l.urul
ması planlanmalıdır (10). 

2 - Do~al Gençleştinnenin Başarısızlı~ı Durumla- · 
nnda: 

Yap ay gençleştirmenin kaçınılmaz duruma geldiği 
büyükçe, eski doğal gençleştirme alanlarında kayın fida
nı dikimlerine geçilmelidir. 

Ancak, büyük saha siper işletmesi gençleştirme tek
r..iğiyle tohumlama kesimi safhasında, meşçere kapalılığı 
0.6- 0.7 dolayında bulunduğundan başarısızlık nedenleri 
üzerinde kesin sonuçlar alınmadan, kapalılığın daha aşa
ğılara düşürülmesi sakıncalıdır. 

Doğu kayını meşçerelerinde kapalılığın düşmesiyle 
orantılı kuvvetli bir otsu flora başta böğürtlen, eğrelti, 

vb. sahada köklenerek çıkarılmış olan diri örtünün he
men yerini almaktadır. Zira, ANŞİN Doğu Karadeniz 
Bölgesi ·Doğu Ladini meşçerelerinde yaptığı çalışmalar
da, kapalılı~ın azalmasıyla sahalara yerleşen floranın 
gittikçe zenginleştiği ve traşlama alanlarında normal ka
palı meşçerelere göre çok daha zengin, boylu ve alanı 
tümüyle örten bir flora ile karşı karşıya gelindiğini be
lirtmektedir (6). 

Başarısızlık nedeni olarak örneğin tohumlama kesi
mi yapılmış, fakat yeterli tohum dökümü olmamış ya da 
olmuş da şu veya bu sebeplerle tohumlar telef olmuşsa, 
aynı siperin altına (şeritlere) ekim yapılabilir. Daha ileri 
safhalarda siper daha da gevşemiş olsa bile, siper olduk
ça 1 + O yaşlı çıplak köklü kayın fidanı dikilebilir (10). 
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Orman Genel Müdürlüğünün 25.1.1984 gün ve 
.3G.0/35 sayılı tamimlerinde bonitetlere göre hangi 

kapalılıkta yapay gençleştirme uygulanacağı bildirilmiş 

bu tamimdeki bilgiler aşağıda verilmiştir. 

B o n i t e t 
Kapalılık* I II ın 

0.65 ve daha yukan Doğal Doğal Doğal 

0.50- 0.65 arası 
(diri örtü %SO' den Doğ~l Doğal Doğal 

az ve arazi m ey li 
% 60'dan az ise) 

0.40- 0.50 arası . 
(diri örtü %SO' den Doğal DoğaL Yapay 
az ve arazi m ey li 
% 60'dan az ise) 

0.40'dan az Yapay Yapay Yapay 
(Siper altında) (Si per altında) (Siper altında) 

(*) Kapalılık tahmini olarak değil, bahse konu meşçerede yapı
lacak ölçümelere cayalı olarak, Araştırma Bülteni Haziraıı. 

1984, tarihli yayındaki esaslara göre matematiksel doğrulukta 
hesaplanmalıdır. · · 

Kapalılığın çeşitli nedenlerle 0.4 ve daha aşağı düş
tüğü meşçerelerde doğal gençleştirme olanaği artık yiti
rildiği için siper altı dikimleri yapılmalıdır.. Siper olarak 
benimsenen meşçere kapalılığmın elde tutulmasının ne-

ışık seven kuvvetli diri örtünün kaym gençliğinden 
önce kültür sahasına yerleşmesinin önlenmesidir. 

Açık alan durumuna gelmiş, dikimden başka seçeneği 
kalmamış meşçere boşluklannda, gölgeli (K. KD, KB, 
bakılarda iyi bir arazi hazırlığı ye yeterli sayıda kültür 



bakımı yapılması koşuluyla, varsa yaşlı ve boylu fidan, 
yoksa 1 + O yaşlı kaym fidan! dikimi yapılabilir (104). 

Siper altı dikimlerde kapalıhğa ve ağaç adedine dik
kat etmek gerekir. Ağaç adedinin fazla olması halinde 
boşaltma kesimleriyle dikilen fidanlar yok edilebilir. 

3 - Saf Meşcerelerin Kanştınlması : 

Kayın için de uygun olan yetişme muhitlerinde ağaç 
türlerinin saf meşcerelerinin kayınla karıştırılması isten
diğinde yapay gençleştirmeden yararlanılmalıdır. 

Başarısızlığa uğramış . meşe gençleştirilmesinde bu 
durumu kayın karışıklığı için bir fırsat olarak değer
lendirmek gerekir. Kayın gençlikte meşeden hızlı büyü
düğü ve onu boğma eğiliminde olduğundan, sahaya meşe
den sonra getirilmesi de mahzur teşkil etmez (fazla ge
cikilmemesi koşuluyla) (10). Yine Atay'a göre «Ladin sa
halarında uygulanacak gençleştirme çalışmalarında ladi
ne kayın karıştırma fırsatlarını imkanlar ölçüsünde de
ğerlendirmek yerinde olacaktır. Zira, mümkündür ki 
bugünün saf ladin meşcereleri eskiden belki de zaten ka
yın ihtiva etmekteydi. Kanşık meşcerede karışıklığa 
giren türlerin farklı ışık istekleri ile karşılıklı ilişkilerini 
dikkate almadan yapılan kesimler zamanla saf ladin 
meşcerelerinin doğmasına sebep olmuştur (10). 

9.1. Arazi Hazırlığı ve Fidan Aralıklan 

Siper altı dikimi ve ekimi şeklinde projelendirilen 
sahaların arazi hazırlığında makineli çalışmalardan söz 
etmek çoğu yerd~ imkansızdır. Büyük bir ihtimalle bu 
gibi sahaların arazi hazırlığı tamamlayıcı mahiyette ola-
caktır. · 
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Diri örtü tamizliğini tam alanda ele almak ideal ol
makla beraber, çoğu kere şeritlerde yapılması arazi mey
linin fazla, diri örtünün çok boylu ve yoğun, erozyon 
tehlikesinin olduğu sahalarda daha uyg~n ve ekonomik 
olmaktadır. 

