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S İ L V İ K Ü L T Ü R E L

U Y G U L A M A L A R I N

T E K N İ K

E S A S L A R I

GøRøù
Silvikültür; planlÕ olarak yeni ormanlarÕn kurulmasÕ, bu ormanlarla birlikte tabii olarak
yetiúmiú ormanlarÕn bakÕmÕ, gençleútirilmesi ve bu ormanlarÕn kendisinden beklenen
fonksiyonlarÕ yerine getirmesi ve sürdürülebilir bir úekilde devam ettirmesi ile u÷raúan bir
bilim dalÕdÕr.
Silvikültürün esas gayesi, ormanlarda en az masrafla mevcut ekolojik úartlarÕn mümkün
kÕldÕ÷Õ ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonlarÕn en yüksek kalite ve kantitede,
toplumun ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacak úekilde üretilmesini sa÷lamak ve bu fonksiyonlarÕ en iyi
úekilde yerine getirebilecek nitelikte dÕú etkilere dayanÕklÕ ormanlar tesis etmektir.
KÕsaca ifade etmek gerekirse silvikültür;
-Biyotik ve abiyotik tehlikelere karúÕ sa÷lÕklÕ ve stabil ormanlarÕn kurulmasÕnÕ,
-En yüksek miktar ve kalitede sürekli olarak orman ürünleri üretiminin sa÷lanmasÕnÕ,
-OrmanÕn çeúitli ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel fonksiyonlarÕnÕn sürekli ve en iyi
úekilde yerine getirilmesini kendisine gaye edinmiútir.
Silvikültürel uygulamalara yol gösteren ilkeler, ormanlardaki a÷aç türleri, idare süreleri,
iúletme sÕnÕflarÕ, aktüel ve optimal kuruluú özellikleri, iúletme gayeleri ve koruma hedefleri
ile ormanlardan beklenen fonksiyonlara göre belirlenmektedir. Ancak bu husus ülkemizin
sahip oldu÷u çok farklÕ iklim bölgeleri, ormanlarÕmÕzÕn yapÕsÕ, farklÕ jeolojik oluúumlar ve
topo÷rafik özellikler nedeniyle çok büyük farklÕlÕklar gösterebilmekte ve önem
taúÕmaktadÕr.
Bu nedenle mevcut ormanlarÕmÕzÕ oluúturan a÷aç türlerinin biyolojik ve silvikültürel
özellikleri ile, yetiúme ortamÕ úartlarÕ dikkate alÕnarak “Kesime Olgunluk Ça÷Õ” na gelmiú
ormanlarÕmÕzÕ gençleútirmek, gençleútirilen alanlarÕ optimal kuruluúa kavuúturmak, biyotik
ve abiyotik zararlÕlara karúÕ daha dayanÕklÕ bir yapÕ kazandÕrmak amacÕ ile geliúme
ça÷larÕna uygun silvikültürel bakÕmlarÕnÕ yapmak, bozuk orman alanlarÕnÕ rehabilite
etmenin yanÕ sÕra, geçmiúte baltalÕk olarak iúletilen sahalarÕn tohumdan meydana gelmiú
koru ormanlarÕna dönüútürülmesini sa÷lamak gayesi ile yapÕlacak teknik ve idari esaslarÕn
ana hatlarÕyla belirlenmesi gerekmektedir.
Yine son yÕllarda bütün dünyada artan ormansÕzlaúma, çevre sorunlarÕ ve küresel ÕsÕnmadan
kaynaklanan iklim de÷iúikliklerinin yanÕ sÕra ormanlarÕn karbon tutmadaki rolleri ile
ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonlarÕn öneminin artmasÕ sonucunda “Do÷aya YakÕn
OrmancÕlÕk” anlayÕúÕ ve uygulamalarÕ da ön plana çÕkmÕútÕr.
OrmanlarÕmÕz ve ormancÕlÕ÷ÕmÕz meydana gelen bu de÷iúim ve geliúmelerden etkilenmekte,
bu konudaki silvikültürel esas ve ilkelerde zaman zaman güncelleme ve yeniden düzenleme
ihtiyacÕ ortaya çÕkmaktadÕr.
OrmanlarÕmÕzda yukarÕda belirtilen silvikültürel esas ve gayelerin gerçekleútirilmesi için
de÷iúik ormancÕlÕk teknikleri uygulanÕr. Bu teknikler, uygulandÕ÷Õ saha ve metotlar
bakÕmÕndan iki ana grupta toplanÕr. Bunlar “gençleútirme” ve “orman bakÕmÕ” teknikleridir.
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1. GENÇLEùTøRME
1.1. Gençleútirme ÇalÕúmalarÕnda Genel Esaslar
1.1.1. AynÕ YaúlÕ Koru OrmanlarÕnda Gençleútirme
OrmanÕn son hasÕlasÕnÕ oluúturan ve kesimlik ça÷a ulaúmÕú a÷aç, a÷aç topluluklarÕ ve
maktalÕ koru ormanÕnda meúcerelerin devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ için kesilerek yerlerine
yeni ve genç generasyonun getirilmesine “gençleútirme” denir. Gençleútirmenin amacÕ,
ormandan sürdürülebilir bir úekilde faydalanmayÕ emniyet altÕna almaktÕr. Gençleútirmede
tabii (do÷al) ve suni (yapay) olmak üzere iki ana metot kullanÕlmaktadÕr.
1.1.1.1. Tabii Gençleútirme
1.1.1.1.1. Tabii Gençleútirme EsaslarÕ
Tohumun tabii kaynaklardan, tabii yollarla sahaya gelerek de÷iúik etkenler sonucu
çimlenmesi ile elde edilen gençli÷e “tabii gençlik”, bunu gerçekleútirmek için yapÕlan
çalÕúmalara da “Tabii Gençleútirme” denir.
Yaú sÕnÕflarÕ ve devamlÕ orman anlayÕúÕna göre düzenlenmiú amenajman planlarÕnda,
gençleútirmeye alÕnan verimli koru ormanlarÕnÕn plan süresi içerisinde gençleútirilmesi esas
olup bu gaye ile genellikle tabii gençleútirme metotlarÕnÕn uygulanmasÕ planlarda
önerilmiútir.
Gençleútirme çalÕúmalarÕna (tohumlama kesimi, toprak hazÕrlÕ÷Õ vs.) baúlamadan önce
arazide gerekli etüt ve incelemeler yapÕlarak meúcerelerde, tabii yolla gençlik getirme
imkânÕ bulunup bulunmadÕ÷Õ öncelikle belirlenmelidir.
Tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnda baúarÕlÕ olmak için aúa÷Õdaki hususlar dikkate
alÕnacaktÕr:
- Gençleútirilecek meúcerenin topo÷rafik yapÕsÕ ve toprak özellikleri incelenmelidir. Çok
dik, kayalÕk ve erozyona maruz olan, yeterli mutlak ve fizyolojik derinli÷i bulunmayan, ana
kayanÕn yatay olarak tabakalandÕ÷Õ alanlar kesinlikle gençleútirmeye konu edilmemelidir.
- Sosyal baskÕ oluúturabilecek yayla, köy ve benzeri yerleúim alanlarÕnÕn bitiúi÷indeki
ormanlarÕn gençleútirme alanÕ olarak seçiminde dikkatli olunmalÕdÕr.
- Gençleútirilecek meúcerede yeterli sayÕ ve da÷ÕlÕúta iyi nitelikli tohum a÷acÕ bulunmalÕdÕr.
- ødare süresini doldurmuú kesime olgunluk ça÷Õna gelmiú yaúlÕ meúcereler tabii
gençleútirmeye konu edilmelidir. Bu özellikleri taúÕmayan meúcereler ise bakÕma konu
edilmelidir.
- Yanan ve yenilenmesi zorunlu hâle gelen ormanlarda, tabii gençleútirme úartlarÕnÕn
bulunup bulunmadÕ÷Õ öncelikle incelenecektir.
Yanan kÕzÕlçam meúceresi ise kozalaklarÕn içindeki olgun tohumlarÕn yangÕndan genelde
etkilenmedi÷i bilindi÷inden, tabii gençleútirmeyi gerçekleútirmek için o yörede önceden
yapÕlan gözlemlerle tespit edilmiú bulunan çimlenmelerin görüldü÷ü tarihten 2-3 hafta önce
bütün iúlemler bitirilmiú olarak (yanan meúcerenin durumuna göre gerekli tohum takviyesi
yapÕlmasÕ da dâhil olmak üzere) sahadan çÕkÕlacak ve saha en etkin bir úekilde korumaya
alÕnacaktÕr.
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1.1.1.1.2. Tabii Gençleútirme MetotlarÕ
Bilindi÷i üzere ülkemizde tabii gençleútirmede;
1-Büyük saha siper veya zon siper
2-Grup siper
3-Etek úeridi ve úerit siper
4-Etek úeridi ve úerit tÕraúlama
5-Büyük saha tÕraúlama (kÕzÕlçam vb.) metotlarÕ kullanÕlmaktadÕr.
Tabii gençleútirmede gaye saf meúcere elde etmek ise kullanÕlacak gençleútirme metodu
genellikle büyük saha siper, úerit veya etek úeridi tÕraúlama iúletmeleridir. E÷er do÷aya
uygun olarak karÕúÕk meúcereler (çam+göknar, kayÕn+çam+göknar, ladin+göknar vb.)
kurulmak isteniyorsa yöresel úartlara uygun grup iúletmeleri yolu ile gençleútirme yapmak
gerekir. Grup iúletmeleri, tÕraúlama ve büyük alan iúletmelerine nazaran daha itinalÕ ve
yo÷un bir çalÕúmayÕ gerektirir. Bu metodun uygulanaca÷Õ alanlarda, tabii gençleútirmeye
yardÕmcÕ olmak amacÕyla gerekti÷inde suni gençleútirme iúlemlerine de baúvurarak
kombine çalÕúma yapÕlabilir.
DevamlÕ orman anlayÕúÕna uygun olarak iúletilecek meúcerelerdeki küçük alanlar hâlinde
yer alan yaúlÕ meúcere gruplarÕnda, tÕraúlama veya grup siper vaziyeti uygulanacaktÕr.
Gençleútirme çalÕúmasÕ yapÕlacak meúcerelerde, gaye kuruluúu elde etmek için silvikültürel
yönden uygun görülen yukarÕdaki tabii gençleútirme metotlarÕndan biri veya birkaçÕ
uygulanmalÕdÕr.
UnutulmamalÕdÕr ki tabii gençleútirmede baúarÕ, gençleútirilecek meúcereyi oluúturan a÷aç
türlerinin biyolojik özellikleri ve istekleri ile yörenin ekolojik durumunun çok iyi
bilinmesine ve bunlara uygun gençleútirme yönteminin uygulanmasÕna, tohumlama
kesimleri ile arazi hazÕrlÕ÷ÕnÕn zamanÕnda yapÕlmasÕna ba÷lÕdÕr.
Di÷er taraftan karÕúÕk ormanlarÕmÕzdaki a÷aç türlerinin farklÕ biyolojik özellikleri ile
silvikültürel isteklerinden dolayÕ, itinalÕ çalÕúmayÕ gerektirdi÷inden, bu meúcerelerdeki tabii
gençleútirme çalÕúmalarÕ mümkün oldu÷u ölçüde küçük alanlarda yapÕlmalÕdÕr.
MaktalÕ planlanan üretim fonksiyonlu ormanlarda yürütülecek gençleútirme çalÕúmalarÕnda
tÕraúlama metoduna karar verilirse a÷aç türlerinin biyolojik özellikleri ve saha bütünlü÷ü de
dikkate alÕnarak uygulama alanÕ, 25 hektardan büyük olmamalÕdÕr. Biyolojileri gere÷i tabii
gençleútirmelerinde genellikle tÕraúlama yöntemi kullanÕlan kÕzÕlçam vb. türlerde %60
e÷ime kadar olan alanlarda en fazla 25 hektarlÕk alanda tÕraúlama kesimi yapÕlmalÕdÕr.
Birbirini takip eden yÕllarda gençleútirme çalÕúmasÕ yapÕlan alanlar bitiúik olmamalÕ ve
kesim alanlarÕ arasÕnda yeterli mesafeler bÕrakÕlarak tÕraúlama alanlarÕnÕn blok oluúturmasÕ
engellenmelidir. Kesim alanlarÕ arasÕndaki mesafe, yamaç e÷imi, toprak özellikleri ve
meúcere kapalÕlÕ÷Õ dikkate alÕnarak belirlenmelidir. E÷imin %60’Õn üzerinde oldu÷u
alanlarda ise saha ile ilgili amenajman planlarÕnda belirlenmiú olan fonksiyonlarÕn
silvikültürel esaslarÕna göre müdahalelerde bulunulacaktÕr.
DevamlÕ orman anlayÕúÕ ile iúletilen ormanlarda gençleútirmeler yine a÷aç türlerinin
biyolojik özelliklerine göre en fazla büyük grup, küçük meúcereler boyutlarÕnda olmalÕdÕr.
1.1.1.1.2.1. HazÕrlama ve Tohumlama Kesimleri
Gençleútirilecek meúcerelerin kapalÕlÕklarÕndan dolayÕ yeterli miktarda tohum tutmamalarÕ
hâlinde, hazÕrlama kesimlerine ihtiyaç duyulur. Bu tip gençleútirme alanlarÕ genellikle
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geçmiúte silvikültürel bakÕmlarÕn yeterince yapÕlmadÕ÷Õ alanlardÕr. HazÕrlama kesimlerinde
gaye, meúcere kapalÕlÕ÷ÕnÕ gevúeterek a÷açlarÕn bol ÕúÕ÷a kavuúmalarÕnÕ ve bu suretle tepe
taçlarÕnÕ geliútirip tohum tutma kapasitesini artÕrmak, ham humus tabakasÕnÕn ayrÕúmasÕnÕ
hÕzlandÕrmak ve meúcere topra÷ÕnÕ tava getirmektir.
A÷açlarÕn tohum verimini arttÕrmak açÕsÕndan bu kesimlerin olumlu sonuçlarÕ çam türleri
için 3 yÕl sonra görülebilir. Bu nedenle hazÕrlama kesimi yapÕlmÕú çam gençleútirme
alanlarÕnda en erken 3-4 yÕl sonra tohumlama kesimleri uygulanmalÕdÕr. Ülkemizdeki
kÕzÕlçam orman alanlarÕnÕn tamamÕna yakÕnÕ hazÕrlama kesimlerine ihtiyaç göstermeyecek
yapÕdadÕr. AyrÕca di÷er ana a÷aç türlerimizden karaçam, sarÕçam, kayÕn, ladin ve sedir
ormanlarÕmÕz geçmiúte yapÕlan müdahaleler nedeni ile genellikle hazÕrlama kesimlerine
ihtiyaç göstermezler.
Tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnÕn baúarÕsÕnÕ etkileyen en önemli faktör, topra÷a düúecek
yeterli ve sa÷lÕklÕ tohum miktarÕdÕr. Bu nedenle tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnÕn mutlaka
bol tohum yÕllarÕnda yapÕlmasÕ esastÕr. Tabii yolla gençleútirilmesine karar verilen orman
alanlarÕnda, gençleútirme çalÕúmalarÕna baúlanmadan önce ilgili meúcerenin bol tohum yÕlÕ
içinde olup olmadÕ÷Õ öncelikle ve sa÷lÕklÕ úekilde belirlenmelidir.
Bol tohum yÕlÕ, tohumun döküldü÷ü yÕl olarak de÷il tohumun olgunlaútÕ÷Õ yÕl olarak
anlaúÕlmalÕdÕr. Ancak ladin, göknar, kayÕn, bazÕ meúe ve geniú yapraklÕ türlerde tohum aynÕ
yÕl olgunlaúÕp döküldü÷ünden bol tohum tespiti yÕlÕ içerisinde yapÕlmaktadÕr. Karaçam ve
sarÕçam gibi tohumu bir yÕldan daha uzun sürede olgunlaúan türlerde bol tohum yÕlÕ tespiti
ise bir yÕl önceden yapÕlmalÕdÕr.
KÕzÕlçam ormanlarÕnda da bol tohum yÕlÕ tespiti yapÕlmasÕ esastÕr. Özellikle kuzey enlem
derecelerinde (Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde), yüksek zonlarda (Orta/
Güney Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde 800 metreden yukarÕsÕ) ve karasallÕ÷Õn a÷Õr bastÕ÷Õ
yetiúme ortamlarÕnda yeterli tohumun ancak bol tohum yÕlÕnda bulunaca÷Õ göz önünde
bulundurulmalÕdÕr.
Tohumu aynÕ yÕl içinde oluúan ve olgunlaúan kayÕn, ladin, göknar ve bazÕ meúe türlerimizde
de bol tohum tespiti yapÕldÕktan sonra gençleútirme çalÕúmalarÕna baúlanmalÕdÕr. Bilindi÷i
üzere bol tohum yÕlÕ tespitleri gözlemlere dayalÕ olarak yapÕlan bu türlerimizde, di÷er
türlerde oldu÷u gibi çalÕúma yapÕlmadan önce bol tohum yÕlÕ olup olmadÕ÷Õ bir tutanakla
tespit edilecektir.
Daha sonraki bol tohum yÕllarÕnÕn takibi için her yÕl bol tohum yÕlÕ tespit tutanaklarÕ
(Ek:1a, 1b, 1c) düzenlenecektir. Düzenlenen tutanaklar uygulamaya baúlamadan önce
bölge müdürlü÷üne bilgi için gönderilecektir.
Tabii gençleútirmede, ana meúceredeki a÷açlardan dökülen veya uçarak yakÕn çevreden
gelen tohumlarÕn topra÷a (çimlenme yata÷Õna) ulaúarak çimlenebilmesi ve köklenerek
gençlik oluúturabilmesi için, diri ve ölü örtü engeli olmamasÕ gerekir. Çimlenme
gerçekleúmiú olsa bile, fidecikler köklerini müsait bir ortama eriútiremezse su ve besin
maddesi noksanlÕ÷Õ yüzünden yok olurlar. Bu nedenle baúarÕlÕ bir gençleútirme için
çimlenme ve kök geliúimini engelleyecek diri örtünün öncelikle gençleútirme alanlarÕndan
uzaklaútÕrÕlmasÕ gerekir.
Yo÷un diri örtü (orman gülü, bö÷ürtlen vb.) bulunan, kayÕn ve ladin gençleútirme
sahalarÕnda bol tohum yÕlÕna ba÷lÕ olarak tohumlama kesimi, diri örtü temizli÷i ve toprak
iúleme gibi faaliyetler a÷ustos-ekim aylarÕ arasÕnda kÕsÕtlÕ bir süreye sÕkÕútÕ÷Õ için, tohum
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dökümünden önce ço÷u zaman sahadan çÕkÕlamamakta veya geç kalÕnmakta, bunun
neticesinde de baúarÕsÕzlÕ÷a neden olunmaktadÕr.
Karadeniz Bölgesi ormanlarÕnÕn en yaygÕn diri örtüsü olan orman gülünün topra÷Õn
asiditesine yaptÕ÷Õ olumsuz etkiyi ve gençleútirme çalÕúmalarÕndaki zaman darlÕ÷ÕnÕn
olumsuz etkilerini en aza indirgemek için gençleútirme sahalarÕndaki orman güllerinin
tohumlama kesiminden 1-3 yÕl önceden temizlenmesine (köklenmesine) ihtiyaç
duyulmaktadÕr. Bu nedenle öncelikle iyi bonitetli sahalardaki orman gülü temizli÷i için
detay silvikültür planÕnda zaman-mekân düzenlemesi yapÕlacaktÕr. Bu çalÕúmalarÕn ödene÷i
Döner Sermaye Bütçe Formülündeki ilgili hesap kaleminden karúÕlanacak olup bu tür
alanlar Döner Sermaye Bütçe hazÕrlÕ÷Õ sÕrasÕnda dikkate alÕnacaktÕr.
Tohumlama kesimi bol tohum yÕlÕnda yapÕlan tek kesimden ibaret olup tohum dökümünden
önce (kÕzÕlçam hariç) yapÕlmalÕdÕr. Tohum a÷açlarÕnÕn elit fertlerden ve homojen da÷ÕlÕúta
olmasÕna özen gösterilmelidir. Ara tohum yÕllarÕnda tohum miktarÕ ve kalitesindeki
olumsuzluklar (çimlenme yüzdesi düúüklü÷ü gibi) nedeniyle uygulama yapÕlmayacaktÕr.
Tohumlama kesimi ile meúcere kapalÕlÕ÷Õ a÷aç türünün biyolojik isteklerine uygun olarak
yeteri kadar gevúetilmelidir. Bonitet ve bakÕ pozisyonlarÕna göre de aúa÷Õda belirtilen
kapalÕlÕk oranlarÕ de÷iúebilir. øyi bonitetli sahalarda kapalÕlÕk biraz daha gevúetilmeli ancak
bu durumda diri örtü istilasÕ mutlaka göz önünde bulundurulmalÕdÕr. Fena bonitetli
sahalarda ise kapalÕlÕk fazla kÕrÕlmamalÕ, iyi bonitetli sahalara göre daha sÕk bÕrakÕlmalÕdÕr.
A÷aç türlerinin biyolojik isteklerine uygun olarak siper metotlarÕnÕn uygulanmasÕ
esnasÕnda, tohumlama kesimi ile oluúturulacak kapalÕlÕk oranlarÕ yöresel özelliklere göre
farklÕlÕklar gösterse de genelde;
- KÕzÕlçam (0,20 – 0,30)
- Karaçam (0,50 – 0,60)
- Sedir
(0,50 – 0,60)
- SarÕçam (0,60 – 0,70)
- Ladin
(0,60 – 0,70)
- KayÕn (0,60 – 0,70)
- Meúe
(0,60 – 0,70) olmalÕdÕr.
En büyük yayÕlÕúÕnÕ ülkemizde yapan kÕzÕlçamÕn tabii gençleútirmesinde siper veya
tÕraúlama yöntemlerinden hangisi uygulanÕrsa uygulansÕn, gençleútirme kesimlerine bol
tohum yÕlÕnda ve meúcerede tüm a÷açlardaki tohumun azamisi topra÷a döküldükten sonra
baúlanmalÕdÕr. KÕzÕlçamÕn tabii gençleútirilmesinde faydalanÕlabilir tohum kaynaklarÕnÕn en
önemlisi, gençleútirme çalÕúmasÕnÕn yapÕlaca÷Õ yÕl olgunlaúmÕú ve a÷ÕrlÕklÕ olarak mayÕs ayÕ
sonundan itibaren tohumlarÕnÕ dökmeye baúlamÕú olan kozalaklardÕr. Bir di÷er tohum
kayna÷Õ ise gerekli görülen yerlerde, takviye amacÕyla sahaya atÕlan tohumlardÕr. Tohum
takviyesi, tohum hasat ve transfer sÕnÕrlarÕ içerisinde kalan iyi nitelikli meúcerelerden
toplanan tohumlarla, do÷aya uygun zamanda ve úekilde, kesimlere baúlamadan önce
serpme suretiyle yapÕlmalÕdÕr.
KÕzÕlçam meúcerelerinde tohumlarÕn büyük ço÷unlu÷u haziran–kasÕm aylarÕ arasÕnda
dökülmekte olup bu tohumlarÕn toplam miktarÕ di÷er çam türlerimize (Çk–Çs) nazaran çok
az miktardadÕr. Bu bakÕmdan kÕzÕlçam meúcerelerinde tohumun azamisinin topra÷a
dökülmesinden sonra gençleútirme kesimlerine girilmeli ve çimlenme baúlamadan 2–3 hafta
önce bütün iúlemler bitirilmiú olarak sahadan çÕkÕlmalÕdÕr.
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YapÕlan araútÕrma ve gözlem sonuçlarÕna göre, kÕzÕlçam tohumunun çimlenmesi için gerekli
sÕcaklÕk (15-35 ºC) ve yeterli rutubetin (%70) aynÕ anda bulunmasÕ úarttÕr. Bu úartlarÕn
oluútu÷u aylar, kÕzÕlçamÕn genel yayÕlÕúÕnÕ yaptÕ÷Õ Akdeniz ve Ege’de úubat– mart – nisan mayÕs aylarÕdÕr. Ancak alçak zonlarÕn (Akdeniz/Orta ve Güney Ege Bölgelerinde 0-400m
rakÕm) bazÕ özel kesimlerinde kasÕm ayÕndan itibaren bu úartlar oluúmakta ve meydana
gelen çimlenmelerden yaúama úansÕ yüksek gençlikler elde edilebilmektedir. Alçak
rakÕmlardaki bu tür yerlerde yapÕlacak gençleútirme çalÕúmalarÕnda çok dikkatli
olunmalÕdÕr.
E÷imin %70’ten fazla oldu÷u yerlerle, bol tohum yÕlÕ aralÕklarÕnÕn normalden uzun ve bol
tohum yÕlÕnda tohum verimi düúük ortamlarda ve turistik yerleúim alanlarÕna bitiúik
yerlerde estetik gaye ile küçük alan siper iúletmesi uygulanmalÕdÕr. Sonbahar
çimlenmelerinin alÕnabilece÷i alçak zondaki bazÕ kÕzÕlçam alanlarÕnda da tÕraúlama yöntemi
yerine siper yöntemi uygulanarak tabii gençleútirme çalÕúmalarÕ yapÕlabilecektir.
KÕzÕlçam gençli÷inin gelip yerleúebilmesi için en az %65-70 ÕúÕk yo÷unlu÷una ihtiyaç
oldu÷u bilindi÷inden siper iúletmesi uygulayaca÷ÕmÕz sahalarda tohumlama kesimi sonrasÕ
kapalÕlÕk 0,2-0,3’e düúürülür. Gençli÷in gelmesini müteakip kÕzÕlçamÕn sipere
tahammülsüzlü÷ü nedeniyle 1-2 yaúÕnda iken boúaltmanÕn yapÕlmasÕ gerekmektedir.
Gençleútirme uygulamalarÕna tabi tutulacak meúcerelerde, yer yer gruplar halinde sahaya
gelmiú gençliklere rastlanabilir. Bu gibi hâllerde, öncü gençli÷in kabul edilip
edilmeyece÷ine karar verilmesi önemlidir.
Öncü gençlikler, hiçbir emek sarf edilmeden ve masraf yapÕlmadan tabii yolla kazanÕlmÕú
gençliklerdir. Bu tür gençliklerin kabul edilip edilmemesinde gençli÷in yaúÕ, sÕklÕ÷Õ
(hektardaki adedi), üst tabakanÕn kapalÕlÕ÷Õ (meúcere siperi) ve meúcere boniteti en önemli
etkenlerdir.
Yine bu tür gençliklerin kabul edilebilmesi için;
-Meúcere kuruluú amacÕna uygun a÷aç türlerinden olmalarÕ,
-Sa÷lÕklÕ, büyüme enerjilerini yitirmemiú (Son 2–3 yÕllÕk sürgün boylarÕnda gerileme
olmamasÕ, tepe sürgününün yan sürgünlerden kÕsa olmamasÕ, açÕkta geliúmiú aynÕ yaútaki
ferde nazaran belirgin boy farkÕnÕn olmamasÕ büyüme enerjisinin göstergesidir.), iyi
nitelikli, yeterli sayÕda ve kapalÕlÕkta bulunmalarÕ gerekir.
YalnÕz biyolojik özellik ve isteklerinin farklÕlÕ÷Õ nedeniyle yukarÕda konu edilen hususlar
kÕzÕlçam için uygulanmamalÕdÕr.
Gençleútirme AlanÕnÕn HazÕrlanmasÕ:
Gençleútirme alanlarÕnda ihtiyaç var ise toprak hazÕrlÕ÷Õ çalÕúmalarÕ tohum dökümünden
önce bitirilecektir. Bu duruma göre tohumlama kesimlerinin ve bu kesimler sonucu elde
edilecek ürünlerin gençleútirme alanÕ dÕúÕna taúÕnmasÕ iúlemlerinin tohum dökümünden
önce ve ihtiyaç duyulan yerlerde örtü temizli÷i ile toprak hazÕrlÕ÷ÕnÕn yapÕlmasÕna zaman
kalacak úekilde bitirilmiú olmasÕ, bunun içinde yöresel úartlara göre farklÕlÕk gösteren
tohum döküm zamanlarÕnÕn bilinmesi gerekir.
Ülkemizde araútÕrma ve gözlemlere göre a÷aç türleri itibarÕyla kozalak ve meyvenin
olgunlaúma zamanÕ ve süresi ile bol (zengin) tohum yÕllarÕnÕn tekerrürü ve 100 kg
kozalaktan elde edilen tohum miktarÕ aúa÷Õdaki çizelgede gösterilmiútir: (Tablo 1)
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Tablo 1: A÷aç Türlerinde Kozalak ve Meyvenin Olgunlaúma ZamanÕ ve Süresi ile Zengin
Tohum YÕllarÕnÕn Tekerrürü ve 100 kg. Kozalaktan Elde Edilen Tohum MiktarÕ
(Kaynak: Orman A÷açlarÕ ve TohumlarÕ Islah AraútÕrma Enstitüsü Müdürlü÷ü)
A÷aç Türü

Bilimsel AdÕ

Türkçe adÕ

Pinus brutia Ten.

KÕzÕlçam

Pinus nigra Arnold
Pinus silverstris L.

Zengin
Kozalak (Anatom.
100 Kg
Kozalak (Anatom.
Tohum Toplama Tohum YÕllarÕ Kozalaktan
olg.) veya Meyve
olg.) veya Meyve
ZamanÕ (Ay)
Tekerrürü
Olgunlaúma ZamanÕ
Elde edilen
Olgunlaúma Süresi
(YÕl)
(Ay)
Tohum (Kg)

KasÕm-AralÕk

22 ay

ùubat-MayÕs

1-2

4.5

Karaçam

Ekim-AralÕk

18 ay

KasÕm-Mart

2-3

2.5

SarÕçam

Ekim-AralÕk

18 ay

KasÕm-Mart

2-3 yÕl

1.5

Abies spp.

Göknar
(Uluda÷ - Do÷u Ka.)

Ekim-KasÕm

6 ay

Ekim-KasÕm

2-3

11-13

Picea orientalis L.

Ladin

Ekim-KasÕm

6 ay

Ekim-KasÕm

2-4

1.5

Cedrus libani A.rich

Toros Sediri

Eylül-Ekim

26 ay

Ekim-KasÕm

2-3

8-10

Pinus pinea L.

FÕstÕkçamÕ

KasÕm-Ocak

31 ay

KasÕm-Nisan

3-4

20

Cupressus sempervirens L.

Adi servi

Ekim

18 ay

Ekim-KasÕm

1

_

Pinus halepensis Mill.

HalepçamÕ

Ekim-KasÕm

30 ay

Ekim-AralÕk

1

2.5
5

Pinus pinaster Ait.

SahilçamÕ

KasÕm-Nisan

19 ay

KasÕm-Nisan

1-2

Pseudotsugo menziesii (Mirb.)

Adi Duglas

A÷ustos-Eylül

6 ay

Eylül

5-7

2

Larix decidua L.

Melez

Ekim

1.5 yÕl

KasÕm-MayÕs

3-4

6
2

Thuja orientalis L.

Do÷u MazÕsÕ

A÷ustos-Ekim

5 ay

A÷ustos-Ekim

2-3

Fagus orientalis Lipsky

Do÷u KayÕnÕ

Ekim

7 ay

Ekim-KasÕm

4-6

Quercus spp.

Meúe türleri
(Ak meúelerde)

Eylül-KasÕm

7 ay

Ekim-KasÕm

2-4

Carpinus betulus L.

Adi Gürgen

Eylül-Ekim

6 ay

Eylül-Ekim

1

Alnus spp.

KÕzÕla÷aç türleri

Ekim-KasÕm

8 ay

Ekim-ùubat

1

Castanea sativa Mill.

Kestane

Ekim

6 ay

Ekim-KasÕm

1-2

Fraxinus spp.

Diúbudak türleri

A÷ustos-Eylül

6 ay

Ekim

2-3

Tilia spp.

Ihlamur türleri

Temmuz-Ekim

5 ay

A÷ustos-Ekim

Acer spp.

Akçaa÷aç türleri

Eylül

6 ay

Eylül-Ekim

2-3

Ulmus spp.

Karaa÷aç türleri

MayÕs-Haziran

3 ay

MayÕs- Haziran

2

Betula spp.

Huú türleri

Temmuz-Eylül

6 ay

A÷ustos-Eylül

1-2

Robinia Pseudoacacia L.

YalancÕ Akasya

Eylül-Ekim

6 ay

Ekim-ùubat

1-2

Juglans regia L.

Ceviz

Eylül-Ekim

6 ay

Eylül-Ekim

2

Platanus orientalis L.