Arazi hazırlığı ağaçlandırma tesisinde en fazla mas
rafı gerektiren bir konudur. Arazi hazırlığının nasıl ya
pılacağına karar verebilmek için yöresel olarak bu ko
nuda yapılmış bir araştırma çalı~ması yoksa, yörede ön
ceden tesis edilmiş başarılı kültürlere uygulanan teknik
lerin maliyeti ile beraber düşünülüp seçilmesinde ya• 
rar vardır. 

«Doğu Ladini ağaçlarnalarında dikim şeridi geniş
liği ile ilgili olara~ ortaya çıkan bulgularda dik ya da 
sarp eğimli ve orta derecede taşlı olan alanlarda her ne 
kadar şeritlerde çalışılması işçilik bakımından verimli 
görülüyorsa da, şerit genişliğinin artmasıyla boy geli
şiminin de arttığı gözetilerek 2.5 m, ya da 3 metrelik şe
ritlerde çalışılması yeğlenmelidir» (36). 

Doğu Kayınında dikim aralıkları konusunda henüz 
sonuçlandırılmış bir araştırma çalışması olmamakla be
raber, kayın azınan yapma karekterinde bir ağaç türü 
olduğundan· ona bu olanağı tanımadan kültürü sık tut
mak yolu benimsenmelidir 

B. Almanya'da Sehatten Bölgesi kayın ormanların
da gençleştirme çalışmalarına (yapay gençleştirmeye 10 
yıl önce başlamalarına karşın, bugün ancak zorunlu ol
dukça başvurmaktadırlar) kayın fidı:mlarının (2+0, 3+0) 
dikiminde uygulanan aralık mesafe 1.5 m,. 0.5 m'dir. 
Böylece F. silvatica' da hektara dikilen fidan sayısı 10- 12 
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bin arasında değişmekte ve bunun parasal değeri (1983 
yılı itibariyle) 10- 12 bin DM'a ulaşmaktadır (30). 

Orman Genel Müdürlüğünce Doğu Kayını dikimle
rinde aralık mesafenin 1. SO x 0.60-0.70 rn, ve hektarda 
10.000 adet fidan olacak şekilde tamim edilmiştir 
(2.1.1984 tarih ve 3771 no'lu tamim 14. Bölüm): Ancak, 
uygulamalarda tereddüte düşülmesinderı: dolayı Orman 
Genel Müdürlüğü 19.12.1984 tarih ve A. 3.02- 1/873 sayılı 
emirleriyle; kayın dikimlerinde diri örtünün yoğunlu
ğuna ve boyuna bağlı olarak değişebilecek oları: temiz
lenecek şerit genişlikleri ile aralık mesafeleri yeniden 
belirlenmiştir (Şekil 4). 

Kesmeden bırakılan şerit üzerinde yapılan yakma 
işlemi sonucunda, kalan. kök yepısının toprağı tutması 
da sağlanmış olur. Ancak, yakma işlemi sırasında yan
gın tehlikesine karşı tüm önlemler alınmalıdır. 

Diri örtü kesiminden sonra toprak işlemesi devam
lı teras şeklinde olmalı (sık dildin aralığı nedeniyle), 
toprak en az 25 cm. derinlikte işlenmelidir. 

Dikim yöntemi olarak plantuvar yarma ve çapa di
kimi uygulanır. 

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğün· 
ce 1979 yılında başlatılmış ka yın ekim ve dikim araş
tırmaları sonuçlarına göre; gölgeli (K. KD, KB, D) ba
kılarda sonbahar dikimlerinde 4 yıllık fidanların tutma 
başarısı ve boy gelişiminin, plantuvar yarma ve çapa 
dikim şekline, açıkalan ve siper durumlarına bağlı olma
dığı saptanmıştır (104). Yine Terzioğlu (97) na göre ka
yın fidan dikiminde tutma oranı yüksek olup, dikim 
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tekniğine uyulduğunda başarılı sonuçlar alınmaktadır. 
Hatta sökülen fidanları dış etkilerden korumak için 
kökleri «agricol'<:p> batırmak gerekli değildir. 

58 

~100m 
~~/Sm 

(1 () c • 

ı----4 

0.60m· 

( 1,60 ıc O,bOm > 

1,30 m C8632 Adet /H ;ı> 

'I,OOm 'C l,SOx 0.70m ı 
(9190 Adet/HcJ. 

Şekil: 3. Kaym dikimlerinde araWt ve mesafeler. 



Ekim 
şeritlerin tüm yüzeyi asgari 15 cm. derinlikte çapa ile 
keseksiz olarak işlenmiş olmalıdır. 

Ekim metodu olarak şeritte serpme ekim tekniği 
uygulanmalıdır. Tohum atıldıktan sonra tırmıkla şe~ 
rit toprağı üzerinden geçilmek suretiyle tohumlar 1- 1.5 
cm. toprakla kapatılır. 

9.2. Dikim ve MevsiırJ. 

Yapraklılarda olduğu gibi kayın fidanlan için de 
sönbahar dikimi en uygun dönemdir . 

.Çoğu.nlukla dikim yapıiacak kaym meşcereleri 
sek zonlarda bulunduğu ve ilkbaharda karların erime
sinin ardından sahaya işçilerin sevkinin güçlüğü fidan
ların gömüde ya da soğuk hava deposunda bekletilme
si gibi etmenleri de beraberinde getirmektedir. 

dağlık yörelerde ilkbaharda toprağın sabahın 
saatlerinde donmuş olması da mümkündür. Özellik!e 
yüksek dağlık yerlerde bir tarafta karın çekilmesini 
beklemek zorunluluğu, diğer tamftan intikalsiz sıcak 
havalann· birden bire bastırması, ilkbahar mev· 
siıp.ini çoğu zaman büyük ölçüde (75). 

Kayın ekimlerinde ise, sonbaharda toplanan tohum
Kasım sonu, Aralık ayı başına dek elverişli hava 

hallerinde ekilebilir. 