Do÷u ÇÕnarÕ

Ekim-KasÕm

7 ay

Ekim-KasÕm

1
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Gençleútirme alanÕ, her türlü ürün ve artÕklardan temizlendikten sonra topra÷Õn hangi araç
ve tekniklerle iúlenerek hazÕrlanaca÷Õ, a÷aç türlerinin biyolojik isteklerine, arazinin
topo÷rafik ve topra÷Õn fiziki yapÕsÕna, diri örtünün cinsine ve yo÷unlu÷una göre iyice etüt
edilerek önceden tespit edilmelidir.
Topra÷Õn hazÕrlanmasÕnda gaye, humus ve azotça zengin ölü örtünün mineral toprakla
karÕúÕmÕ ile dökülen tohumlarÕn toprakla temasÕnÕ sa÷lamak ve toprak nemini yaz
kuraklÕ÷Õna karúÕ korumaktÕr. Bu ortamÕ oluúturmak için yapÕlacak en uygun arazi hazÕrlÕ÷Õ
úekilleri türler itibarÕyla;
Karaçam, SarÕçam, Ladin: Tabii gençleútirilmesi uygun görülen bu türlere ait
meúcerelerdeki e÷imli (%30 e÷imin üstünde) sahalarda toprak üzerindeki diri ve ölü örtü 2
m geniúlikte tesviye e÷rilerine paralel úeritler hâlinde temizlenmeli ve bu materyal alttaki
1m’lik iúlenmeyecek úeritlere toplanmalÕdÕr. %30 e÷imin altÕndaki alanlarda temizlenen
úerit geniúli÷i arttÕrÕlabilir. Temizlenen úeritlerde çÕkan artÕklar; temizlenmeyen úeritler,
kayalar, kütükler ve gençlik beklenmeyen alanlara yÕ÷ÕlmalÕdÕr.
Kurak ve yarÕ kurak mÕntÕkalarda ise de÷erlendirilemeyen ince materyalin tamamÕ 1m’lik
úeritlere toplanmaya çalÕúÕlmamalÕ, tek kat hâlinde kabaca alana serilmelidir. Kabuklar da
aynÕ iúleme tabi tutularak gençlik beklenen alanlarÕ tamamen örtmesine meydan
verilmemelidir.
YukarÕda tarif edilen diri örtü ve ölü örtü temizli÷inden sonra yapÕlacak toprak hazÕrlÕ÷Õ
iúlemlerinde, mineral topra÷Õn tamamen yüzeye çÕkmamasÕna dikkat edilmeli, ayrÕúmakta
olan humus tabakasÕ ile mineral topra÷Õn karÕútÕrÕlmasÕ suretiyle tohumlarÕn çimlenmesine
en elveriúli ortam olan kÕrÕntÕlÕ bünye oluúturulmalÕdÕr. Bunun sa÷lanmasÕ için, yetiúme
ortamÕnÕn özelliklerine (bakÕ, toprak vb.) uygun aletlerle toprak iúleme yapÕlmalÕdÕr. ølgili
alanlarda çayÕrlaúmÕú ve kompaktlaúmÕú yerlerin bulunmasÕ hâlinde ise tam alanda veya
úeritler hâlinde (1mx1m veya 1mx2m gibi) toprak en az 10-15 cm derinli÷e kadar
iúlenmelidir.
Uygun ekipmanlarla çalÕúma imkânÕ olan sahalarda makineli diri örtü temizli÷i ve toprak
iúleme daha ekonomik olaca÷Õndan tercih edilmelidir. Ancak makineli yapÕlan tabii
gençleútirme çalÕúmalarÕnda topra÷Õn fiziki yapÕsÕnda olumsuzluklara meydan vermemek
için a÷Õr makineler tercih edilmemelidir.
Ülkemizde topraktaki rutubet ekonomisinin uygun olmadÕ÷Õ, denizden uzak da÷
silsilelerinin arka kesimlerinde ve øç Anadolu Bölgesi gibi hassas ekosistemlerde özellikle
yüksek rakÕmlarda bilhassa karaçam ve sarÕçam tabii gençleútirmelerinde baúarÕnÕn düúük
olmasÕ, bu yetiúme ortamlarÕnda daha kÕsa sürede yaz kuraklÕ÷Õna girilmesi, toprak derinli÷i
ve su tutma kapasitesinin yetersiz oluúundan kaynaklanmaktadÕr. YazÕn su açÕ÷Õ bulunan
yarÕ kurak ve kurak yetiúme ortamÕ úartlarÕnda rutubet ve ÕsÕnÕn birlikte ve yeterince oldu÷u
dönemler ço÷u kez sÕnÕrlÕ bir döneme rastladÕ÷Õ veya bazÕ ekstrem yÕllarda da hiç olmadÕ÷Õ
için çimlenmeler yok denecek kadar az olabilmektedir. Bu bakÕmdan teknik açÕdan ÕsÕ
faktörünü etkileyemeyece÷imiz fakat topraktaki rutubeti olumlu yönde etkileyece÷imiz
dikkate alÕnarak topra÷Õn su tutma kapasitesini arttÕrma açÕsÕndan en azÕndan 5-10cm’lik bir
kÕrÕntÕ bünye sa÷layacak úekilde toprak hazÕrlÕ÷Õ yapÕlmasÕ baúarÕ oranÕnÕ önemli ölçüde
arttÕrÕr. Bu tip alanlarda makineli toprak iúlemesi yapÕldÕ÷Õnda, ihtiyaç halinde toprak
özelliklerine uygun ekipmanlarla (diskaro vb.) topra÷Õn kÕrÕntÕlÕ bünyeye kavuúturulmasÕ
sa÷lanmalÕdÕr.
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YukarÕda konu edilen tüm iúlemler karaçam ve sarÕçam alanlarÕnda yöresel úartlara göre en
geç kasÕm ayÕ sonuna, ladin sahalarÕnda ise ekim ayÕ sonuna kadar tamamlanarak mutlaka
bölmeden çÕkÕlacaktÕr.
KayÕn, Meúe: KayÕn ve meúe tabii gençleútirme sahalarÕnÕn diri örtü olan bölümlerinde
úeritler halinde diri örtü köklenip de÷erlendirilemeyen artÕklar, temizlenmeyen dar úeritlere
yÕ÷ÕlmalÕdÕr. Ancak temizlenmeyen úeritlerin geniú tutulmamasÕna özen gösterilmelidir.
Zira sahada oluúturulacak bu tür büyük yÕ÷Õnlar fare yuvasÕ ve üremesine neden olmaktadÕr.
Özellikle kayÕn alanlarÕndaki yo÷un diri örtünün (orman gülü vb.) köklenerek sökülmesi
halinde dolaylÕ olarak toprak iúlemesi de gerçekleútirilece÷inden iki yönlü fayda
sa÷lanacaktÕr.
Yüzeyde ayrÕúmakta olan humus tabakasÕ ile hemen altÕndaki mineral toprak, geniú a÷ÕzlÕ
çapa ile üsteki yaprak ve topra÷Õ sÕyÕrmadan tohumlarÕn saklanmasÕnÕ ve çimlenmesini
sa÷layacak kÕrÕntÕlÕ bünyeye kavuúturulur. Bu úekilde hazÕrlanmÕú meúcerelerde tohumlarÕn
dökülmesinden sonra kuú ve fare zararlarÕnÕn minimuma indirilmesi için tohumlarÕn üzeri
mutlaka 1-2cm toprakla örtülmelidir. Bu aúamada çimlenme yata÷Õ üzerinde bulunan
çürümüú gövde ve ince dal yÕ÷ÕnlarÕnÕn tümüyle sahadan uzaklaútÕrÕlmasÕ yönüne
gidilmemelidir. Özellikle e÷imli yerlerde düúen tohumlarÕn toprakta tutunmalarÕnÕ
sa÷lamak, kuú ve fare zararlarÕnÕ azaltmak, ilk yÕllarda oluúabilecek yo÷un otlanmayÕ
asgariye indirmek için bu tür çalÕúma büyük önem kazanmaktadÕr. Bu úekildeki çalÕúma ile
parasal maliyet te azaltÕlmÕú olacaktÕr.
Bu çalÕúmalar esnasÕnda yöresel úartlara uygun olarak ekolojik ve ekonomik kriterler de
mutlaka göz önünde bulundurulmalÕdÕr. Biyolojik çeúitlili÷in korunmasÕ yine yüksek e÷im
gruplarÕnda ve fazla ya÷Õú alan yörelerde, toprak muhafazasÕ yönünden diri örtü temizli÷i
úeritler hâlinde yapÕlmalÕdÕr. Uygun ekipmanlarla çalÕúma imkânÕ olan sahalarda makineli
toprak iúleme daha ekonomik olaca÷Õndan tercih edilmelidir.
Toprak hazÕrlÕ÷Õ çalÕúmalarÕ ekim ayÕ ortalarÕna, tohumun üzerinin toprakla örtülme
iúlemleri ise tohum dökümünden sonra en geç kasÕm ayÕ ortalarÕna kadar tamamlanarak
sahadan çÕkÕlmalÕdÕr. Bu takvim yöresel farklÕlÕk ve hava úartlarÕna göre de÷iúebilir.
Tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnÕn bitirilmesini müteakip ihtiyaç halinde sahalar koruma
altÕna alÕnacaktÕr.
KÕzÕlçam: KÕzÕlçamda çimlenme yata÷Õ genellikle ölü örtü tabakasÕndan oluúmaktadÕr.
3-4cm’ye kadar olan ölü örtü kalÕnlÕ÷Õ tohumlarÕn topra÷a ulaúmasÕnÕ ve çimlenmesini
engellememekte, buna karúÕlÕk evaporasyonu azaltan ve fidanlarÕn toprak suyuna ortak
olacak diri örtünün oluúmasÕnÕ geciktiren bir ortam oluúturmaktadÕr.
AraútÕrmalar ile ülkemizdeki kÕzÕlçam ormanlarÕnÕn tamamÕna yakÕn kÕsmÕnda ölü örtü
kalÕnlÕ÷ÕnÕn 3-4cm civarÕnda oldu÷u belirlenmiú oldu÷undan bu ölü örtünün daha da
inceltilmesi gibi bir gayretin içine girilmemelidir.
Sahadan de÷erlendirilebilir emval çÕkarÕldÕktan sonra son birkaç yÕlÕn sürgünlerinden oluúan
ince dallar üst üste gelmeyecek úekilde tüm sahaya serilmelidir. Homojen ince bir tabaka
hâlinde saha üzerine serilen bu dallar buharlaúmayÕ azaltarak (malçlama etkisi) topra÷Õn su
tutma kapasitesini arttÕrdÕ÷Õ gibi kÕzÕlçam gençleútirilmesinde sorun olan otlanmayÕ da
engellemektedir. Bu nedenle dal serme kÕzÕlçam tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnda
vazgeçilmez bir iúlem olarak kabul edilmelidir. Ancak nem ekonomisinin iyi oldu÷u,
otlanma tehlikesinin olmadÕ÷Õ üst zonlarda dal serme iúlemine gerek görülmeyebilir.
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KÕzÕlçamda yukarÕda belirtilen iúlemler, o yörede çimlenmelerin görüldü÷ü tarihten 2-3
hafta önce bitirilmeli, saha korunmaya alÕnmalÕ ve çimlenmeler tamamlanÕncaya kadar
sahaya girilmemelidir.
Sedir: Ülkemizde yayÕlÕúÕnÕn büyük kÕsmÕnÕ Toroslar üzerinde yapan, odununun teknolojik
özellikleri (dayanÕklÕlÕ÷Õ, rengi, kokusu vb.) nedeniyle çok eski ça÷lardan beri tanÕnan ve bu
yüzden büyük tahribata u÷rayan sedir ormanlarÕmÕzÕn hemen hemen yarÕsÕ bozuk yapÕdadÕr.
Oldukça geniú potansiyel alanlarda yeniden sedir ormanlarÕ yetiútirmek ve bozuk alanlarÕn
iyileútirilmesi için en önemli unsur olan ve baúka bir yerden temini mümkün olmayan
yeterli tohuma ihtiyaç vardÕr. Bu tohumun kayna÷Õ ise çok az kalan ve tohum verme
yetene÷ine ancak ulaúmÕú mevcut sedir ormanlarÕmÕzdÕr. Büyük ço÷unlu÷u genç olan bu
ormanlarÕmÕzÕ da gençleútirmeye aldÕ÷ÕmÕz takdirde kÕsa süre sonra yeterli tohum
kayna÷ÕmÕz da kalmayacaktÕr. Zira sedirin en bol ve çimlenme yüzdesi en yüksek
tohumunu ancak 100 yaúÕndan sonra verdi÷i araútÕrmalarla ortaya konmuútur.
AyrÕca ekonomik de÷erinin yüksek olmasÕ nedeniyle kalÕn çaplÕ ve kaliteli ürün üretimi de
mümkün olacaktÕr.
Bu sebeplerden dolayÕ yeterli tohum kayna÷Õna sahip olmak ve odun üretimi neticesinde
ekonomik kayÕplara u÷ramamak için silvikültürel müdahaleler (aralama) yapÕlmasÕ úarttÕr.
Amenajman planÕ, yaú sÕnÕflarÕ metoduna göre yapÕlmÕúsa bu metodun “Küçük MaktalÕ
VaryantÕna” göre yapÕlacak, gençleútirme sahalarÕ plan ünitesi içerisine olabildi÷ince
da÷ÕtÕlacaktÕr.
Gençleútirme sahalarÕ öncelikle 0–0,1 kapalÕ alanlardan, daha sonra 0,1–0,4 kapalÕ
alanlardan seçilecek, teúkili düúünülen yaú sÕnÕflarÕndan ilk 3 ya da 4 yaú sÕnÕfÕ bu tür
sahalar üzerinde tesis edilecektir. 0,4’ten fazla kapalÕ saf sedir meúcerelerinin, vasfÕ, alanÕ
ve yaúÕ ne olursa olsun gençleútirmeye konu edilmeyecektir. Ancak çok yaúlanmÕú, gerek
tabii gerekse abiyotik nedenlerle kurumaya, çürümeye yüz tutmuú, çökme tehlikesi olan
meúcereler gençleútirmeye konu edilebilecektir. Gençleútirme çalÕúmalarÕ yapÕlacak
meúcerelerde kesilecek her a÷acÕn tohum kayna÷ÕnÕ azaltÕcÕ etki yapaca÷Õ göz ardÕ
edilmemelidir.
1.1.1.1.2.2. IúÕk ve Boúaltma Kesimleri
Tabii gençleútirme çalÕúmalarÕ ile getirilen gençli÷in, türüne göre belli bir yaúa ulaútÕktan
sonra daha fazla ÕúÕ÷a ihtiyaçlarÕ bulundu÷u bilinmektedir. Büyük saha siper, zon siper, úerit
tÕraúlama ve grup siper metotlarÕ ile getirilmiú gençlikler, üzerinde veya yanlarÕndaki
a÷açlarÕn siperi altÕnda uzun süre hayatiyetlerini devam ettiremezler, dejenere olmaya
baúlarlar veya zamanla sahadan uzaklaúÕrlar.
Geçmiúte tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnda sert müdahalelerle, úablonsal hâle gelmiú olan
bazÕ uygulamalar sonucunda olumsuzluklar yaúandÕ÷Õ bilinmektedir. Gençleútirme
çalÕúmalarÕnda aceleci davranarak karaçam, sarÕçam, ladin, sedir, kayÕn vb. a÷aç
türlerimizin özel gençleútirme sürelerini çok kÕsa sürelere çekti÷imiz ve bunun neticesinde
gençliklerin biyolojik ba÷ÕmsÕzlÕklarÕna eriúmeden erken boúaltmalarda biyotik ve abiyotik
zararlÕlarÕn tahribine u÷radÕklarÕ bilinen bir gerçektir. Bu nedenle üstteki orman varlÕ÷Õ ne
kadar uzun süre devam ettirilirse, meúcerelerin tabii yolla gençleútirilmeleri için de o derece
uygun ekolojik úartlarÕ sunduklarÕ gibi do÷aya yakÕn ormancÕlÕk ta sa÷lanmÕú olacaktÕr.
BatÕ Karadeniz Bölgesinde karaçam tabii gençleútirme úartlarÕ üzerine yapÕlan araútÕrma
sonucuna göre karaçam gençli÷inin ilk 2-3 yÕl içerisindeki geliúmesinde nem faktörünün,
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ÕúÕ÷a göre daha belirgin rol oynadÕ÷Õ, 4-5 yaúÕndaki gençliklerin 0,6 kapalÕlÕk derecesindeki
boy geliúimlerinde herhangi bir gerilemenin söz konusu olmadÕ÷Õ, gençliklerin 5.
vejetasyon dönemindeki boy artÕmÕnÕn di÷er yÕllara göre daha fazla oldu÷u tespit edilmiú
oldu÷undan, “gençlik ÕúÕksÕzlÕktan ölüyor” tezi ileri sürülerek gençleútirme alanÕ
üzerindeki siperin 1. ya da 2. yÕlÕn sonunda tamamen ve bir seferde kaldÕrÕlmasÕnÕn do÷ru
olmadÕ÷Õ belirtilmiútir. Ancak özellikle karaçam ve sarÕçam iúletme sÕnÕfÕndaki bazÕ
gençleútirme alanlarÕnda gelen gençli÷in yeterlili÷i konusunda tereddütler yaúanmasÕ
nedeniyle yaúlÕ üst tabakanÕn gerekenden uzun süre muhafaza edildi÷i gözlemlenmektedir.
Bu sürenin uzun tutulmasÕ durumunda getirilen gençlikler dejenere olmakta ve yaúamlarÕnÕ
sürdürseler bile daha sonraki dönemlerde istenen artÕm ve geliúmeyi gösterememektedirler.
Bu nedenle siper metotlarÕ ile gençlik getirilen alanlarda sürekli tespitler yapÕlarak ÕúÕk ve
boúaltma kesimlerinde gecikmeye de meydan verilmemelidir.
A÷aç türlerimiz, gençliklerinde türlere göre farklÕ dozlarda ÕúÕk ihtiyacÕ göstermekte iseler
de hemen hepsi iyi bonitetli yetiúme ortamlarÕnda daha uzun bir süre ÕúÕk azlÕ÷Õna
dayanabilmektedir (kÕzÕlçam hariç). Yani bonitetin iyileúti÷i oranda gençlikler yetersiz ÕúÕk
entansitesinde bile düúük bonitetlere göre bir süre daha deformasyona u÷ramadan
geliúmelerini sürdürebilmektedir.
Günümüzde odun üretimi gayesi ile iúletilen ormanlarÕmÕzda fiziki üretimde kesinti
olmaksÕzÕn son hasÕlada en iyi kalite ve en fazla de÷erde ürün alÕnmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Bu amacÕ gerçekleútirmek için tohumlama kesimi ve ÕúÕk kesimlerinden sonra do÷rudan
boúaltma kesimi yapmaksÕzÕn üstte bulunan ana generasyondan de÷er artÕmÕ yapabilecek
kalitede elit gövdeli a÷açlarÕ bÕrakmak suretiyle, son hasÕlaya kadar bÕrakÕlan bu a÷açlardan
istenilen çapa gelenlerin hasatlarÕnÕn yapÕlmasÕ hedeflenmelidir.
Bu teknik çalÕúmalar uygulanÕrken alt tabakadaki gençli÷in deforme olmamasÕna ve de÷er
artÕmÕna bÕrakÕlan a÷açlarÕn yörenin ekolojik ve piyasa úartlarÕna göre en fazla de÷er
getirecek çapa ulaúmÕú olmasÕna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu konuda ayrÕca;
- A÷açlarÕn sa÷lÕk durumu
- Üretim teknikleri
- Meúcerelerin taúÕdÕ÷Õ di÷er fonksiyonlar (rekreasyon, hidrolojik, koruma, bilimsel
vs.) büyük önem taúÕr.
YukarÕdaki esaslar çerçevesinde takip edilecek yöntemler türler itibariyle;
øyi Bonitetli (1. ve 2. Bonitet) Meúcerelerde:
Karaçam: Tohumlama kesiminden sonra, yeterli karaçam gençli÷inin elde edilmesi
hâlinde veya yeterli gençli÷in geldi÷i bölümlerinde, gençli÷in 4-5 yaúÕnÕ tamamlamasÕndan
sonra (karaçamda böylece bu süre içerisinde 2-3 zengin tohum yÕlÕnÕ geçirmiú olmaktadÕr)
ÕúÕk kesimine girilmelidir. Bu safhada meúcere siperine ortalama 0,20-0,25 kapalÕlÕ÷a
düúecek úekilde müdahale edilmeli, sahada kaliteli ve artÕm gücü yüksek olan a÷açlar
bÕrakÕlmalÕdÕr.
Bu a÷açlarÕn, tabii gençlik 10-12 yaúÕna ulaúÕncaya kadar sahada kalmalarÕnda bir sakÕnca
bulunmamaktadÕr. Bundan sonra yine gençli÷e ÕúÕk vermeyi hedefleyen boúaltma
kesimlerine (kÕsmi boúaltma) girilirken ana generasyonun kapalÕlÕ÷Õ 0,10-0,20’lere
düúürülecek úekilde bir müdahale yapÕlarak daha do÷rusu ikinci ÕúÕk kesimleri anlamÕnda
müdahalelerde bulunularak sahada kalan fertlerin de÷er artÕúÕna devam etmeleri
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sa÷lanmalÕdÕr. Bu fertler gençli÷in durumuna göre ileriki yÕllarda zamanla sahadan
çÕkarÕlmalÕdÕr. Uygun úartlarda I. ÕúÕk kesimleri biraz daha geciktirilerek, I.ÕúÕk kesimleri
sonrasÕnda de÷er artÕúÕna uygun a÷açlar bÕrakÕlarak II.ÕúÕk kesimine gerek duyulmayacak
müdahalelerinde olabilece÷i göz önünde bulundurulmalÕdÕr.
SarÕçam: Karaçamda oldu÷u gibi sarÕçamda da üstteki siperin kapalÕlÕ÷Õ, buna göre yeni
elde edilen gençli÷in ve varsa öncü gençli÷in sipere dayanabilme ve ÕúÕk ihtiyacÕ göz
önünde tutulmalÕ, üst ve alt tabaka iliúkisi kurulmalÕdÕr.
Tabii gençleútirmeye konu edilecek meúcerelerin mevcut durumda en az tohumlama kesimi
aúamasÕndaki kapalÕlÕkta bulunmasÕ hâlinde kabul edilebilir mevcut öncü gençlikler
genellikle ortalama 3-5 yaúÕnda olmalÕdÕr. Yaú sÕnÕrÕ en fazla 10’u geçmemelidir. Siper
altÕnda yetiúen sarÕçam gençli÷inin 5-6 yaúÕndan itibaren artÕk siper ihtiyacÕnda olmadÕ÷Õ
tespit edilmiútir.
Bu genel bilgiler ÕúÕ÷Õnda tohumlama kesiminin en erken üçüncü kÕúÕnda yeterli gençli÷in
elde edilmesi durumunda ÕúÕk ihtiyacÕnda olan 3 yaúÕnÕ doldurmuú gençli÷in üzeri ortalama
0,40 kapalÕlÕ÷a düúürülüp 2-3 yÕl ara ile de ikinci ÕúÕk kesimi ile kapalÕlÕk 0,20-0,25’lere,
bundan 2-3 yÕl sonra sahadaki yaúlÕ generasyonun kapalÕlÕ÷Õ 0,10-0,20’lere indirilerek kalan
fertlerin de÷er artÕúÕna devam etmeleri sa÷lanmalÕ, bu fertler gençli÷in durumuna göre
ileriki yÕllarda zamanla sahadan çÕkarÕlmalÕdÕr.
KayÕn: KayÕn ormanlarÕnda tohumlama kesimiyle, 0,60-0,70 kapalÕlÕk kalacak úekilde
yapÕlacak tabii gençleútirme çalÕúmalarÕ sonrasÕ yeterli oranda gençli÷in gelmesi halinde ve
gençliklerin 35-40 cm boya eriúmeleri üzerine (bu da iyi bonitetlerde 3-4 yaúa tekabül
eder) ilk ÕúÕk kesimleri yapÕlarak kapalÕlÕk 0,50-0,60‘a indirilir. Bu aúamada kesimlerin kar
üzerinde yaptÕrÕlmasÕ tercih edilmelidir. Yeterli kar ya÷ÕúÕnÕn olmamasÕ durumunda devirme
ve sürütme zararlarÕnÕ en aza indirecek önlemler alÕnmasÕ úartÕyla kar olmasÕ
beklenmeksizin 1.ÕúÕk kesimi yapÕlmalÕdÕr.
Gençli÷in 60-80cm boya eriúmeleri üzerine (bu da iyi bonitetlerde 7-8 yaúa tekabül eder) 2.
ÕúÕk kesimleri yapÕlarak kapalÕlÕk 0,40-0,50’lere indirilir. Daha sonra gençlik 10-12
yaúlarÕna ulaútÕ÷Õnda yaúlÕ generasyonun kapalÕlÕ÷Õ 0,15-0,25’lere indirilerek en kaliteli,
sa÷lÕklÕ elit fertlerin sahada kalmalarÕ ve de÷er artÕmÕ yapmalarÕna devam etmeleri
sa÷lanmalÕdÕr. KayÕnda bu süre çamlara göre daha uzundur. Böylece fiziki üretim açÕsÕndan
uzun süreli bir boúluk da oluúturulmamÕú olur.
IúÕk kesimlerinin bir veya iki kere yapÕlmasÕ kural de÷ildir. UygulayÕcÕ meúcerenin geliúme
dinami÷i ve a÷açlarÕn geliúim ve kalite durumu ve piyasa talepleri do÷rultusunda
de÷erlendirme yapmalÕdÕr. Bazen 1. ÕúÕk ve sonra boúaltma olaca÷Õ gibi bazen de yeterli
miktarda de÷er a÷acÕ bÕrakÕlarak bir seferde saha boúaltÕlabilir.
Sedir: Gölgeye dayanabilme özelli÷inden dolayÕ bazÕ literatürde “yarÕ ÕúÕk a÷acÕ” olarak
da nitelendirilen bu a÷aç türümüz, yetiúti÷i toprak úartlarÕ (karstik ve çok taúlÕ arazilerde
yetiúti÷inden) dikkate alÕnarak gençli÷inin sahaya çok sayÕda getirilmesi önerilmektedir.
Bu hususlar dikkate alÕndÕ÷Õnda 0,50-0,60 kapalÕlÕk kalacak úekilde tohumlama kesimi
sonrasÕ elde edilen gençlikten sonra, genellikle 2-3 yÕlda bir tekrarlayan zengin tohum
yÕlÕnÕn ikincisinden de gençliklerin elde edilmesi zorunlu olmaktadÕr. Bu durumda sahanÕn
durumuna göre ilk gençli÷in elde edildi÷i tarihten 6-7 yÕl sonra ÕúÕk kesimlerine veya
do÷rudan boúaltmaya karar verilebilir.
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Ladin: Ladin ormanlarÕnda tohumlama kesimleri sonrasÕ 0,60-0,70 kapalÕlÕk kalacak
úekilde yapÕlacak tabii gençleútirme çalÕúmalarÕ sonrasÕ, 1-2 bol tohum yÕlÕnÕ takiben yeterli
oranda gençlik elde edildi÷inde (8-10 yaúlarÕnda) olabilecek rüzgâr devrikleri dikkate
alÕnarak bir ÕúÕk kesimi yapÕlmalÕdÕr. Gençliklerin en azÕndan 50-70cm (12-16 yaúlarÕnda)
boya ulaúmalarÕ ile de mekanizasyon kullanÕlarak do÷rudan boúaltma kesimlerine
gidilmelidir.
Meúe: KÕzÕlçamdan sonra ana a÷aç türlerimiz içinde ÕúÕk ihtiyacÕ en fazla olan meúe
türlerimizin bu özelli÷i dikkate alÕnarak özel gençleútirme süresi kÕsa olmalÕdÕr. Meúe tabii
gençleútirme çalÕúmalarÕ 4-6 yÕl içinde tamamlanmalÕdÕr. Gençlik elde edildikten 2-3 yÕl
sonra ÕúÕk kesimi, gençlik 30-40cm boya ulaútÕ÷Õnda yani biyolojik ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ
kazandÕktan sonrada boúaltma kesimi yapÕlmalÕdÕr.
Fena Bonitetli Meúcerelerde: I. ve II. bonitete sahip gençleútirme alanlarÕnda
ÕúÕklandÕrma kesimlerinden sonra iyi geliúme gösteren fertlerden bir bölümünün sahada
bÕrakÕlmasÕnÕn amacÕ de÷er artÕúÕnÕn sa÷lanmasÕdÕr. Bu nedenle III. ve daha zayÕf bonitete
sahip alanlarda bu amacÕn gerçekleúmesi çok zor oldu÷undan, ÕúÕk kesimlerinden sonra
sahada de÷er artÕúÕ yapmasÕ amacÕ ile a÷aç bÕrakÕlmayacak, sadece ihtiyat a÷acÕ úeklinde
(transport dikkate alÕnmak kaydÕyla) fert bÕrakÕlabilecektir.
Fena bonitetli alanlarda gençlikler iyi bonitetli alanlara göre ÕúÕk azlÕ÷Õ nedeni ile daha
çabuk dejenere olduklarÕndan, bu gibi alanlarda gençleútirme çalÕúmalarÕ yapÕlÕrken
gençli÷in durumu çok iyi gözlenerek ÕúÕk kesimlerine daha etkili olarak girilebilece÷i göz
önünde bulundurulacaktÕr.
Böylesine sabÕrlÕ ve temkinli bir iúletmecilik sayesinde gerek sahaya getirilen gençli÷in
biyotik ve abiyotik zararlÕlara karúÕ güven altÕnda büyümeleri sa÷lanacak gerekse özel
gençleútirme süresinin uzun tutulmasÕ sonucu birkaç bol tohum yÕlÕndan yararlanarak
baúarÕsÕzlÕk oranÕ en aza indirilmiú olacaktÕr.
AyrÕca; øyi bonitetli sahalarda son ÕúÕk kesiminden sonra sahada de÷er artÕmÕ için bazÕ
fertlerin bÕrakÕlmasÕ aúamasÕnda esasen gençleútirme çalÕúmalarÕ gerçekleútirilmiútir. Yani
bu alanlar gençleútirilmiú olarak kabul edilerek üzerinde bir bölüm yaúlÕ generasyonun
ekonomik düúüncelerle bÕrakÕldÕ÷Õ alanlar olarak de÷erlendirilecektir. Burada dikkat
edilecek husus gençli÷in devamlÕ gözlenerek ihtiyaç duydu÷u teknik müdahalelerin
yapÕlmasÕdÕr.
IúÕk kesimleri meúcerenin iç kÕsmÕndan dÕúa do÷ru yapÕlmalÕdÕr. Böylece yapÕlacak son
kesimler ile çÕkarÕlacak a÷açlarÕn gençlik üzerindeki tahribatÕ en aza indirilecektir (ùekil 1).
TOHUMLAMA KESİMİ