Düzce, Bolu ve Karabük Orman İşletmelerinde ya
pı.ian a:raştn-malarda; 1979 yılı Kasım ayı (8- 20 Kasım) 
ıçerisip.de ekimler yapılmış; Düzce ·Asar 1275 m, 
seltide (kuzey batıda) 1980 yıh Mayıs ayı ilk haftasm
dan başlayarak çiknıda:r göstermiştir 29 Mayıs'ta m"; 

fide sayısı maksimuma ulasmıstır. 



Bolu-Abant (1200 m.) deneme alanlarında ise (gü
ney bakı) Kasım ayı ekimleri, gerek siper ve gerekse 
açıkalanda 1980 yılı Nisan ayı ortasından Mayıs ayı or
tasına kadar çıkma göstererek maksimuma ulaşmıştır. 
Ancak,· açıkalan ekimlerin Mayıs ayının ilk haftasında 
geç donlardan zarar gördüğü saptanmıştır (104). 

Ekimlerde gereken tohum miktarıyla ilgili olarak; 
hektarcia (% 70'i işlenmiş) şerİtte çizgi ekimi uygulan
dığında 50 - 60 kg, sağlam kayın tohumuna gereksinim 
olmaktadır. Yüzdürme deneyi uygulanmamış tohumlar 
için bu miktar 100 kg'dan düşük olmamalıdır (104). 

Özellikle ekim çalışmalarında, yaban domuzlarının 
toprağa serpili halde bırakılmış kayın tohumlarını sü
ratle tüketmeden toprakla yeniden kapatmak gereği 

hiç unutulmamalıdır. 

9.3. Kültür Bakımı ve Tamamlama 

Yapay gençleştirmenin başarısı dikimden sonra ya
pılacak bakırnlara bağlıdır. Kayının en fazla yayılış gös
terdiği Karadeniz orman yöreleri, özellikle diri örtü 
sorununun en çetin olduğu bölgelerdir. Ormangülleriy
le savaşım yöntemleri olarak, 1945 yılında başlatılan ve 
daha sonra 12 yıllık sonuçları yayımlanan bir araştırma 
çalışmasıyla (72) ve 9rmancılık Araştırma Enstitütüsün
ce gerçekleştirilmiş bir diğer çalışJUayla (106) mekanik 
olarak savaşım önerilmiştir. 

Savaşım yapılacak diri örtü, kültürle yarışa giren 
çayır, ot ve çalıların tümünü kapsar. Hatta aynı türün 
bozuk nitelikli öncü gençliğini ve işletme amacına uy-
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mayan orman ağacı türlerini de alandan uzaklaştırmak 
gerekecektir (9). 

Kayın alanlarına dikim yapıldığı yıl ve onu izleyen 
yıllarda süratle diri örtü gelmektedir. Siper ağacı kal
mamış, açıkalanlarda tesis edilen kayın dikimlerinde 
Mayıs ayından başlayarak böğürtlen istilası kültürün 
boğulmasına neden olmaktadır. Özellikle Güney bakı
larda Haziran ayının ortasına doğru eğreltiler 1 metreye 
ulaşan boylarıyla kültüre baskıda bulunmakta ve mutlak 
savaşımı gerektirmektedir. 

Kayın fidanlannın büyümesinin en kuvvetli olduğu 
devre Mayıs ayı sonu ve Haziran ayıdır. Kayın ve meşe
lerin Haziran ayı ortalarında teşekkül eden tomurcuklan 
kısa bir İstirahat devresinden sonra yeniden açılırlar. 
Bu kısa İstirahat devresi meşelerde yaklaşık bir ay, ka
yınlarda ~ hafta kadardır. Genç meşelerin boy büyümesi 
daha ziyade yaz sürgünleri ile sağlanır (13). 

Dikimi izleyen yıllarda fidanlada diri örtü arasın
daki savaşım iki yönde olmaktadır. 1. Rutubet ve besin 
paylaşma savaşı, 2. Diri örtünün fidan/ üzerine baskı yap
ması. Özellikle kar yağışının fazla olduğu' ve uzun süre 
kaldığı yederde bu etki daha fazladır (10). 

İlkbahar sonunda ya da engeç yaz başında gerçek
leştirilen bir müdahale diri örtüyü oluşturan taksonla
rm tohum bağlamasına veya tohumların olgunlaşması

na olanak vermeyeceği için, ileriki yıllarda diri örtü yo
ğunluğunu da azaltıcı rol oynar. Çapalama öncelikle ku
rakhk etkilerini gidermede kullanılmakla birlikte, Batı 
Karadeniz Bölgesinde kayın dikim alanlarında çapala-
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manın yaşama yüzdesi ve boy gelişimi yönünden olumlu 
görülmüştür. açısından ise, meyil sını-

fı ve ot yoğunluğu sınıfına göre değişmekle birlikte fi
danlar etrafında sürgün kontrolü işlemine, ot alma ve 
çapanın eklenmesiyle ortalama işgünü/hektar 
işgünü/hektardan işgünü/hektara yükselmesi gibi) 

olmaktadır (22). 

örtü temizliği ve çapalama işlemine diri örtü
nün yoğun olduğu kesimlerden başl~nilmalı, yeni tesis 
edilen kültürlere öncelik tanınmalıdır, 

Dikimden sonra çapalama işlemi fidanİarın kök 
boğazmin zedelenmemesi için dıştan içe doğru sığ bir 
şekilde uygulanır. Fidan dibine çapa vun.ılmaz, hafifçe 
tırmıklama ve sonraki yıllarda çapa-

işi içten yani fidanın dikildiği noktadan 
çevreye doğru daha .derin bir şeblde uyguJamr (54). 