I. IŞIK KESİMİ

II. IŞIK KESİMİ

ùekil 1: IúÕk ve Boúaltma Kesimi SafhalarÕ
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IúÕk ve boúaltma kesimleri sÕrasÕnda, iki a÷aç boyu (40-60m) aralÕkla 3-4m geniúli÷inde
sürütme yollarÕ açÕlacaktÕr. Kesilecek a÷açlar bu sürütme yollarÕna do÷ru devrilecek, elde
edilen emval buralardan taúÕnacaktÕr.
Boúaltma kesimlerinin gecikmesi hâlinde gençli÷in baskÕ altÕnda geliúemeyece÷i ve ileride
kilitlenen yaúlÕ generasyonun devrilmeleri ve bölmeden çÕkarÕlmalarÕ sÕrasÕnda gençli÷e
zarar verecekleri unutulmamalÕ ve mutlaka budanmalÕdÕr. Gençli÷e zarar vermeyecek
a÷açlarÕn budanmasÕndan kaçÕnÕlacaktÕr. Budanacak a÷açlarÕn kök numaralarÕ dikili a÷aç
tutana÷Õnda gösterilecek, devirme istikametleri ise ok úeklinde a÷aç gövdesi üzerinde
iúaretlenecektir. Sürütme yollarÕ ise iúletme úefli÷ince arazide gösterilecek, rastgele
yerlerden sürütme yapÕlmamasÕ sa÷lanacaktÕr.
Budama için yapÕlacak harcama ilgili hesap faslÕndan (kesme-tomruklama gideri)
karúÕlanacaktÕr.
Tabii gençleútirmeye iliúkin olarak yapÕlacak ÕúÕk ve boúaltma kesimlerinin kararlarÕ,
hatalarÕn en aza indirilmesi açÕsÕndan bölge müdürlü÷ünün ilgili teknik elemanlarÕ ile
iúletme müdürlü÷ü teknik elamanlarÕnÕn birlikte mahallinde yapacaklarÕ tespitler
neticesinde düzenlenecek tutanaklarla (Ek:2) belirlenerek uygulamalar daha sa÷lÕklÕ hâle
getirilmelidir.
Tabii gençleútirme çalÕúmalarÕ için mahalli birim maliyetlere ve/veya yürürlükteki birim
fiyat cetvellerine dayalÕ birinci keúif özeti düzenlenecek (Ek:3) ve bölge müdürlü÷ünce
onaylandÕktan sonra uygulamaya geçilecektir.
1.1.1.1.3. Tabii Gençleútirme ÇalÕúmalarÕnda BaúarÕnÕn Tespiti
Tabii gençleútirme alanlarÕnda ilk fidan sayÕmlarÕ, çimlenmelerin alÕndÕ÷Õ ilkbaharda
yapÕlacak, bu sayÕm sonbaharda tekrarlanacak olup takip eden yÕllarda baúarÕnÕn
sa÷lanmasÕna kadar geçen süre (belirlenmiú takip süreleri) içinde sadece sonbahar fidan
sayÕmlarÕ yapÕlacaktÕr. SayÕmlar yeni çimlenmelerin alÕnaca÷Õ bölmeler ile geçen yÕllarda
çalÕúma yapÕlmÕú ve takip süreleri içinde bulunan bölmelerde yapÕlacaktÕr. Tabii
gençleútirme alanlarÕnÕn baúarÕlÕ sayÕlabilmesi için a÷aç türlerine göre fidan sayÕm
tutanaklarÕnda (Ek:4) sayÕm sonucu ortaya çÕkan miktarÕn en az aúa÷Õda belirtildi÷i úekilde
olmasÕ gerekmektedir.
KÕzÕlçamÕn baúarÕlÕ sayÕlmasÕnÕn alt sÕnÕrÕ %60 (bir vejetasyon dönemini tamamlamÕú,
homojen da÷ÕlÕúta ve sa÷lÕklÕ gençli÷in bulunmasÕ úartÕyla) olmalÕdÕr.
Karaçam, sarÕçam, sedir ve meúenin baúarÕlÕ sayÕlmasÕnÕn alt sÕnÕrÕ %70 (4 vejetasyon
dönemini tamamlamÕú, homojen da÷ÕlÕúta her sayÕm noktasÕnda birden fazla ve sa÷lÕklÕ
gençli÷in bulunmasÕ úartÕyla) olmalÕdÕr.
KayÕn ve ladinin baúarÕlÕ sayÕlmalarÕnÕn alt sÕnÕrÕ %80 (6 vejetasyon dönemini geçirmiú,
homojen da÷ÕlÕúta ve her sayÕm noktasÕnda birden fazla sa÷lÕklÕ gençli÷in bulunmasÕ
úartÕyla) olmalÕdÕr.
Özellikle kayÕn ve ladin için fidan sayÕmlarÕnda 2 m2 alan içinde kalan fidan sayÕsÕ çok daha
önemli olup 2 adet fidan dahi tatminkâr görülmemelidir.
Türlere göre en az yukarÕda belirtilen úartlarda ve oranlarda baúarÕ sa÷lanmÕú alanlarÕn
takibine son verilerek fidan sayÕmlarÕ yapÕlmayacaktÕr.
Ancak yukarÕda belirtilen úartlarda ve oranlarda gençli÷in elde edilemedi÷i ve ek
iyileútirme çalÕúmalarÕ ile baúarÕlÕ hâle getirilen gençleútirme alanlarÕnda, iyileútirme
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çalÕúma sonuçlarÕnÕn kesinlik kazanmasÕ (baúarÕ oranÕnÕn az çok stabil hâle gelmesi)
açÕsÕndan, bu iyileútirme yapÕlan sahalarÕn izlenmesine, a÷aç türlerine göre yukarÕda
belirtilen süreler kadar devam edilecektir.
AraútÕrma sonuçlarÕ alÕnana kadar stebe açÕk yarÕ kurak alanlar ile karstik alanlarda takip
süreleri sonunda belirlenen baúarÕ oranlarÕna eriúilemeyen tabii gençleútirme alanlarÕndan;
kÕzÕlçamda %50-60, karaçam, sarÕçam, sedir ve meúede %60-70 arasÕndaki baúarÕ
oranlarÕndaki alanlar, bölge müdürlü÷ünce oluúturulacak komisyon tarafÕndan incelenerek
takip sürelerinin devamÕ hakkÕnda karar verilecektir.
BaúarÕ oranlarÕ bakÕmÕndan bir bölmede farklÕ gençlik da÷ÕlÕm alanlarÕ varsa (örne÷in;
bölmenin bir kÕsmÕ %70 baúarÕlÕ, di÷er kÕsmÕ %40 baúarÕlÕ) bu yerler ayrÕ ayrÕ
de÷erlendirilecek ve baúarÕ durumlarÕna göre belirtilen kriterlere tabi tutulacaktÕr.
Silvikültür çalÕúmalarÕnda daha baúarÕlÕ olabilmek için uygulama alanlarÕndaki fenolojik,
klimatolojik ve biyolojik gözlemlere ait veriler, önceki yÕllarda yapÕlan uygulamalardaki
metot ve teknikler, yapÕlan iúlemler ve alÕnan sonuçlara ait gözlem ve tespitlerin bilinmesi
büyük önem taúÕmaktadÕr. Bu nedenle bu gözlem ve tespitler “Teknik Gözlem Defteri ”ne
kaydedilecektir. Bu defter ve teknik gözlemler ile ilgili dijital vb. belgeler orman iúletme
úefleri arasÕnda zimmetle devir-teslim edilecektir. Teknik gözlem defteri iúletme müdürü
tarafÕndan onaylanarak mühürlenecek, ilgili teknik elemanlar tarafÕndan kontrol edilecek ve
kontrol sonunda imzalanacaktÕr.
1.1.1.2. Suni Gençleútirme
OrmanlarÕmÕzÕn gençleútirilmesinde öncelikle tabii gençleútirme yöntemlerinin
uygulanmasÕ, tabii gençleútirme úartlarÕnÕn bulunmamasÕ hâlinde ise suni gençleútirme
yöntemlerinin uygulanmasÕ esastÕr.
Uygulamalarda idari açÕdan çok kere suni gençleútirme ile a÷açlandÕrma kavramlarÕnÕn
birbirine karÕútÕ÷Õ görüldü÷ünden bu kavramlarÕn açÕklanmasÕnda yarar görülmüútür.
Bilindi÷i üzere, kapalÕlÕklarÕ %0-10 olan bozuk koru ve baltalÕk ormanlar, a÷açlandÕrÕlmasÕ
gerekli alanlar olarak kabul edilmiú ve amenajman planlarÕnda “A÷açlandÕrma,
Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol ÇalÕúmalarÕ Tablosu”na alÕnmÕúlardÕr.
Amenajman planlarÕnda a÷açlandÕrma, rehabilitasyon ve erozyon kontrol çalÕúma alanÕ
olarak ayrÕlmÕú sahalarda yapÕlacak dikim ve ekim çalÕúmalarÕ “A÷açlandÕrma”,
gençleútirme periyoduna alÕnmÕú ancak tabii gençleútirme úartlarÕ bulunmayan veya tür
de÷iúikli÷ine gidilmesi zorunlu görülen alanlarda yapÕlmasÕ gereken dikim veya ekim
çalÕúmalarÕ ise “Suni Gençleútirme” olarak adlandÕrÕlmaktadÕr.
Verimli koru ormanlarÕnda suni gençleútirmeyi zorunlu kÕlan faktörler aúa÷Õda
gösterilmiútir.
-Gençleútirilecek meúcerede yeterli adette ve da÷ÕlÕúta sa÷lÕklÕ tohum a÷acÕ bulunmamasÕ,
-TohumlarÕn olgunlaúmasÕndan önce çÕkan yangÕnlarla tohum a÷açlarÕnÕn tamamen yanmÕú
olmasÕ,
-Gençleútirme alanÕ olarak ayrÕlmÕú fakat diri örtünün yo÷un olarak bulunmasÕ nedeniyle
tabii gençleútirmenin çok pahalÕya mal olaca÷ÕnÕn tespit edilmesi,
-YangÕn, devrik, böcek zararÕ gibi tabii afete maruz kalmÕú ormansÕz alanlarda,
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-Tabii gençleútirmenin baúarÕlÕ oldu÷u alanlardaki boúluklarÕn tamamlanmasÕna ihtiyaç
duyulmasÕ hâlinde,
-Meúcereyi oluúturan tür yerine baúka bir tür getirilmesinin, yani tür de÷iúikli÷ine
gidilmesinin zorunlu görülmesi durumlarÕnda, (toprak ve di÷er ekolojik úartlar dikkate
alÕnarak)suni gençleútirme uygulamalarÕ yapÕlmalÕdÕr.
Suni gençleútirmeye konu olan sahalarÕn, vejetasyon ve toprak faktörlerine ait etütleri
gerekçe raporu ile ortaya konur ve uygunluk hâlinde suni gençleútirmeye karar verilir. Suni
gençleútirmeye konu edilen sahalar için düzenlenen gerekçe raporlarÕnÕn (Ek:5) orman
bölge müdürlü÷ünce onaylanmasÕ esastÕr.
Suni gençleútirme gerekçe raporlarÕ, yerine getirilmesi gereken bürokratik bir iúlem de÷il,
hem yetiúme muhitinin özelliklerini ortaya koyan teknik bir belge, hem de buna ba÷lÕ
olarak orman bölge müdürlü÷ünün suni gençleútirme yapÕlmasÕna olur veren bir izin belgesi
hüviyetindedir.
Silvikültür planÕ düzenlenmemiú gençleútirme alanlarÕ ile yanÕk sahalar ve silvikültür
planÕnda tabii olarak gençleútirilmesi planlanmÕú iken baúarÕsÕzlÕk nedeni ile suni
gençleútirmeye aktarÕlan sahalar için de suni gençleútirme gerekçe raporu düzenlenecek ve
ilgili bölge müdürlü÷ünce onaylanacaktÕr. AynÕ zamanda bu sahalar için silvikültür planlarÕ
revize edilecektir.
Suni gençleútirme gerekçe raporlarÕnÕn düzenlenmesi, programlarÕn belli olmasÕnÕ müteakip
kÕzÕlçam sahalarÕ için en geç úubat sonuna kadar, kÕzÕlçam haricindeki sahalar için de
yöresine göre yine en geç mayÕs sonuna kadar düzenlenerek bölge müdürlü÷ünce
onaylanacaktÕr
Suni gençleútirme uygulama projesi, silvikültür planÕ olan sahalar için düzenlenmeyecek,
bu sahalar için sadece keúif özeti düzenlenecektir. Silvikültür planÕ bulunmayan ve suni
gençleútirilmesi gerekecek sahalar için ise uygulamaya esas olmak üzere uygulama projesi
ve keúif özeti (Ek:6) birlikte düzenlenerek bölge müdürlüklerince onaylanacak, ayrÕca
Genel Müdürlü÷e gönderilmeyecektir.
1.1.1.2.1. Suni Gençleútirme UygulamalarÕnda Göz Önünde Bulundurulacak
Prensipler
- Ekosistemin bozulmamasÕ ve ekolojik dengenin devamÕ, ekonomik ve sosyal yönden
muhtemel problemler göz önünde bulundurularak ayrÕ ayrÕ bölmelerde olsa bile (bozuk
yapÕda dahi olsa) %11 kapalÕlÕ÷Õn üzerinde orman a÷aç ve a÷aççÕklarÕ bulunan 25 hektardan
fazla blok teúkil edecek sahalarda tÕraúlama yapÕlmamasÕ esastÕr.(Biyotik ve abiyotik
etkenlerle kuruluú özellikleri bozulmuú ormanlar ile endüstriyel plantasyonlar hariç)
- Ekosistemin devamÕ için tÕraúlama kesimleri sÕrasÕnda gerekli hassasiyet gösterilerek
genetik erozyona sebebiyet verilmemelidir. Tabii vejetasyon içerisindeki endemik türler ile
Õhlamur, kestane, ardÕç, yabani kiraz, üvez, porsuk, úimúir, Türk fÕndÕ÷Õ, akçaa÷aç, ceviz
gibi türlerin yanÕ sÕra tÕbbi ve aromatik özellik taúÕyan türler münferit veya gruplar hâlinde
muhafaza edilerek biyolojik çeúitlilik korunacaktÕr.
- Dere içi yapraklÕ vejetasyonu oldu÷u gibi muhafaza edilmeli, sadece içerisindeki kuru ve
dejenere olmuú bireyler sahadan uzaklaútÕrÕlmalÕ ve mevcut türler Õslah edilmelidir.
- Suni gençleútirme uygulamalarÕnda meúe ve kayÕn gibi sürgün verme yetene÷inde ve
uygun kök da÷ÕlÕmÕnda olan türler, gerek yapraklÕ karÕúÕmÕn sa÷lanmasÕ açÕsÕndan gruplar
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hâlinde gerekse yangÕna hassas yörelerde özellikle kök sürgünü verme yetene÷indeki meúe
türleri belli aralÕk ve geniúlikte tesviye e÷rilerine paralel ve hâkim rüzgâr istikametine dik
úekilde canlandÕrma kesimlerine tabi tutulmalÕdÕr.
- Tabii olarak sahada mevcut ve sa÷lÕklÕ olan ve suni olarak getirilecek gençli÷e yaú
yönünden uyum sa÷layacak fidanlar yok sayÕlmayÕp mutlak surette korunmalÕdÕr.
- Do÷aya yakÕn ormancÕlÕk anlayÕúÕnÕ, tabii gençleútirme úansÕnÕ kaybetmiú (kÕzÕlçam hariç)
suni yolla gençleútirilebilecek özellikteki alanlarÕn gençleútirilmesi sÕrasÕnda da
uygulamamÕz gerekmektedir. 1-2 bol tohum yÕlÕnÕ geçirmesine ra÷men en az %50 baúarÕ
elde edilememiú ve geçen süre içerisinde yabanlaúma gibi tabii gençleútirme için olumsuz
úartlar meydana gelmiú alanlarda, konu bölge müdürlü÷ü ilgilileri ile birlikte tabii
gençleútirme úartlarÕ da gözetilerek özellikle yüksek rakÕmlarda ve güney bakÕlarda ana
meúcerenin 0,15-0,20 kapalÕlÕ÷Õ altÕnda kombine (tabii+suni) bir çalÕúma yapÕlacaktÕr.
Böylece mevcut ekolojik de÷erlerin muhafazasÕ sa÷lanarak yerine göre bunlardan az da olsa
elde edilecek gençliklerle mahalli ÕrkÕn devamÕna da imkân verilmiú olacaktÕr. Yine baútan
itibaren tabii gençleútirme úartlarÕnÕn bulunmadÕ÷Õ ve suni gençleútirme úartlarÕnÕn oldu÷u
yerlerde çalÕúmalara ve dikilen fidanlarÕn ÕúÕk ihtiyacÕna engel olmayacak belli dozda yaúlÕ
generasyon muhafaza edilerek suni gençleútirme yapÕlmalÕdÕr.
-Makineli çalÕúma imkânÕ olan sahalarda mutlaka makineli çalÕúma yoluna gidilmelidir.
Makineli çalÕúma diri örtü temizli÷i ve toprak iúleme giderlerini düúürerek daha ekonomik
çalÕúmayÕ ve ilk yÕllarda hÕzlÕ büyüme ile birlikte baúarÕlÕ bir suni gençleútirmeyi ve
yapÕlacak bakÕmlarÕn en az masrafla yapÕlmasÕnÕ sa÷lar.
1.1.1.2.2. Suni Gençleútirme Tekni÷i
Suni gençleútirme çalÕúmalarÕ:
I- Arazi hazÕrlÕ÷Õ
II- Dikim/Ekim
olmak üzere iki aúamadan oluúmaktadÕr.
1.1.1.2.2.1. Arazi HazÕrlÕ÷Õ
Suni gençleútirme alanlarÕnÕn dikime hazÕr hâle getirilmesine arazi hazÕrlÕ÷Õ denilmektedir.
Arazi hazÕrlÕ÷Õ çalÕúmalarÕ úu safhalardan oluúmaktadÕr:
-Ölçü ve aplikasyon
-Örtü temizli÷i (ölü ve diri örtü)
-Toprak iúleme
1.1.1.2.2.1.1. Ölçü ve Aplikasyon
Suni gençleútirme çalÕúmalarÕnda ilk iú bölme ve bölmecik sÕnÕrlarÕnÕn araziye aplikesidir.
Bunlar arazide kazÕklarla tespit edildikten sonra gerekli yollar, yangÕn emniyet yol ve
úeritleri açÕlÕr.
1.1.1.2.2.1.2. Örtü Temizli÷i
1.1.1.2.2.1.2.1. Ölü Örtü Temizli÷i
Kesimi müteakip de÷erlendirilecek emval alÕndÕktan sonra geriye kalan kesim artÕklarÕnÕn
toplanÕp yÕ÷ÕlmasÕdÕr. Bu arada toprak iúleme çalÕúmalarÕna engel olmayacak, kolayca

25

O

R

M

A

N

G

E

N

E

L

M

Ü

D

Ü

R

L

Ü

Ğ

Ü

çürüyüp topra÷a karÕúabilecek ince dal, yaprak, yonga ve kabuklarÕn topra÷Õn zenginleúmesi
açÕsÕndan sahada bÕrakÕlmasÕ maksada uygundur.
1.1.1.2.2.1.2.2. Diri Örtü Temizli÷i
Dikilecek fidanlarÕn su ve besinine ortak olacak, ÕúÕ÷ÕnÕ engelleyecek süceyratÕn, gövde
ve/veya kökleri ile beraber sahadan uzaklaútÕrÕlma iúlemidir.
1.1.1.2.2.1.2.2.1. Makineli Diri Örtü Temizli÷i
Paletli traktör veya lastik tekerlekli traktörlere ba÷lÕ tarak ve çalÕ do÷rayÕcÕ gibi ekipmanlar
ve yine ekskavatörlerin kovalarÕna monte edilen özel tarak ekipmanlarÕ kullanÕlmak
suretiyle mevcut diri örtü, kök ve gövdeleriyle birlikte e÷im istikametinde temizlenerek
tesviye e÷rilerine paralel olarak yÕ÷ÕlÕr. Makineli diri örtü temizli÷ine alt yamaçtan baúlanÕr,
e÷im aúa÷Õ ve diri örtü köklenerek yapÕlÕr. Dereler temizlenen diri örtü ile
doldurulmamalÕdÕr. Dere kenarlarÕnda yaklaúÕk 10-15m geniúli÷indeki örtüye dokunulmaz.
Burada dikkat edilecek husus, mutlak surette tarak ekipmanÕnÕn kullanÕlmasÕ, çalÕúmalarÕn
topra÷Õn tavda oldu÷u zamanlarda yapÕlmasÕ ve üst topra÷Õn diri örtü ile beraber
taúÕnmasÕnÕn önlenmesidir.
E÷imin fazla olmasÕ nedeniyle sarp ve dik arazi yapÕsÕna sahip olan, úiddetli ve bol sa÷anak
ya÷Õú alan bölgelerdeki gençleútirme alanlarÕnda, erozyon durumu göz önüne alÕnarak diri
örtü temizli÷i úeritler hâlinde yapÕlmalÕdÕr. ùeritler hâlinde yapÕlan diri örtü temizli÷i,
ekonomik çalÕúmanÕn yanÕ sÕra bu hassas ekosistemlerdeki tabii dengenin bozulmamasÕna
da yardÕmcÕ olur. AyrÕca biyolojik çeúitlili÷in muhafazasÕnÕ da sa÷lamÕú olur. Bu nedenle
düúük e÷im gruplarÕ ve düz alanlarda da temizlenmemiú bantlar bÕrakÕlmasÕ biyolojik
çeúitlili÷in devamlÕlÕ÷Õna yardÕmcÕ olur. ùeritler hâlinde yapÕlan diri örtü temizli÷inde,
úeritlerde temizlenen artÕklar eú yükselti e÷rilerine paralel olarak yÕ÷ÕlÕr.
Diri örtü temizli÷i yapÕlacak úeritlerin ve iúlenmeyecek bantlarÕn geniúli÷i arazinin e÷imine,
topra÷Õn ve diri örtünün yapÕsÕna (türü, sÕklÕ÷Õ, boyu, yaúÕ vb.) göre tespit edilir.
YangÕna dirençli yapraklÕ türler, endemik türler ve ekolojik ve/veya ekonomik de÷eri
yüksek türlerin (Õhlamur, akçaa÷aç, kestane, diúbudak, karaa÷aç, ardÕç, yabani kiraz, alÕç,
üvez, porsuk, úimúir gibi) yanÕ sÕra tÕbbi ve aromatik özellik taúÕyan türler münferit veya
gruplar hâlinde muhafaza edilmelidir. Belirtilen türlerden özellikle nadir bulunanlar azman
niteli÷inde de olsa korunmalÕdÕr.
1.1.1.2.2.1.2.2.2. øúçi ile Diri Örtü Temizli÷i
Makineli çalÕúmanÕn mümkün olmadÕ÷Õ yerlerde motorlu testere, tahra, balta gibi aletlerle,
diri örtü vejetasyon mevsimi içinde mümkün oldu÷unca toprak seviyesinde kesilerek
úeritler hâlinde belirli aralÕklarla yÕ÷ÕlÕr.
1.1.1.2.2.1.3. Toprak øúleme
Toprak iúlemenin amacÕ topra÷a kÕrÕntÕlÕ ve gevúek bir bünye kazandÕrarak fidan köklerinin
geliúmesini sa÷lamak, topra÷Õn su tutma kapasitesini arttÕrmak ve dolayÕsÕyla su ve besin
maddelerinin fidan kökleri tarafÕndan alÕnmasÕnÕ kolaylaútÕrmak, mikroorganizma
faaliyetlerini arttÕrmak, topra÷Õn havalanmasÕnÕ ve düzenli gaz de÷iúimini sa÷lamaktÕr.
1.1.1.2.2.1.3.1. Makineli Toprak øúleme
Mekanizasyona karar verilmesi durumunda, diri örtü, toprak ve arazi úartlarÕna göre isabetli
bir metot seçimi ve buna uygun makine ve ekipman tespitinin yapÕlmasÕ gerekir. Ülkemiz,
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iklim, yeryüzü úekilleri, toprak ve diri örtü bakÕmÕndan yörelere göre büyük farklÕlÕklar
göstermesi nedeniyle bu farklÕlÕklarÕn araútÕrmalarla iyi tespit edilmesi gerekir. Aksi hâlde
mekanizasyondan beklenen faydanÕn sa÷lanmasÕ bir yana, tabii denge ve topra÷Õn
verimlili÷i bozulabilir, hedeflenen ekonomik gayeler gerçekleútirilemez.
Yurdumuzun büyük bir bölümü yarÕ kurak iklim kuúa÷Õnda yer aldÕ÷Õndan toprakta su
depolanmasÕnÕn arttÕrÕlmasÕ ve dikilen fidanlarÕn kök geliúiminin sa÷lanmasÕ maksadÕyla
topografyanÕn elveriúli oldu÷u alanlarda toprak iúlemesi makine ile yapÕlacaktÕr.
1.1.1.2.2.1.3.1.1. Paletli Traktörle (Dozerle) Toprak øúleme
Özellikle %40 e÷ime kadar olan orta ve a÷Õr bünyeli topraklarda paletli traktör (dozer) +
ikili veya üçlü riper ile tesviye e÷rilerine paralel olacak úekilde 60-80cm derinlikte, toprak
iúlemesi yapÕlÕr. E÷imin çok düúük (%0-10) ve topra÷Õn a÷Õr bünyeli oldu÷u
alanlarda/kÕsÕmlarda (drenaj problemli sahalar/kÕsÕmlar), riperli derin toprak iúlemleri
kazaya÷Õ takÕlÕ olarak yapÕlmalÕdÕr. Toprak taúlÕlÕ÷ÕnÕn fazla olmasÕ durumunda (özellikle alt
toprak) kazayaksÕz riper kullanÕlmalÕdÕr.
1.1.1.2.2.1.3.1.2. Lastik Tekerlekli Traktörle Toprak øúleme
Alt toprak iúlemesine gerek olmayan sahalarda %35 e÷ime kadar, 4x4 lastik tekerlekli
traktör vb.+ tek soklu pullukla çift geçiú, çift soklu pullukla tek geçiúte tesviye e÷rilerine
paralel úekilde ve dikilecek türün aralÕk mesafesine uygun olarak teraslar hâlinde toprak
iúlemesi yapÕlacaktÕr.
1.1.1.2.2.1.3.1.3. Ekskavatörle Toprak øúleme
Paletli traktörlere göre daha hafif olan, yüksek e÷imlerde de diri örtü temizli÷i ve derin alt
toprak iúlemesi yapabilen de÷iúik yapÕdaki ekskavatörlerin seçiminde, çalÕúÕlacak alanÕn
toprak yapÕsÕ, taúlÕlÕk ve e÷im durumu, temizlenecek diri örtünün cinsi, yo÷unlu÷u, boyu ve
yaúÕ göz önüne alÕnmalÕdÕr.
Ülkemizde de÷iúik yörelerde, farklÕ tiplerdeki ekskavatörlerle farklÕ metotlar kullanÕlarak
toprak iúleme çalÕúmalarÕ yapÕlmaktadÕr. (Buror teras, Meror teras vb.)
Buror Teras (Bursa Modeli): Paletli traktör ile toprak iúlemesi yapÕlamayan, e÷imin fazla
oldu÷u ve genellikle dikim aralÕk-mesafelerinin fazla (4-10m) oldu÷u türlerin dikilece÷i
alanlar ile erozyon ve sel kontrolü sahalarÕnda, aks geniúli÷i 100-200cm, kova geniúli÷i 4045cm olan ekskavatörlerle yapÕlan, 100-150cm geniúli÷inde, 60-80cm (ortalama 70cm)
derinli÷inde, eú yükselti e÷rilerine paralel, içeriye do÷ru ise %20-40 e÷imli olan teraslardÕr.
Mutlak toprak derinli÷i ve toprak iúlemenin zorluk durumuna göre Buror TerasÕn farklÕ
tipleri uygulamada kullanÕlmaktadÕr.
Meror Teras (Mersin Modeli): Paletli traktör ve ekskavatör ile gradoni úeklinde toprak
iúlemenin yapÕlamadÕ÷Õ, parçalÕ ana kayanÕn hâkim oldu÷u Toros silsilesi veya benzeri
yapÕdaki sahalarda, paletli ekskavatör ve kÕrÕcÕ yerine monte edilmiú tekli riper ile eú
yükselti e÷rilerine dik,1m uzunlu÷unda ortalama 0,25m aralÕklarla yan kazÕ yapÕldÕktan
sonra bunlarÕn tesviye e÷rilerine paralel birleútirilmesi ile 40-60cm alt toprak iúlemenin
yapÕldÕ÷Õ teras úeklidir.
1.1.1.2.2.1.3.2. øúçi ile Toprak øúleme
øúçi gücü ile teraslar halinde veya ocaklarda yapÕlan toprak iúleme úeklidir. Teraslar su açÕ÷Õ
olan yerlerde yüzeysel akÕúÕ en aza indirerek suyu tutup topra÷a sÕzdÕrmak, ya÷ÕúlÕ yerlerde
de fazla suyu zararsÕz bir úekilde akÕtmak ve her iki durumda da yüzeysel akÕúÕn neden