Sıralar arasındaki şüceyrat, sürgün ve otlar orakla 
uLJ.J,"-'·"u.u. Kültür bakımıarinın kaç yıl devam 

f;;deceği sorusunun yanıtı, yetişme muhitine ve diri örtü-
yoğuniuğuna, rekabet derecesine göre değişmekle 

birlikte, kühürUn biyolojikman bağımsız duruma gelip, 
kapalılığa kavuşmasına dek . devam etmeli-

Yapraklı kültürlerin bakımında ayrı bir 
hassasiyet ve titizliği gerektirmektedir. Yıllardır ibreli 

bakımlarmda çalışan işçilerin, yapraklı dikimle
rinde yoğun diri örtü arasında daha dikkatli olmaları 
yanında, kayının niteliksiz kök ve kütük sürgünlerini 
ayırınada bilgi ve beceri kazanmaları, teknik eleman
Iarca yapılacak ve denetimlerle arttırılmalıdır. 
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Her turlü toplu kurumlar ve dağınık halde 
aşan kurumlarda, tamamlama dikimleriyle sahanın 
münde başarılı bir ağaçlandırma yapılması sağlanır. Ta
mamlamamn tesisten sonraki ilk 2 yıl içerisinde bitirit
mesi gerekir. Tamamlama yapay gençlikleri diğer tür
lerle karıştırmak ve kalitelerini yükseltmek için çok ya
rarlı olanak sağlar. 

Saatçioğlu (78) bu konuda, «Gençlikleri aynı ağaç 
türü ile tamamlamanın genellikle adet olmadığım, müm
kün olduğu takdirde tamamlamalarda ıgne yapraklı 
türlere yapraklı türlerin, yapraklı türlere ise iğne yap
raklı türlerin, ışık ağaçlarına gölge ağaçlarının, sığ 
lü ağaçlara derin köklü ağaçların karıştınlması amaca 
daha uygun olur» demektedir. Pageturnun serince 
rinde göknar, ladin ve di.ıglası tercih etmek yerinde olur 
(78). 

Yine Saatçioğlu'na göre,. kuvvetli böğürtlen saldm
sına uğrayan sahaları, dik sürgünleriyle boğma zonunu 
kısa bir ,zamanda aşabilecek olan ağaç türleriyle (diş
budak, kızılağaç, akçaağaç) kültive etmek şayanı tavsi
yedir (78). 

10 •. K.AYIN MEŞCERELERİNİN KORUNMASI 

Kayın, koruma açısından Türkiye ormancılığında 

yeterince incelenmiş ve araştırılmış bir ağaç türü değil
dir. Ancak koruma sorunlan oluşturan konular tek tek 
ele alınmış ve bunların çözümlenmesine çalışılmıştır. 
Bunların çoğu, kayının tohum, fide ve gençlik evrele
rinde, yani kayının gençleştirme döneminde ortaya çı-

63 



kan sorunlardır. Bu bölümde uygulamada karşılaşılan 
önemli zararlar ve zararlılar anlatılacaktır. 

10.1. Otlatma ve Hayvan Zararlan 

Diğer ağaç türlerinde olduğu gibi kayındaki genç
leştirme çalışmalarında da koruma, birinci derecede 
önemli bir konudur Hayvan otlatmasının yaygın olduğu 
ormanlarımızdaki gençleştirme alanlarınd? özellikle ka~ 
yın gençliklerindeki hayvan zararları büyüktür. Sıklık

sırıklık dönemine kadar kayının körpe yaprak ve sür
günleri hayvanları cezbeder. Bu nedenle gerek doğal 
gençleştirme çalışmalarında ve gerekse ağaçlandırma
larda, sırıklık dönemi sonuna kadar gençleştirme ·ve 
ağaçlandırma alanlarının saha emniyetinin kesinlikle sağ
lanması gerekir. Bu gereklilik yaban keçisi, yaban do
muzu ve benzeri otobur av hayvanlarının fazlaca bulun
duğu ormanlar için de geçerlidir. Bütün bu hayvanlar 
gençlik sahalarındaki kayın fidanlarını yemek, ezmek, 
devirmek ve kabuklarını sıyırmak suretiyle zarar yapar
lar. 

Ormancia çok yoğun ve devamlı bir denetim ile, ev
cil hayvan sürülerinin gençleştirme alanlarına girmeleri 
önlenmelidir. Av hayvanlarının da zararı sözkonusu ise, 

. bu gibi yerlerde gençleştirme alanlarının tel örgü içi
ne alınmaları ve bu alanlarda bekçi bulundurulması ge
rekir. 

10.2. Kayın Fidecik Mantan (Phytophtora omni
vora) 

Kayın fidanhklarında ve kayın fidelerinde zaman 
zaman büyük ölçüçle zararlı olan bu mantar hastalığı, 
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kayın fideciklerinin çimlenme döneminde başlayıp ko
tiledonlann çıkmasından sonra kendini belli eder. Ma
yıstan temmuza kadar hastalıklı fideler alt kısımdan baş
layarak siyahlaşır, büzülür ve ölürler. 

Mantar nemli ortamda üreyebildiği için, ilkbahar 
ve yaz yağışlannın devamlılık gösterdiği yerlerde ve yıl
larda çok dikkatli bulunmak ve fideleri sık sık kontrol 
etmek gerekir. 

Hastalıktan korunmak için, daha önce hastalığın 

görüldüğü fidanlıklarda toprak % 1 'lik formalin eri yi ği 
ile dezenfekte edilerek sürülmeli, toprağa dezenfekte 
edilmiş humus ve gübre verilmelidir. Fazla rutubet 
mantarın gelişmesini kolaylaştırdığı için, bu gibi fi
danlıklarda fidelerin gölgelendirilmesinden vazgeçile
bilir (84). 

Kayın fidecik mantan Ormancılık Araştırma Ens
titüsü tarafından bir proje kapsamında araştırılmakta
dır. Literatür bilgiden, hastalığa karşı Fransa'da etkili 
maddesi «propamocarbe» olan «Previour S 70- SCHE
RİNG» ve etkili maddesi «aleminium ethylphosphite» 
olan «Aliette- PEPRO» adlı iki sistemik kullanıldığı ve 
çok etkili olduğu bilinmektedir (70). 

10.3. Kemiriciler 

Genellikle çarnlarcia birkaç santim genişliğinde spi· 
ral olarak kabukları sayan sincap (Pciurus vulgarls ile 
kök bağazındaki kabukları yer yer kemiren farelerin 
(Microtus agrestis) kaymlarda da önemli zaradan gö
rülmektedir. Sincap ve fareler kayın tohumlarını ye
mek suretiyle yeptıklan zararlar gençleştirme çalışma
larının başarısı açısından çok önemlidir. 

65 



Fareler özellikle drmanın dal parçaları, kesim ar
tıkları, kovuk ve çürümekte olan gövde kısımlarında 
rahatça gizlenebildiklerinden fazlaca bulunur ve zarar 
yaparlar. Gençleştirme çalışmalarında sincap ve fare 
zararlarının fazla olduğu ve dekarında 100 adetten fazla 
fare deliğinin bulunduğu yerlerde, aşağıda ' belirtilen 
koruyucu önlemlerin alınması ve bunlarla mücadele et
mek gerekir (24; 89) : 

- Sincap zararlarından korunmak için bu hay
vanın doğal düşmanları (ağaç sansarı, yırtıcı kuşlar, 

gelincik) korumak gerekir. Zararlarının artması halinde 
bölge belirtilerek. avianmasına izin verilmelidir. 

- Fare zararlanndan korunmak için bunların da 
doğal düşmanlarının (tilki, kirpi, sansar, kokarca, bay
kuş ve yırtıcı kuşlar) korunması gerekir. 

1 

Gençleştirme alanlarından kesim . artıklarının, çü-
rük kovuk ağaçların çıkartılması suretiyle farelerin sak
lanma ortamları yok edilmiş olur. 

Gençleştirme alanianna tohum takviyesi söz konu
su ise bu tohumların sülügen, (kurşun oksit) ile bo
yanması veya ;% 1 - 2 oranında karbon asidinde yarım 
saat bekletilmesi, çimienmeyi bir miktar geeiktirmesi
ne karşılık, çimlenme yüzdesine etkili olmaması nede
niyle tavsiye edilir. Çimlenmenin hızlandırılabilmesi 
için tohumlar ekimden önce suda bırakılmalı ve ilkba
har ekimi yapılmalıdır. 

Kayın ağaçlandırmalarında fideler düzgün bir hat 
üzerine dikilmemeli, zik zak yapacak şekilde alana 
dağılınalarma dikkat edilmelidir. 
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Farelerin kayın gençleştirme çalışmalarını engelle
yecek ölçüde çoğaldığı yerlerde bunlarla mücadele et
mek gerekir. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

Mücadele, farelerin yayıldığı tüm alanda aynı za
manda yapılmalıdır. 

Mücadele için farelerin kitle üremesi yapması 

beklenmemelidir. 

Mücadele ilkbahar başlangıcında yapılmalıdır. 

Farelerle mücadele zehirli gazlar ve zehirli yemler 
kullanılır. Ancak uygulamada bu zehirli ilaçlara, yem
Iere ve mücadelede kullanılan aletlerin zehir atan veya 
bırakan kısımları ile fare deliklerine kesinlikle insan 
eli değmel1}elidir. Mücadelenin eğitilmiş elemanlada ya
pılması şarttır. 

Ormancia bir ön· çalışma yapılarak fare delikleri
nin ağızları, yuva ağzına 15 cm uzaklıkta çakılacak be
yaz kazıklarla belirlendikten sonra el sürülmeden bir 
çubuk yardımı ile bu ağızlar üzerindeki dal yaprak vb. 
temizlenir. Bu delilderden galeri içine özel aletleri ile 
zehirli gaz çıkaran sıvılar dökmek ve zehirli yem koy
mak suretiyle farelerle kimyasal mücadele yapılır. Ze
hirli gaz meydana getiren sıvılar ve birkısım zehirli 
yemler hazır olarak bulunabilmektc ise de zehirli yem
ler Bölge Zirai Mücadele Müdürlüklerinde bu işin uz
manlarına hazırlatılmalıdır. Acı olan zehirleri maskele
rnek için melas- şeker vb. maskeleyici maddeler kulla
nılır. Ayrıca fareleri cezbedici. iştah verici maddeler ile 
yemin zehirli olduğunu belirtmek için boyalı- yapıştı
ncı maddelerin kullanılması gereklidir. Bu nedenle ze
hirli yem hazırlamak bir ihtisas işidir. Yemin etkili 
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maddesi çinko fosfür, talyum sülfat, striknin sülfat 
bileşimincieki zehirler olabileceği gibi son zamanlarda 
Cumarin, İndation Oxycumarin, Warfö.rin, Pival gibi 
hazır yemler de kullanılmaktadır. Bu hazır yemlerde 
farelerde iç kanama yaparak ölmelerini sağlayan etkin 
maddeler bulunmaktadır. 

10.4. Kuşlar 

Bilindiği gibi Tahtalı (Colı.unba palumbus L.) diye 
bilinen ve güvercinlere benzeyen göçmen kuşlar kaym 
meyve ve fideciklerinde büyük zarar yapmaktadır. 
Bunların zararlanndan korunmak için birkaçı vurula
rak diğerlerini ürkütrnek amacıyla çalışıbn alanlara 
asılmalı veya toprak üzerine atılmalıdır. Zararın büyük 
olduğu yerlerele bu kuşların avianİnası gerekir. 

10.5. Diğerleri 

- Kayın gençliklerinde zaman zaman önemli za
rar yapan gri- beyaz renkli bir yaprak biti, Phillaphis 
fagi (L.), fide ve fidanlarm yaprak damarlarından öz 
suyunu emer. Yaprakları buruşarak kuruyan fideler ge
lişemez ve bazen de kururlar. Bu bit ile mücadelede çe
şitli sistemik insektisit ve akarisitler kullanılmaktadır. 
Mücadelenin, mıntıkanın bağlı bulunduğu Mücadele 
Grup Müdürlüğünce yapılması yerinde olur. 

- Sümüklüböceklerin kayın fide ve fidanlannın 
yapraklarını yemek suretiyle önemli zararlar yapığı bil
dirilmektedir (89). Bu gibi durumlarda «HELIMACIDE» 
ve benzeri, içinde sümüklüböcekleri cezbedici maddeler 
bulunan ilaçlar kullanılarak bu zararlıyla mücadele edi
lir. 
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11. KA YIN ODUNUNUN ÖZELLİKLERİ ve 
KORUNMASI 

11.1. Kayın Odununun Özellikleri 

11.1.1. Odun Yapısı 

Kayın odunu doğal halde kırmızımsı beyaz renk
tedir. Kırmizımsı kahverengi öz odun 80 - 100 yaşından 
sonra oluşmaktadır~ Buna aynı zamanda «Kırmızı 

Yürek» oluşumu da denir. Diri odun genişliği 5- 15 cm 
arasında değişmektedir (23). 