27

O

R

M

A

N

G

E

N

E

L

M

Ü

D

Ü

R

L

Ü

Ğ

Ü

oldu÷u toprak taúÕnmasÕnÕ önlemek için tesis edilir. Ya÷ÕúlÕ bölgelerde yamaç boylarÕnÕ
kÕsaltarak yüzeysel akÕúÕ azaltan ve onun yönünü de÷iútirerek zararsÕz bir úekilde akÕtan
teraslara “saptÕrÕcÕ” veya “e÷imli”, kurak ve yarÕ kurak bölgelerde de yüzeysel akÕúÕ
engelleme ve toprak koruma yanÕnda suyu tutarak depo etme ve sÕzdÕrmayÕ sa÷layan
teraslara “yatay” veya “emici” teraslar adÕ verilmektedir.
Teraslar hâlinde toprak iúlemede, klizimetre veya tesviye pergeli ile tesviye e÷rilerine
paralel, dikilecek türün dikim aralÕklarÕ da dikkate alÕnarak arazide belirlenen hat üzerinde
35–40cm derinlikte, 60-80cm geniúlikte toprak iúlenecek olup yapÕlacak teras yüzeyi
yamaca do÷ru %10-30 e÷imli olacaktÕr. øúçi önce yamaç yönüne dik olarak durur ve 4060cm geniúli÷inde 20-25cm derinli÷inde “yan kazÕ” tabir edilen toprak iúlemesini yaparak
ilerler. Bu iúlem sÕrasÕnda topra÷a kÕrÕntÕlÕ bünye kazandÕracak úekilde yerinde toprak
iúlemesi yapÕlÕr.Bir müddet bu úekilde çalÕúan iúçi, iúlenmiú úeridin baúlangÕç veya bitiú
noktasÕndan baúlayarak, yüzü yamaç yukarÕ duruú vaziyeti alarak daha önce kazmÕú oldu÷u
topra÷a hiç dokunmamak úartÕ ile yamaç
yukarÕsÕndan 10-15cm civarÕndaki kÕsmÕ
kazarak, yamaç e÷iminin aksi yönünde,
verilmesi istenen e÷imi vererek, ilk kazdÕ÷Õ
topra÷Õn üzerine çekerek toprak iúleme iúini
tamamlar.
1.1.1.2.2.1.3.2.1. DevamlÕ Teras Hâlinde
Toprak øúleme
Diri örtünün yo÷un, su açÕ÷ÕnÕn fazla
oldu÷u ve erozyona maruz çok e÷imli
sahalarda devamlÕ teras yapÕlÕr. Bu iúleme
úeklinde toprak teras mihveri üzerinde 6080cm geniúlikte ve 35-40cm’lik iúlenmiú
toprak
derinli÷i
sa÷layacak
úekilde
iúlenerek, teras formu oluúturulur. Bu
iúleme úeklinde toprak, teras mihveri
üzerinde devamlÕ olarak iúlenir. AyrÕca
teras úevine 1:1 oranÕnda e÷im verilerek bu
suretle úevin yÕkÕlÕp terasÕn dolmasÕna engel
olunacaktÕr.
ùiddetli ya÷Õúlarda teraslarda toplanan
suyun akÕúa geçerek teraslarÕn bozulmasÕna
neden olmamasÕ için 4-5m aralÕkla 15-20cm
geniúlikte iúlenmemiú alanlar bÕrakÕlÕr.
øúlenmemiú alanlarÕn seçiminde kök, kütük,
taú vb. sabit engeller tercih edilir. (ùekil 2)
ùekil 2:
Kesik
ve DevamlÕ
Terasta
Toprak
øúleme
ùekil
2: Kesik
ve DevamlÕ
Terasta
Toprak
øúleme
1.1.1.2.2.1.3.2.2. Kesik Teras Hâlinde Toprak øúleme
Su açÕ÷ÕnÕn bulunmadÕ÷Õ ve erozyon önlemlerini gerektirmeyen ya÷ÕúÕ bol, az e÷imli
sahalarda iúin ekonomisi de düúünülerek devamlÕ teras yerine kesik teras yapÕlÕr. Topra÷Õ
iúleme úekli devamlÕ terasta oldu÷u gibidir. Bu iúlemede toprak teras mihveri üzerinde
atlamalÕ olarak iúlenir. Bir altta yapÕlacak terasÕn üstte iúlenmeden bÕrakÕlan boúlu÷u
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dolduracak úekilde olmasÕna dikkat edilecektir. Genellikle 80-100cm arasÕnda de÷iúen
uzunlukta teras yapÕlÕr, iúlenmeden bÕrakÕlan kÕsmÕn uzunlu÷u ise fidan aralÕklarÕna göre
belirlenir. (ùekil 3)

ùekil 3: Kesik Teras Aplikasyon Düzeni
1.1.1.2.2.1.3.2.3. Ocak ùeklinde Toprak øúleme
DevamlÕ ve kesik teras yapÕmÕ kök ve taúlar nedeniyle imkânsÕz olan yerlerde toprak,
ocaklar úeklinde iúlenir.
1.1.1.2.2.2. Dikim/Ekim
1.1.1.2.2.2.1. Dikim
Dikim çalÕúmalarÕ, arazi hazÕrlÕ÷Õ yapÕlan alanlarda, yörenin iklimine ve yüksekli÷ine ba÷lÕ
olarak, vejetasyon döneminin sona erdi÷i sonbahar, kÕú aylarÕnda baúlayÕp tekrar vejetasyon
döneminin baúladÕ÷Õ ilkbahar aylarÕna kadar tamamlanmÕú olacaktÕr.
Dikimde kullanÕlacak aralÕk-mesafeler, (Ek:7) do÷rultusunda uygulanacaktÕr.
Ancak yangÕn önleme tesislerinde (YDZT, YOAT, ZOAT) ve tesis içi yangÕn engellerinde
kapalÕlÕ÷Õn bir an önce oluúturulup diri örtü baskÕsÕnÕn azaltÕlmasÕ amacÕyla dikim sÕklÕklarÕ
(aralÕk-mesafeler) suni gençleútirme ve a÷açlandÕrma çalÕúmalarÕnda uygulanan aralÕkmesafelere göre daha dar tutulabilir.
1.1.1.2.2.2.1.1. Dikimde Dikkat Edilecek Hususlar
- Tohum transfer rejyonlarÕna uygun olarak üretilmiú uygun orijinli fidanlar kullanÕlmalÕdÕr.
- Dikimde uygulanacak aralÕk ve mesafelerde Genel Müdürlü÷ümüz talimatÕ esas
alÕnacaktÕr.
- Toprak mutlaka tavda olmalÕ, rutubet en az 30-40cm derinli÷e kadar iúlemiú olmalÕdÕr.
- Fidan canlÕlÕ÷ÕnÕ etkileyecek derecede rüzgârlÕ, iúçi sa÷lÕ÷Õ ve verimlili÷ini olumsuz
etkileyecek derecede so÷uk günler ile donlu günlerde dikim yapÕlmamalÕdÕr.
- Fidanlar kök bo÷azÕna kadar topra÷a gömülmelidir. Dikilecek fidanlarÕn, fidanlÕklarda kök
budamasÕ ve seleksiyonu yapÕldÕ÷Õ için ayrÕca sahada selekte edilmemelidir. Çok kÕsa bir
süre bile açÕkta, güneúte ve rüzgârda kalan fidanlarÕn tutma yüzdelerinin çok düúük olaca÷Õ
unutulmamalÕdÕr. AyrÕca ibreli fidanlarda nakil sÕrasÕnda tepe tomurcu÷u kÕrÕlmÕúsa bu
fidanlar asla dikilmemelidir.
- FidanlÕklardan balya ambalajlÕ gelen fidanlar, rüzgâr almayan bir yerde günlük
dikebilecekleri kadar iúçilere da÷ÕtÕlacak, nemli yosun, telis bezi veya çuval parçasÕ ile
sarÕlmÕú olarak dikim sandÕklarÕna konacaktÕr.
- Teras üzerinde fidanlar, teras tepe noktasÕndan yamaç dibine kadar olan mesafenin 1/3’lük
kÕsmÕna, di÷er bir ifade ile yamacÕn terasÕ kesti÷i noktaya dikilmelidir.
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- Dikim çukuru içerisinde ve çukura doldurulan toprakta kök dal ve taú parçalarÕ
bulunmamalÕ ve çukur derinli÷i fidan kök boyundan en az 5cm fazla olmalÕ ve fidan çukur
içerisine yerleútirilirken köklerin kÕvrÕlmamasÕna dikkat edilmelidir.
- Dikimde kullanÕlan çukur açma kazmasÕ, dikim çapasÕ gibi aletler iúe uygun ve bakÕmlÕ
olmalÕdÕr.
- Dikim postalarÕ arazinin toprak türü, taúlÕlÕk ve topra÷Õn tav durumuna göre (1 kazÕcÕ+ 1, 2
veya 3 fidan dikici) ayarlanacak ve iúçilerin beklemesinden dolayÕ zaman kaybÕ
önlenecektir.
- Toprak iúlemesi yapÕldÕktan sonra, topra÷Õn oturmasÕ için üzerinden bir kÕú mevsimi
geçmesi veya 2-3 defa yeterli ya÷murlar ya÷Õp topra÷Õn oturdu÷u kontrol edildikten sonra
fidan dikilmelidir.
- Dikimi takiben iúçi fidan köküne zarar vermeden ayakla fidanÕn çevresini toprak türünü
(a÷Õr veya hafif bünyeli) dikkate alarak sÕkÕútÕracaktÕr.
DonlarÕn kuvvetli oldu÷u yörelerde, don atmasÕ veya çÕplak don zararÕ dedi÷imiz olay
meydana geliyorsa teraslarÕn ince dal parçalarÕ, a÷aç kabu÷u, ot, taú vb. ile örtülmesi /
malçlanmasÕ faydalÕ olur.
- FidanlÕktan fidanÕn sökülmesi ile sahada fidanlarÕn dikilmesi arasÕndaki zaman çok kÕsa
olmalÕ, bu nedenle hava hâlleri ve iúçi potansiyeline göre fidan planlamasÕ yapÕlarak
mümkün oldu÷u kadar taze fidan kullanÕlmalÕdÕr.
- Dikilen fidanlarÕn iúçinin sahaya geliú ve gidiúinde zarar görmemesi için yolun saha ile
ba÷lantÕ durumuna göre dikime baúlama yeri ve devam yönü belirlenecektir.
- Fidanlar balyalar hâlinde gelmiúse, balyalar serin ve kuytu yerlerde, birbirine de÷meyecek
úekilde kapalÕ ve havadar bir yerde saklanacak, gün aúÕrÕ alt üst edilecek ve balyalar
ÕslatÕlacaktÕr. Daha uzun süreli saklamak için so÷uk hava depolarÕna konulacaktÕr.
- So÷uk hava deposuna alÕnma imkânÕ olmayan ibreli fidanlar ile çÕplak köklü yapraklÕ
fidanlar uygun yerlerde ve uygun úekilde gömüye alÕnacaktÕr. So÷uk hava deposu
bulunmayan yerlerde gömüye alÕnmasÕ gerekti÷i takdirde, mümkünse sahaya yakÕn, kuytu
yerler tercih edilmelidir.
- Dikim sahasÕ ile gömü yeri mümkün oldu÷u kadar birbirine yakÕn olmalÕdÕr. Gömü yeri
rüzgâr ve güneúten korunaklÕ olmalÕdÕr. Yamaçlar ile fazla güneúli bakÕlardan ve durgun su
bulunan yerlerden kaçÕnÕlmalÕdÕr. Gömü yerinin düz, topra÷Õn taze ve süzek olmasÕ
önemlidir. Fidanlar gömüye alÕnÕncaya kadar do÷rudan güneú ve rüzgâra maruz
bÕrakÕlmamalÕdÕr.
KalÕn kar tabakasÕnÕn oldu÷u birikintilerde ise öncelikle “kar gömüsüne” alÕnmasÕ daha
uygundur. Fidanlar tekni÷ine uygun olarak gömüde 2-3 hafta, so÷uk hava depolarÕnda 5-6
haftalÕk bir süre saklanabilir.
- Söküm aúamasÕndan gömüye ve gömüden dikilinceye kadarki süreçte her aúamada
fidanlar titizlikle korunmalÕ ve fidanlarÕn tazeli÷i mutlak surette sa÷lanmalÕdÕr. FidanlarÕn
kÕzÕúmasÕnÕ önlemek ve kök rutubetini korumak için gerekti÷inde köklere su serpilmelidir.
Ancak köklerin ÕslatÕlmasÕnda tazyikli su kullanÕlmamalÕdÕr.
-Yanan ormanlarÕn yeniden tesisi veya yangÕna hassas ormanlarÕn yangÕna dirençli hâle
getirilmesi projesi (YARDOP) kapsamÕnda tesis edilen yangÕn önleme tesisleri (YDZT,
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YOAT, ZOAT) ve tesis içi yangÕn engellerinde yapÕlacak dikimlerde suni gençleútirme
teknik ve esaslarÕ uygulanacaktÕr.
1.1.1.2.2.2.1.2. Dikim MetotlarÕ
1.1.1.2.2.2.1.2.1. Plantuvar Dikimi
1+0 veya 2+0 yaúÕnda çÕplak köklü ibreli fidanlarda ve yeterli ya÷Õúa sahip yörelerde ve
genellikle kazÕk köklü türlerde kullanÕlÕr. Plantuvar dikimi kaba ve orta tekstürlü
topraklarda uygundur.
Bu yöntemde kullanÕlan çeúitli tiplerde plantuvar veya kama beli gibi aletler ile açÕlan
yarÕ÷a dikim yapÕlÕr. Genellikle dikim, biri plantuvarÕ kullanan (plantuvarcÕ) ve di÷eri de
dikici olmak üzere iki kiúilik bir ekiple yapÕlÕr. (ùekil 4)