Anatomik yapısında traheler yıllık halkanın içersin
de dağınık biçimde yer alırlar. İlkbahar odunu içersin
de geniş çaplı ve ince zarlıdırlar. Yaz odununa doğru 
çapları daralır. Geniş öz ışınlan çıplak gözle farkedilir
ler. Radyal keşitte parlak koyu levhalar, teğet kesitte 
iğ şeklinde görülürler. Paranşim hücreleri öz ışınlarının 
etrafında tek ve çok sıralı olarak dizilirler (90). Odunu 
düzgün liflidir. Lif uzunlukları 1.165 ± 0.225 mm, lif 
genişliği 19.54 + 2.40 mikran lümen çapı 5.23 ± 1.72 
mikran ve lif çeper kalınlığı, 7.30 ± 1.23 mikrandur (94). 

11.1.2. Fiziksel Özellikleri 

Kayın odunu ağırdır. Özgül ağırlığı tam kuru halde 
0.63 gr/cm', hava kurusu halde C% 12rutubet) 0.66/cm3 

tür .. Kayın odununun taze kesilmiş halde ·ağırlığı 1000 
kg/m3 , yarı kuru halde(% 35 rutubet) 850 kg/m3 tür (99). 

Taze kesilmiş halde, öz odunu :% 47- 58, diri odunu 
% 64- 102 oranında su ihtiva etmektedir (20). 

69 



Daralma yüzdeleri, boyuna yönde i% 0.5, radyal yön
de % S, teğet yönde '% 10.5 ve hacim olarak ;% 15.5 tur 
(15- 23). Kalori değeri ise, gövde odununda 4423 cal/gr, 
dal odununda 4468 cal/gr, kabuğunda 4161 cal/gr, dır 
(32). 

1 1.1.3. Mekanik Özellikleri 

Ka yın odununun mekanik özellikleri aşağıdaki· gi
bidir; 
Liflere paralel çekme 1350 kg/cm2 

Liflere dik çekme 70 kg/cm2 

Liflere paralel basınç 

Liflere dik basınç 

620 kg/cm2 

90 kg/cm2 

Eğilme direnci 1070 kg/cm2 

Eğilmede esneklik modülü 125000 

Makasiama direnci 

Brinell sertlik : 

Liflere paralel yönde 

Llflere dik yönde 

80 kg/cm2 

7.2 kg/mm2 

3.4 kg/mm2 dir (15,23). 

11.1.4. Kimyasal Özellikleri 

Kayın odunu, % 78.87 holoselüloz, ;% 22.57 lignin, 
% 25,21 pentozan ve % 0.61 oranında kül ihtiva etmekte
dir. Eterde ;% 1.04, alkol- benzolde ;% 1.50, sıcak suda 
% 1.92 ve% 1' lik NaOH te;% 15.62 oranında çözünür (94). 

11.1.5. Kayımn Biçilmesi 

Kayın tomruklarının şerit ve katrakla biçilmesinde 
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muhtelif çaplardaki artıklar ve randıman miktarları 
aşağıda verilmiştir ( 44). 

Şeride biçmede artık ve randıman miktarı. 

Çap Artıklar (%) Randıman 

(Cm) Kapak Yan Baş Talaş (%) 

20 12.06 9.93 5.07 13.27 61.16 
30 10.21 8.97 4.42 12.37 65.00 
40 8.37 8.01 3.77 11.47 68.84 
so 6.52 7.01 3.12 10.56 72.67 
60 4.67 6.09 2.47 9.66 76.51 

Katrakla biçilmesinde randıman miktarları : 

Çap(cm) Randıman(%) Çap (cm) Randıman(%) 

20 
30 
40 ' 

51.62 
52.58 
53.55 

Biçilmeleri esnasında kayın 
kalınlıklarına ilaveten aşağıdaki 
melidir (67). 

Kereste 
Kalınlığı 
(mm) 25 30 40 so 
KurumaPayı 

(mm) 1.019 1.176 1.490 1.804 

50 54.52 
60 55.49 
70 56.45 

kerestelerin normal 
kuruma payları eklen-

60 70 80 90 

2.118 2.432 2.746 3.060 

Yukarıda verilen randıman miktarları öz çürüklüğü 
nedeniyle önemli oranda azalır. Öz çürüklüğü daha çok 
40- 60 cm çapları arasında görülür. Sağlam tomnıkla, 
özçürüklü tomruk arasında yaklaşık '% 10 randıman far· 
Jcı vardır (102). 
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11.1.6. Kayının Kerestesinin Buharlanması 

Halk arasında buharlanmış kayın keresteye yanlış 

bir ifade ile «fırınlanmış kereste» denir. Gerçekte buhar
lama bir kurutma işlemi değildir. Amaç keresteye kır
mızı bir renk kazandırmaktır. Ayrıca buharlama esna
sında oluşan sıcaklık kerestedeki mantar ve böcekleri 
öldürerek bunların olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. 
Bir diğer faydası da kerestenin her tarafındaki rutubeti 
eşit kılarak higroskopik özelliklerini iyileştirmektir. Ka
yında buharlama programı aşağıda verilmiŞtir (66). 

Buharlaşma Programı 

Buharlama Süre Buhar Oda İçi 
Aşaması (Saat) Basıncı Sıcaklığı Kondens Suyu 

(Atü) (OC) Rengi 

Ön İlk 2 saat 0.2-0.3 65-75 Açık 

buharlama izleyen 2 saat 0.5 65-75-100 Bulanık 

Esas Kondens suyu- Aşama süresin-
buharlama nun berraklaş- 0.5 100 ce koyu, sonun-

masına kadar da berrak 

Oda içeı:sinde 
kapalı beklet- 3 Azaltır Berrak 
me 

Soğutma 2 - Kapılar 

açılır 

Buharlama süresi kalınlıklara göre 21 saat 30 da
kika ile 23 saat SO dakika arsında değişmektedir (66). 