ùekil 4: Örnek Plantuvar Modelleri ve Plantuvar Dikimi
1.1.1.2.2.2.1.2.2. Çukur Dikimi
Çukur dikimlerinde çukurda kenar dikimi, adi çukur dikimi, çukurda derin dikim, çukurda
tepe dikimi, çukurda çukurlu tepe dikimi gibi yöntemler söz konusudur. Uygulamada
çukurda kenar dikimi ve adi çukur dikimi metotlarÕ yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr.
1.1.1.2.2.2.1.2.2.1. Çukurda Kenar Dikimi
ÇÕplak köklü ibreli fidanlarÕn dikiminde kullanÕlÕr. Belirlenen dikim noktalarÕnda, çukurun
dik kenarÕnÕn oluúturulaca÷Õ alan önce ayakla hafif sÕkÕútÕrÕlÕr, sonra kazma veya çapa ile
kök uzunlu÷undan en az 5cm daha fazla derinlikte, bir kenarÕ düz ve dik çukur açÕlÕr.
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Çukurun dik kenarÕ e÷imli arazilerde yamacÕn alt tarafÕnda olur. Dikim iúçisi, dikim
sandÕ÷Õndan çÕkardÕ÷Õ fidanÕ, kök bo÷azÕ toprak seviyesinde kalacak úekilde bir avuç nemli
toprakla çukurun dik kenarÕna tutturur. Bir eliyle fidan köklerini koruyarak di÷er elindeki
dikim çapasÕ ile çukurdan çÕkan nemli topra÷Õ dik kenarÕn karúÕsÕndan çekerek çukuru
doldurduktan sonra dik kenarÕn karúÕsÕna geçerek ayaklarÕyla “V” úeklinde sÕkÕútÕrÕr ve teras
formu verir.
ønce tekstürlü topraklarda yapÕlan dikimlerde sÕkÕútÕrma iúleminde çok dikkatli olunmalÕ,
toprak fazla sÕkÕútÕrÕlarak kompaktlaútÕrÕlmasÕna neden olunmamalÕdÕr. (ùekil 5)
Yandan Görünüm

Üstten Görünüm
15-20 cm

15-20 cm
40-50 cm
30 cm

A

A
B

B
40-50 cm

Kök boğazı
30 cm

Islak topraklı pullama

Fidan

Toprak

Toprağın sıkıştırılması
Alt toprak
Üst toprak

İbreli Fidan

ùekil 5: Çukurda kenar dikimi
1.1.1.2.2.2.1.2.2.2. Adi Çukur Dikimi
ÇÕplak köklü yapraklÕ fidanlar ile tüplü fidanlarÕn dikimlerinde kullanÕlÕr. AçÕlacak çukurun
ebatlarÕ fidanlarÕn kök boylarÕna, kök sistemlerine göre istenilen derinlik ve geniúlikte,
köklerin tabii durumda dikimine imkân verecek úekilde olmalÕdÕr.
Fidan çukurun ortasÕnda dikim derinli÷inde yerleútirilir, kökler toprakla iyice beslenerek
fidanÕn dik durmasÕ sa÷lanÕr. Çukurdan çÕkan toprakla çukur iyice doldurulur, ayakla
bastÕrÕlarak sÕkÕútÕrÕlÕr. Toprak düzeltilip teras formu verilerek dikim tamamlanmÕú olur.
SÕkÕútÕrma iúlemi ince tekstürlü topraklarda, kaba ve orta tekstürlü topraklara göre daha az
úiddette olmalÕdÕr. (ùekil 6)

32

S İ L V İ K Ü L T Ü R E L

U Y G U L A M A L A R I N

T E K N İ K

E S A S L A R I

Yandan Görünüm

Üstten Görünüm

15-20 cm

15-20 cm
B
40-50 cm

30 cm

B
A

A

B

B
40-50 cm

Kök boğazı
30 cm

Fidan
Alt toprak
Üst toprak

Toprak

Toprağın sıkıştırılması

Yapraklı Fidan

ùekil 6: Adi çukur dikimi
1.1.1.2.2.2.2. Ekim
Dikim yoluyla suni gençleútirmeye uygun olmayan alanlarda ekim yoluyla suni
gençleútirme yapÕlabilir.
Ekimle suni gençleútirme; mutlak toprak derinli÷inin sÕ÷ ve orta, fizyolojik derinli÷in
yeterli oldu÷u alanlar ile karstik arazilerde uygulanabilir olmasÕ, iúçilik ihtiyacÕnÕn düúük
olmasÕ ve fidanlarÕn tabii kök geliúimlerini daha iyi sa÷layabilmeleri nedenleriyle tercih
edilmektedir.
Ancak, kurak ve yarÕ kurak alanlarda, yüksek sÕcaklÕ÷Õn, kurutucu rüzgârlarÕn hâkim oldu÷u
yer ve bakÕlarda, fazla e÷imli çÕplak yamaçlarda, yabanlaúmÕú, Õslak ve sÕkÕ istiflenmiú
topraklarda, fizyolojik derinli÷in yetersiz, yatay tabakalÕ, ana kayanÕn çatlaksÕz oldu÷u
alanlarda ekimle suni gençleútirme yapÕlmamalÕdÕr.

33

O

R

M

A

N

G

E

N

E

L

M

Ü

D

Ü

R

L

Ü

Ğ

Ü

Ekim yoluyla suni gençleútirme, tam alanda yapÕldÕ÷Õ gibi úeritler ve ocaklarda da
yapÕlabilir.
Ülkemizde yarÕ kurak bölgelerdeki gençleútirme çalÕúmalarÕnda yapÕlan çizgi ekimlerinde,
di÷er ekim metotlarÕna göre daha baúarÕlÕ sonuçlar alÕnmÕútÕr. Bu metotta, kullanÕlan tohum
miktarÕ daha az, kültür bakÕmÕ çalÕúmalarÕ nispeten daha kolay ve ucuzdur. Tohum ekimi,
iúlenmiú olan úeritlerin ortasÕnda açÕlan sÕ÷ ve 3-5cm geniúlikteki çizgi içine yapÕlÕr. Çizgi
çapa, lata, saban, pulluk vb. ekipmanlarla da açÕlabilir. Amaca göre de÷iúmekle birlikte en
çok kullanÕlan çizgi aralÕklarÕ; kayÕnda 100-120cm, meúede 120-140cm, sarÕçam ve
karaçamda 130-150cm, kÕzÕlçam ve fÕstÕkçamÕnda 150-200cm arasÕnda de÷iúir. Elle çizgi
ekiminde iúçi, úerit boyunca yürüyerek torbasÕndan aldÕ÷Õ tohumu çizgiye bÕrakÕr. Tohumun
ekim çizgisindeki da÷ÕlÕúÕ ve ekim derinli÷i önemlidir. Da÷ÕlÕú, mümkün oldu÷unca eúit
fidan aralÕklarÕ sa÷layacak úekilde (sarÕçam, karaçam ve kÕzÕlçamda 1-2cm, fÕstÕkçamÕnda
5-8cm, kayÕn ve meúede 8-10cm) olmalÕdÕr. Daha sonra arkadan gelen bir iúçi veya aynÕ
iúçi geri dönerek çizgi içindeki tohumlarÕ el, çalÕ çÕrpÕ, tÕrmÕk ve tohum kapatma merdanesi
vb. ile topra÷Õ kapatÕr.
1.1.1.2.3. Suni Gençleútirme ÇalÕúmalarÕnda BaúarÕnÕn Tespiti
Fidan sayÕmlarÕ yeni fidan dikilmiú bölmeler ile istenilen seviyede baúarÕ elde edilmemiú ve
takip edilen bölmelerde yapÕlacaktÕr. Suni gençleútirme alanlarÕnda, ilk fidan dikimini takip
eden ilkbahar mevsiminde fidan sayÕmÕ yapÕlmayacak, takip eden sonbahar mevsiminden
itibaren sayÕmlara baúlanacak ve daha sonraki sonbaharda sayÕmlar tekrarlanarak bu durum
fidan sayÕm tutanaklarÕnda belirtilecektir. (Ek:8)
Suni gençleútirme alanlarÕnÕn baúarÕlÕ sayÕlabilmesi için dikimden sonra iki vejetasyon
mevsimi geçirmiú olan bir bölmede sonbahar fidan sayÕmlarÕnÕn, homojen da÷ÕlÕmlÕ olmasÕ
kaydÕyla %80 olmasÕ gerekmektedir. 2 vejetasyon dönemi geçirmiú ve en az %80 baúarÕ
sa÷lanmÕú suni gençleútirme bölmelerinin takibine son verilecektir. YukarÕda belirtilen
oranda ve úartlarda baúarÕ sa÷lanamamÕú, baúarÕ oranlarÕ tamamlama dikimleri ile
yükseltilmiú bölmelerin takibine en az bir yÕl daha devam edilecek ve fidan sayÕmlarÕ
yapÕlacaktÕr.
Ancak bu konudaki araútÕrma sonuçlarÕ alÕnana kadar stebe açÕk yarÕ kurak alanlar ile
karstik alanlarda takip süreleri sonunda belirlenen baúarÕ oranlarÕna eriúilemeyen suni
gençleútirme alanlarÕndan %60-80 arasÕndaki baúarÕ oranlarÕndaki alanlar, bölge
müdürlü÷ünce oluúturulacak komisyon tarafÕndan incelenerek takip sürelerinin devamÕ
hakkÕnda ayrÕca karar verilecektir.
Serpme ekim metodu ile yapÕlan suni gençleútirme uygulamalarÕnda baúarÕnÕn tespiti, tabii
gençleútirme çalÕúmalarÕndaki süreler dikkate alÕnarak aynÕ teknikle yapÕlacaktÕr.

1.1.2. De÷iúik YaúlÕ Koru OrmanlarÕnda Gençleútirme
Bilindi÷i gibi iúletme ormanlarÕ aynÕ yaúlÕ ormanlar (maktalÕ ormanlar) ve de÷iúik yaúlÕ
ormanlar (seçme, devamlÕ orman) olmak üzere iki grupta iúletilmektedirler.
AynÕ yaúlÕ ormanlarda bir plan ünitesinde belirli bir biçim ve büyüklükte (aynÕ yaú, çap,
boy) alanlar vardÕr. De÷iúik yaúlÕ ormanlarda ise belli bir alan içerisinde de÷iúik yaúta ve
çapta gövdeler vardÕr.
De÷iúik yaúlÕ ormanlarda, faydalanmanÕn düzenlenmesinde çap sÕnÕflarÕ metodu kullanÕlÕr.
Bu orman formunda, aynÕ yaúlÕ sahalar, küçülmüú, daralmÕú, ufak gruplara ve tek a÷aca
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inmiú oldu÷undan, faydalanmayÕ düzenleme unsuru olarak yaú yerine çap sÕnÕfÕ ve saha
unsuru yerine de meúcere a÷aç sayÕsÕ ve gö÷üs yüzeyi esas alÕnÕr. Bu ormanlarda
faydalanmaya yönelik iúlem ünitesi birimi grup, küme ve tek a÷aca kadar uzanan olgun
a÷açlardÕr. Olgunluk ölçüsü ise planlamanÕn baúlangÕcÕnda tespit edilen belirli bir gaye
çapÕdÕr.
De÷iúik yaúlÕ ormanlarda (devamlÕ orman ve seçme orman formlarÕnda) bütün silvikültürel
iúlemler yani bakÕm ve gençleútirme faaliyetleri aynÕ meúcerede bir arada yapÕlÕr.
De÷iúik yaúlÕ ormanlarda gençleútirme çalÕúmalarÕna yönelik diri örtü temizli÷i ve arazi
hazÕrlÕ÷Õ gençleútirme çalÕúmalarÕ sonucu elde edilen gençli÷in korunmasÕ ve bakÕmÕ için
ihtiyaç duyulan harcamalar döner sermaye bütçesinin ilgili faslÕndan karúÕlanacaktÕr.
1.1.2.1. Seçme OrmanlarÕnda
Bu ormanlar gölgeye dayanÕklÕ a÷aç türleri ile çok tabakalÕ, de÷iúik yaúlÕ kuruluú
gösterirler. Ülkemizde bu özellikleri taúÕyan göknarÕn ço÷unlukla hâkim oldu÷u saf ve
karÕúÕk meúcereler seçme ormanÕ olarak iúletilir.
Seçme ormanÕnda gaye aktüel kuruluúu, optimal kuruluúa götürmektir. Optimal kuruluútan
sapma gösteren aktüel kuruluúlara sahip seçme iúletme sÕnÕflarÕnÕ ve bunlarÕ oluúturan
bölmeleri optimal kuruluúa ulaútÕrabilmek için, her bir bölme ayrÕ ayrÕ olmak üzere, çap
kademelerinin a÷aç sayÕlarÕnda optimale oranla görülen (+) ve (-) farklar silvikültürel
iúlemler ile giderilecektir. Aktüel seçme ormanlarÕnÕ optimal kuruluúa kavuúturmak için üst,
orta ve alt meúcerede yapÕlacak silvikültürel iúlemler (Ek:9)’da gösterilmiútir.
Seçme ormanÕnda hasat kesimi, úekillendirme (biçimlendirme) kesimi ve gençleútirme
kesimi bir arada yürütülür. Normal seçme kuruluúundan yer yer uzaklaúmÕú bulunan seçme
ormanÕnda gençleútirme kesimleri uygulanÕr. Küçük gruplarda grup siper kesimi tekni÷ini
uygulamak ve mutlak koruma sa÷lamak suretiyle gençlik gruplarÕ elde edilir.
Optimal kuruluúa oldukça yakÕn yada optimal kuruluúa gelmiú olan seçme ormanlarÕnda ise
oldukça küçük alanlarda, bir taraftan seçme kuruluúunun devamÕnÕ sa÷lamak ve di÷er
taraftan da meúcerelerin kalitelerini yükseltmek amacÕ ile “Gençleútirme Seçme” kesimleri
ve “Orman BakÕmÕ” ile “Son HasÕlat” kesimleri iç içe müdahaleler hâlinde küçük
alanlarda tek a÷aç faydalanmasÕ úeklinde yapÕlmalÕdÕr. Büyük boúluklar ise dikim yolu ile
doldurulmalÕdÕr.
1.1.2.2. DevamlÕ Ormanlarda
De÷iúik yaúlÕ orman iúletme metotlarÕndan biri olan devamlÕ orman iúletmesi, de÷iúik
orman fonksiyonlarÕnÕn ön plana çÕkmasÕ, üretim fonksiyonu kadar önemli olmasÕ
durumunda ve maktalÕ iúletmenin sakÕncalÕ oldu÷u yerlerde uygulanmaktadÕr.
DevamlÕ ormanlarda, de÷iúik geliúme ça÷larÕndaki a÷açlar en küçük alanda yan yana
bulunurlar. Gençleútirme, bakÕm ve hasat kesimleri birbirinden ayrÕlmamÕútÕr. Kural olarak
gençleútirme; geniú alanlarda tÕraúlama veya büyük alan siper vaziyetinde de÷il, a÷aç
türünün imkân verdi÷i en küçük alanda küme, grup, büyük grup ve küçük meúcereler
hâlinde tabii yolla gerçekleútirilecektir.
DevamlÕ ormanlarÕn, seçme ormanlarÕ ile sistem benzerlikleri olup genellikle aynÕ iúletme
kurallarÕna sahiptirler. ùöyle ki:
- Uzun süreli yetiúme ortamÕ devamlÕlÕ÷Õ,
- Do÷aya uygun yapÕ ve stabilite sayesinde üretim emniyeti,
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- DevamlÕ do÷adan faydalanma ve uzun süreli yo÷un bakÕmlar,
- Münferit fertlerin kesime olgunluk ça÷Õna gelmesinin dikkate alÕnmasÕ,
- ødare süresi kavramÕnÕn önemini kaybetmesi,
- DevamlÕ gençliklerin bulunmasÕ ile makta iúletmesinden ayrÕlmaktadÕr.
DevamlÕ ormanlardaki silvikültürel iúlemler:
- Mümkün oldu÷u müddetçe meúcereler tabii yolla gençleútirilecek, gerekti÷i yerlerde diri
örtü temizli÷i, toprak iúlemesi yapÕlacaktÕr. Gençleútirme gruplarÕ a÷aç türü ÕúÕk iste÷ine ve
yetiúme ortamÕ özelli÷ine göre en küçük alanlarda, çeúitli geometrik úekillerde olabilecek,
karÕúÕmda bulunmasÕ istenen türler tabii yolla gelemeyecek ise suni olarak getirilecektir.
Suni yolla gençleútirilecek gruplar seçilirken; bölmecikler içindeki mevcut boúluklar,
kapalÕlÕ÷Õ 0,2-0,3’lere kadar düúmüú çok yaúlÕ gruplar ile diri örtünün daha az yo÷unlukta
oldu÷u alanlar öncelikle tercih edilmelidir.
- Bir bölmecik içerisinde silvikültürel iúlemlerin (gençlik bakÕmÕ, ayÕklama, aralama,
gençleútirme kesimleri) hepsi veya bir kÕsmÕ uygulanabilir. Bunu meúcerenin aktüel
kuruluúunun amaçlanan optimal kuruluúundan olan farkÕ ve geçiú süreleri belirler.
- Meúceredeki kabul edilebilir gençlikler ve az sayÕda bulunan türler korunacak, geliúmeleri
teúvik edilecek ve devamlÕlÕklarÕ sa÷lanacaktÕr.
- Gölge ve yarÕ gölge a÷açlarÕn hâkim oldu÷u meúcere kÕsÕmlarÕnda dikey kapalÕlÕk
arttÕrÕlacak, ÕúÕk a÷açlarÕnÕn hâkim oldu÷u kÕsÕmlarda en küçü÷ü bu ÕúÕk a÷acÕnÕn biyolojik
geliúme yapabilece÷i kadar olacak úekilde maktalar tesis edilecektir.
- Meúcerelerin öncelikli olarak devamlÕlÕklarÕnÕn ve sa÷lÕklarÕnÕn muhafazasÕ yanÕnda,
kapalÕlÕk ve bonitet göz önünde bulundurularak birim alandaki ortalama servetin belirli bir
optimum servete ayarlanmasÕndan sonra korunarak dayanÕklÕlÕk ve sÕhhat dereceleri
arttÕrÕlacaktÕr.
- Meúcereden öncelikle kuru, kovuk, hasta ve yaralÕ fertler çÕkarÕlacaktÕr.
DevamlÕ orman formundaki ormanlarÕmÕzda grup gençleútirme nüvelerinin çok küçük, çok
sayÕda ve da÷ÕnÕk olmasÕ nedeniyle bu sahalarÕn yerlerinin belirlenmesi, kontrolü, takibi ve
sonraki uygulama sÕrasÕnda yerlerinin bulunabilmesi için, bu sahalarÕn kayÕtlara alÕnmasÕ
(planlarda ve teknik gözlem defterinde) ve yerlerinin belirlenmesi (boya, teknik imkân
varsa koordinatlarÕnÕn kaydedilerek GPS aleti ile yerlerinin bulunmasÕ vb.) gerekmektedir.
AyrÕca uygulamalarÕn takibi ve kontrolü açÕsÕndan, devamlÕ orman iúletme ünitesi olarak
ayrÕlan ve grup gençleútirmeleri yapÕlacak her bölmecik için ayrÕ ayrÕ devamlÕ ormanlarda
Grup Gençleútirme UygulamalarÕ Takip Cetveli (Ek:10) düzenlenecektir. YÕllÕk iú
programlarÕnÕn orman bölge müdürlü÷üne gönderilerek tekliflerin onaylatÕlmasÕ ve
uygulamaya daha sonra geçilmesi gerekir. Uygulamalar ve sonuçlarÕ yÕlÕn sonunda düzenli
olarak bu cetvele iúlenecektir.