Kesimden sonra tomriı.k ne kadar çabuk biçilir ve 
buharlanırsa, buharlama kalitesi 9 kadar iyi olmaktadır. 
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Buharlamadan sonra istiflenen kerestelerin üzeri güneş 
ve yağmur etkesinden korunması için örtülmelidir (66). 

11.1.7. Kayının Doğal ve Yapay Kurutulması 

Kayın kerestesi, doğal kurumada çatlamalara ve 
çarpılmalara fazlaca eğilimli olması nedeniyle yavaş bir 
kurutınaya tabi tutulmalıdır. Ardaklanma tehlikesi nede
niyle istif aralarmdaki hava akımının yeter miktarda ol
ması gereklidir (20). 

Kayın kerestesi yapay olarak kolay ve hızlı kurutu
labilir. 25 mm kalınlıktaki kerestede ısıtma peryodun, 
da, kuru termometrenin 60 oc, yaş termometrenin 58.5 
oc ve bağıl nemin% 92 olmas~ gereklidir. Lif doygunluğu 
rutubet derecesine ulaştıktan sonra kurutma koşulları 
hemen değiştirilmemeli, kereste rutubetinin biraz düş

mesi beklenmelidir. Sonra kuru tennometre 80 oc ye 
yükseltilmeli, bağıl nem % 82 olmalıdır. Kurutma per
yodunun sonunda bağıl nem % 32 ye kadar düşürülür. 
Denkleştirme peryodunda kuru termometre sıcaklığı 
değiştirilmeden bağıl nem ı% 635'a yükseltilerek )% 8 
denge rutubeti sağlanmasına' çalışılmalıdır (SO). 

Kayın kaplama levhalarının en iyi kurutma sıcak
lığı ıso oc olup, kurutma süresi, kaplamanın başlangıç 
rutul?eti ve levha kalınlığına bağlı olarak 34- 116 saniye 
arasında d~ğişmektedir (51). 

11.1.8. Kayının Ürün Oranlan 

Toplam kabuklu . etanın yüzdesi olarak ka yın ağa
cındaki ürün oranlan kabuklu ve kabuzsuz olarak aşağı
da verilmiştir (64) ; 
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Tonıruk Maden Direği Sanayi Odunu 
KB KZ KB KZ KB KZ 
50.6 45.4 26.9 22.8 10.4 8.7 

Yakacak 
Odun 

KB KZ 
'12.1 10.7 

Kabuk 
Oranı 
. 12.4 

Kayının yakacak odun olarak ster ağırlıkları ve ster 
çevirme katsayısı aşağıda verilmiştir (57) : 

Yöresi 

Maçka 
Artvin 
Rize 

S ter Ağırlığı (kg) Çevirille Katsayısı 

640 0.736 
421. 0.606 
614 0.716 

Yaklaşık 20 - 30 cm boyunda sobalık olarak kesilen 
kayın yakacak odunlarının ster değerlerine ilişkin bil
giler aşağıda verilmiştiJ.i (87) : 

Sterdeki Odun Ster Ağırlığı S ter 
Çaplan (cm) (kg) Em sali 

9 cm ve yukan 541 0.57 
6- 9 cm 385 0.36 
2- 6 cm 298 0.26 

11.1.9. Kayma İlişkin Standardlar 

- Kayın To:mruk Standardlan 

Sobalık Boya 
Kesimde Zayiat (%) 

12 
14 
17 

Kayın tomruklarına ilişkin olarak; «~erestelik Ka
yın Tomruğu; (TS 328)», «Soyma Kaplamalık Kaym Tom
ruğu (TS 1002)?> ve »Kesme Kaplamalık Kayın Tomruğu 
(TS 3196)» adlı standardlar vardır. Bu standardlara gö
re, tomrukların her iki başı uzunluk eksenine dik. ola
rak ve düzgün bir biçimde kesilmiş, dal ve budaklar göv
de yüzeyi hizasında silme temizlenmiş ve kabukları so
yulmuş olmalıdır. Ur ve benzeri şişkinliklere dokunul
mamalıdır. 
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Yukanda belirtilen özel kayın stan:lardlarma ila
veten «Maden Direkleri (TS 1015)», «Odun- Lif Yonga 
ve Talaş İmalinde Kullanılan (TS 1361)» ve <<Odun- Am
balajlık Kereste Yapımında Kullanılan (TS 1465)» adlı 
standardlar da kayın odununa çeşitli özellikleri ile yer 
verilmektedir (98). 

- Kayın Kereste Standardı 

Bu konuda «Kayın Kerestesi (TS 801)» adlı bir 
standard vardır. Bundan başka «Ahşap Parkeler- Kasif 
(TS 73)», «Ahşap Parkeler Mozaik (TS 200)», «Parkelik
Ier- Masif Parke İçin (TS 2039) », «Ahşap Süpüngelikler 
(TS 2108)» ve «Ahşap Traversler- Demiry~lu İçin (TS 
700)» standardları kayını kapsamaktadır (98). 

11.1.10. Kayının Kullanım Yerleri 

Kayın odunu mobilya, kontrplak, lif- yonga, levha 
ve parke sanayilerinde; travers, maden direği, ambalaj 
fıçıları ve sandıldarı, ayakkabı topuğu, fırın küreği ve 
taşıt araçlan yapımında kullanılmaktadır (101). Ayrıca, 
kağıt sanayiinde nötral sülfit yarı kimyasal metodu ile 
değerlendirme imkanı vardır. Bu metodla elde edilecek 
selülozlar ambalajlık, oluklu mukavva, yüzey kağıdı ve 
özel kartonların yapımında üstünlüklere sahip bulun
maktadır. Yazi kağıdı imali için diğer soda ve sülfit se
lülozları ile karıştınlmalıdır (94). 

11.2. Kayın Odununun Korunması 

112.1. Kayında Ardaklanma ve Alınacak Önlemler 

Kayın tomruklarının kesimden sonra, kayın keres
telerinin kurutulmadan önce bekletilme süreleri uzadık-
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ça ardaklanma nedeniyle meydana gelen değer kaybı art-
maktadır. ' · 

Kayında ardaklanma iki safhada olmaktadır. Bun
lar renk değişimi ve boğulma ile bunu izleyen beyaz çü
riiklük safhalandır. 

Renk değişimi ve boğulma safhasında, paranşim 
hücreleri, diri odundaki trahelere doğru tüller oluştu
rurlar. Tül oluşumu odun rutubetinin % 35 - 75 arasına 
düştüğü kısımlarda meydana gelmektedir. Tüllerle bir
likte paranşim hücreleri muhtevalarının oksidasyonu 
sonucunda renk değişimi olmaktadır. İkinci safhada, 
renk değişimi görülen kısımlarda ardak man tarların et
kisi ile önce lekeler ve ş eri tl er halinde sonra yaygın hal
de beyaz çürüklük meydana gelmektedir. Böylece kır
mızı yürek oluşumu (öz odun) dışındaki odun kısmı ta
mamen ardaklanmaktadır. Ardaklanma tomruğun başla
rından dil şeklinde içeri doğru girmektedir. Ayrıca ka
buğun döküldüğü yerlerden de içeri doğru yayılırlar. 

Ardaklanma, odun rutubetinin j% 35-65 ve hava sı
caklığının 3-38 oc arasında olduğu hallerde meydana 
gelmektedir. Yazın kesilen kayınlar 3-4 ayda tamamen 
ardaklanmaktadır (18). Depoda bekletilen tomruklar, 
arınanda bekletilenlere göre daha çabuk çatlamakta bu
na bağlı olarak daha çabuk ardaklanmaktadırlar 

(32- 82). Depo ve ormancia 5 ay süre ile bekletilen tom
roklardan elde edilen kerestelerin standard dışı olduğu 
belirlenmiştir (81). 

Ardaklanmaya karşı alınacak en etkili önlem üre
timin tüm mevsimlere yaygınlaştırılarak, kesimden son
ra toİnruklann ormandan çıkarılıp hemen işlenmesi ve 
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kurutulmasıdır. Bunun içinde orman yollarının her mev
sim için taşımaya elverişli ve kış kesimlerinin de çeki
ci hale getirilmesi gereklidir. 

Üretimden sonra tomrukların ormandan hemen çı
karılıp işlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ke
simden sonra gövdeler kesit yüzeylerini azaltmak ıçın 

uzun boylu olarak toınruklanınalı ve hemen koruyucu 
kimyasal maddeler uygulanmalıdır. Koruyucu kimyasal 
maddeler, yağışsız zamanlarda toınruk başlarına, bu
dak yerlerine ve kabukların döküldüğü kısıınlara sü-

. rülınelidir. Tomruklarda istiflenıneden önce ve sonra 
kabuklarda zedelenen kısırnlara koruyucu maddeler yi
ne uygulanmalıdır. Kullamlacak kimyasal maddeler hem 
ardaklanmaya hem de çatlaınaya karşı etkili olmalıdır. 
Ancak koruyucu kimyasal maddeler ardaklanmayı ön
lemez, başlamasını geciktirir (17, 31, 39 43, 88). Bu ne
denle bu maddelerin sürülmesi ile kayında ardaklanma 
olmayacak demek değildir. Uygulamadan 5 ay sonra kim
yasal maddelerin etkileri azalmaktadır (31). 

Ormandan çıkanlan toınruklar biçilineeye kadar 
toın:ruk havuzlarmda veya yağınurlama ile korunma-
lıdır. 

Havuzlamada tomrukların istiflenmesi ve çıkanlma
sında işin süratıi ve az masrafla yapılması için makine 
gücüne önem ·verilmeli, üstte kalan tomrukların suya 
daha iyi batması için, istiflerin üst kısmına iğne yapraklı 
tomruklar konmalıdır (3, 55). 

Yağmurlamaya yurdumuz şartlannda Mart- Nisan 
aylarında başlanınalı Eylül- Ekim aylarında son veril
melidir. Günlük 10- 12 saat süre ile 8- 10 mm/saat en
tansitedeki yağmurlama yeterlidir (107). 
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Ardaklanmaması için keresteler uygun aralıkta çı
talar konularak istiflenmeii üzerieri örtülmelidir. 

11.2.2. Kayının Emprenyesi 

Kayın odunu özellikle toprakla temas halinde çok 
dayanıksız olup, bu şartlarda doğal dayanım süresi 2.6 
yıldır. Bu nedenle özellikle çit kazıklarının emprenye 
edilmeden kullanılmaması gereklidir; Çeşitli emprenye 
metodlany.la emprenye edilmiş 1 m 3 kayın çit kazığının 
emprenyesinde tüketilen madde miktarı aşağıda veril
miştir (40). 

Emprenye Yöntemi 

1. Besi suyunu çıkarma 
2. Çift diffüzyon 

3. Sıcak- soğuk tank 
4. Sıcak- soğuk tank 
5. Sıcak- soğuk tank 

6. Daldırma 

Emprenye Maddesi 
Adı 

Bakır sulfat · 
Bakır sulfat • 
Sodyum florür 
Kreozot 
Tanalith U 
Hicksons CBC 
W olmanit-CB 

Tüketilen 
Miktar 
kgjm3 

30.030 
10.125 
3.928 

234.875 
7.770 
9.690 
4.100 

Yukarıda belirtilen emprenye maddeleri içersinde 
en iyi korunınayı kreozot sağlamaktadır (40). 

1 Kayın odunu basınçlı yöntemlerle (Bethell ve Rue
ping) çok kolay emprenye edilmektedir. Boucherie yön
temine görede kısa sürede emprenye edilmektedir ve or
talama emprenye süresi 3 saat 6 dakikadır (46). Ardak
lanmanın birinci safhasında trahelerin tüllerle tıkalı ol
ması kayımn emprenyesini güçleştirir (18). Bu nedenle 
emprenye edilecek kayın oc!ununun ardaklanmamış ol
masına dikkat edilmelidir. 
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