1.1.3. KarÕúÕk Ormanlarda Gençleútirme
Ana a÷aç türlerimizin kendi aralarÕnda muhtelif oranlarda karÕúÕk meúcereler kurduklarÕ
bilinmektedir. Bu tür meúcereleri çok iyi gözlemledi÷imizde büyük oranda münferit
karÕúÕmlardan çok grup, küme ve zonlar hâlinde, bir türün a÷ÕrlÕ÷Õnda meúcereler
oluúturduklarÕ görülmektedir. Mevcut karÕúÕk ormanlarÕmÕz tamamen tabiaten kendi
kendine meydana gelmiúlerdir. ønsan etkisi ve silvikültürel müdahaleler sonucu ortaya
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çÕkan orman alanlarÕ de÷ildir. KarÕúÕk ormanlarÕmÕz 1963 yÕlÕndan itibaren saf ormanlarda
oldu÷u gibi (göknar hâkimiyetindeki seçme ormanlarÕ hariç) uzun yÕllar yaú sÕnÕflarÕ
metoduna göre planlanmÕú ve iúletilmiúlerdir.
Ülkemizde saf ormanlarÕn gençleútirilmesinde baúarÕlÕ çalÕúmalar ortaya konmuú olmasÕna
ra÷men, karÕúÕk ormanlarÕn gençleútirilmesinde pek baúarÕlÕ örnekler ortaya konamamÕú,
bazÕlarÕnda arzu edilen karÕúÕm oranlarÕ de÷iúmiú, bazÕlarÕ ise saf ormanlar hâline
dönüútürülmüútür. Buna, karÕúÕk ormanlardaki türlerin geçmiúte biyolojilerinin, karúÕlÕklÕ
büyüme iliúkilerinin bilinmemesi, literatürde karÕúÕk ormanlarÕn gençleútirilmesinde
kullanÕlabilecek metotlarÕn karmaúÕk ve ülkemiz úartlarÕnda zor uygulanÕr olmasÕ neden
olmuútur.
KarÕúÕk ormanlarÕmÕzÕn gençleútirilerek devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak için, Türkiye úartlarÕnda
uygulanmasÕ zor olan, birden fazla vaziyeti bir arada kullanan grup metotlarÕ yerine türlerin
biyolojileri ve yetiúme muhiti özelliklerine göre do÷aya uygun yeni bir anlayÕúla, küçük
alanlarda gruplar halinde, her a÷aç türünün ayrÕ ayrÕ bakÕmÕnÕ ve gençleútirilmesini öngören
metotlar kullanmamÕz do÷ru olacaktÕr.
Gençleútirme alanÕn tamamÕnda büyük saha siper ve büyük saha tÕraúlama metotlarÕ ile
de÷il, her a÷aç türünün biyolojisi ve ekolojik isteklerine uygun olarak yerel küçük (küme,
grup, büyük grup ve küçük meúcerelerde) alanlarda gerçekleútirilmelidir.
Örne÷in kayÕn ve meúenin optimum geliúme gösterdikleri ve üst tabakada karÕúÕma
katÕldÕklarÕ bir meúcerede, karÕúÕmlarda grup karÕúÕmÕ ön planda tutularak gölgeli ve
rutubetli alanlar kayÕn, güneúli bakÕ ve sÕrtlar meúe gruplarÕna tahsis edilmelidir. Zaten
tabiatta müdahale görmemiú kayÕn+meúe ormanlarÕnda güneúli bakÕlarda karÕúÕm meúe
lehine geliúirken gölgeli bakÕlarda karÕúÕmÕn kayÕn lehine geliúti÷i bilinmektedir.
Her türün bulundu÷u gruba geliúme ça÷larÕnÕn gerektirdi÷i silvikültürel iúlemler
uygulanmalÕdÕr. Yine bu karÕúÕk meúcereler gençleútirmeye konu edildiklerinde gruplarda
hâkim türün yukarÕda belirtilen gençleútirme esaslarÕ çerçevesinde çalÕúmalar yapÕlmasÕ
uygun olacaktÕr. Ancak meúenin optimum yayÕlÕú alanlarÕnda kayÕnla karÕúÕm yaptÕ÷Õ en
kaliteli meúe ormanlarÕmÕz mevcuttur. Bu karÕúÕmda, alt ve ara tabakada kayÕnÕn, üstte
meúenin bulundu÷u tabakalÕ yapÕ mevcuttur ve bu yapÕ meúe iúletmecili÷inde aranan ve
istenen bir özelliktir. Bu yapÕdaki karÕúÕk ormanlar özenle devam ettirilmelidir. Bu
karÕúÕmlarda meúenin ÕúÕk a÷acÕ olmasÕ nedeni ile üst tabakada devamlÕlÕ÷Õ istendi÷inden
kayÕn silvikültürel müdahalelerle devamlÕ ara ve alt tabakaya geriletilmelidir. Ancak
meúenin kalite ve miktar bakÕmÕndan yetersiz oldu÷u alanlarda Õsrar edilmemeli ve kayÕn
üst tabakaya çÕkarÕlmak suretiyle üstte küme ve grup karÕúÕmÕ úeklinde devam ettirilmelidir.
Bu ormanlarÕn planlanmasÕnda da genel gençleútirme süreleri silvikültürel uygulamalar
yönünden yeterli uzunlukta olmalÕdÕr. Zira uygulamalar küçük alanlarda ve entansif
çalÕúmalarÕ gerektirdi÷inden özel gençleútirme süresi uzamaktadÕr.
Yerine göre karÕúÕklÕ÷Õn sa÷lanmasÕ için dikimler de düúünülmelidir. AyrÕca sÕklÕk/sÕrÕklÕk
ça÷Õna kadar bakÕm tedbirleri ile karÕúÕmÕn düzenlenmesi sa÷lanabilecektir.

1.1.4. BaltalÕk Ormanlarda Gençleútirme
BaltalÕk ormanlar, yapraklÕ koru ormanlarÕnÕn (meúe, kayÕn, gürgen, kestane, kÕzÕla÷aç ve
okaliptüs gibi) düzensiz ve devamlÕ tahrip edilmesi (düzensiz kesimler ve aúÕrÕ otlatmalar)
sonucu ortaya çÕkan bir iúletme úeklidir.
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BaltalÕklarÕn gençleútirilmesi, oluúum úekillerine uygun olarak vejetatif yoldan, yani kütük,
gövde ve kök sürgünlerinin
Proventif
geliúmesi suretiyle olur. Bu nedenle
kütük sürgünü
kütük, gövde ve kök sürgünlerinin
oluúumlarÕ ve özellikleri ile
Adventif
Adventif
tanÕmlanmalarÕnda yarar vardÕr.
kök sürgünü
kütük sürgünü
(Şah)
(ùekil 7)
Kütük Sürgünleri: Kesilen a÷acÕn
kütü÷ü üzerindeki tomurcuklarÕnÕn
uyanmasÕ ve geliúmesi ile oluúan
sürgünlerdir.
Kütü÷ün
kök
bo÷azÕndan çÕkan bu sürgünler
kütük etrafÕnda ocak oluútururlar
Gövde Sürgünleri: Kesilen a÷acÕn
topraktan yüksek gövde kÕsmÕndaki
sürgün tomurcuklarÕnÕn uyanmasÕ ve
geliúmesi ile oluúurlar. Proventif
menúeli olup ayrÕ bir kök sistemi
geliútirmeleri çok zor ve hatta
imkânsÕz oldu÷undan kütük ve kök
filizleri gibi makbul sayÕlmazlar.
ùekil 7:
Adventif
ve proventif
sürgün
oluúumlarÕ
ùekil
7: Adventif
ve proventif
sürgün
oluúumlarÕ
Kök Sürgünleri: A÷aç köklerinden çÕkan ve geliúen sürgünlerdir. Köklerin toprak
yüzeyinde kalan kÕsÕmlarÕndan veya toprak altÕnda fakat yüzeye yakÕn kÕsÕmlarÕndan
çÕkarak geliúirler. Kök sürgünleri, ana köke sahip olduklarÕ gibi, kÕsa sürede ayrÕ kök
geliútirebilirler. Bu sürgünler kesimlerden evvel ve sonrada oluúurlar.
1.1.4.1. Normal BaltalÕklarda Gençleútirme (Yenileme)
Amenajman planlarÕna göre normal ve bozuk baltalÕklar, genellikle 20 yÕllÕk idare süresine
göre kesim düzenlerine alÕnmÕú olduklarÕndan, kesim düzenindeki baltalÕklarÕn 1/20’sinde
(alan olarak) her yÕl tÕraúlama suretiyle yenileme (gençleútirme) kesimlerinin yapÕlmasÕ
önerilmiútir.
Bu sebeple, amenajman planÕnda kesim mekân ve zamanlarÕ belirtilen parsellerde ve bahse
konu yÕllarda kesimler uygulanacak, yÕlÕ gelmeden hiçbir parselde kesim yapÕlmayacaktÕr.
Kesimlere baúlamadan önce yÕllÕk kesim parselleri arazide tespit edilecek ve özel iúaretlerle
belirlenecektir.
Planlarda maktalÕ iúletme esasÕna göre kesilmesi önerilen parsellerde uygulanacak tÕraúlama
kesimlerde aúa÷Õdaki önlemler alÕnacaktÕr:
- Kesimler, vejetasyon devresi dÕúÕnda yani a÷açlara su yürümeden önce ve genellikle kÕú
aylarÕnda ancak don olmayan günlerde yapÕlacaktÕr.
- Kütük ve kök sürgünlerinin oluúmasÕnÕ sa÷lamak maksadÕyla a÷açlar kök bo÷azÕndan yani
toprak hizasÕndan kesilecektir.
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- Kesim yüzeyi e÷imli ve düzgün olacak (mantar enfeksiyonunu önlemek bakÕmÕndan),
kesim sÕrasÕnda dip kütükteki kabu÷un kambiyumdan ayrÕlmamasÕna (don zararÕna karúÕ)
özen gösterilecektir.
- ølkbaharda oluúacak ve geliúecek sürgünlere zarar vermemek için, kesim sonunda elde
olunan de÷erlendirilebilecek ürünler vejetasyon mevsimi baúlamadan önce yani kÕú
aylarÕnda kesim alanlarÕndan çÕkarÕlmÕú olacak, úayet bu dönemde çÕkarÕlamamÕú ise
vejetasyon döneminin sonuna kadar beklenecek ve sürgünlerin odunlaútÕ÷Õ ve elastikiyet
kazandÕ÷Õ sonbahar ve kÕú aylarÕnda kesim alanÕ dÕúÕna taúÕnacaktÕr. KÕymetlendirilmesi
mümkün olmayan ince dallar, çürüyüp topra÷a karÕúmasÕ için kesim alanÕna da÷ÕtÕlacaktÕr.
- Amenajman planlarÕnÕn kesim düzenine ba÷ladÕ÷Õ baltalÕk alanlarÕndaki boúluklar ekim ve
dikimler ile tamamlanacaktÕr.
- Üretim iúleri biter bitmez saha hayvan otlanmasÕna karúÕ emniyet altÕna alÕnacaktÕr.
1.1.4.2. Bozuk BaltalÕklarda Gençleútirme (ømar-øhya)
Verimli baltalÕklarÕn, geçmiú yÕllarda aúÕrÕ otlatma ve usulsüz kesimlerle tahrip edilerek
bozuk baltalÕklara dönüútükleri, bunun neticesinde milyonlarca hektar orman alanÕmÕzÕn
verimsiz hâle geldi÷i malumdur.
Amenajman planlarÕnda bozuk baltalÕk alanlar, A÷açlandÕrma, Rehabilitasyon ve Erozyon
Kontrol ÇalÕúmalarÕ Tablosuna, bozuk baltalÕklarÕn bir kÕsmÕ ise verimli baltalÕklarla
birlikte normal kesim düzenlerine alÕnmÕúlardÕr.
Amenajman planlarÕnda A÷açlandÕrma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol ÇalÕúmalarÕ
Tablosuna alÕnmÕú olunan bozuk meúe baltalÕk alanlarÕnÕ biran önce ve en ekonomik úekilde
verimli hâle getirebilmek için bu sahalar içinde, istenen meúe türlerine ait yeterli kök
sistemi bulunan, ekolojik úartlarÕn elveriúli oldu÷u tespit olunan alanlar, rehabilitasyon
çalÕúmalarÕna konu edilecektir.
Amenajman planlarÕnda normal kesim düzenine alÕnmÕú bozuk baltalÕk alanlarÕ ile yine
kesim düzeninde bulunan verimli baltalÕklardan aktüel durumu bozuk baltalÕ÷a dönüúmüú
alanlar, plan de÷iúikli÷i yapÕlmak úartÕ ile rehabilitasyon çalÕúmalarÕna konu edileceklerdir.
Gençleútirme Yöntemi:
Bozuk baltalÕklar, tabii (vejetatif) ve suni (ekim, dikim) gençleútirme yöntemlerinin bir
arada uygulanmasÕ ile gençleútirilirler. Bu maksatla, bozuk baltalÕk alanlarÕnda mevcut
yapraklÕ a÷aç türlerine (istenen türlere) ait canlÕ sürgün verme niteli÷ini kaybetmemiú
kovuk ve çürük öz odunlu a÷açlar, kök bo÷azÕndan tÕraúlama kesilerek (yenileme kesimi
ile), yine aynÕ alanda mevcut olup sürgün verme niteli÷ini kÕsmen kaybetmiú kütük ve
kökler kazma veya çapa ile çürükleri temizlenerek ve yaralanarak (canlandÕrma kesimleri
ile) sürgün vermeye zorlanÕrlar.
Söz konusu kesimlerin vejetasyon mevsimi dÕúÕnda ve genellikle kÕú aylarÕnda (donlu
günler haricinde) yapÕlmasÕ gerekir. Bu uygulamalar neticesinde, eski kök ve kütüklerden
meydana gelen sürgünler ocaklar hâlinde geliúece÷inden ileriki yÕllarda tekleme vb. bakÕm
iúlemlerine tabi tutulurlar.
ømar-ihya alanlarÕndaki boúluklar, istenen türe ait tohumlar ekilerek (ocak veya çizgi
ekimleri ile) veya fidanlar dikilerek doldurulur.
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Bozuk baltalÕklarda gençleútirme yapÕlacak alanlarÕn zaman mekân düzenlemesini yapmak
üzere arazide meúcereler incelenerek aktüel yapÕlarÕna göre gençleútirme öncelikleri
belirlenip yÕllÕk program tespitleri yapÕlacaktÕr. Tespit edilen bölmeler için (Ek:11) no.lu
tablo düzenlenecektir. Bu tablo ile birlikte bir önceki yÕlÕn bozuk baltalÕk uygulama
sonuçlarÕ (enerji ormanÕ tesisi) için aynÕ örnek tablo düzenlenecek ayrÕca iúletme úefli÷i,
iúletme müdürlü÷ü ve bölge müdürlü÷ünde arúivlenmesi sa÷lanacaktÕr.

1.2. Gençleútirme AlanlarÕnÕn Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Gerek tabii gençleútirme ve gerekse suni gençleútirme yöntemlerinin ayrÕ ayrÕ veya bir
arada uygulanarak amenajman planlarÕnda gençleútirme periyoduna ayrÕlmÕú meúcerelerin
gençleútirilmesine çalÕúÕlmalÕdÕr. Bu alanlarÕn plan süreleri içerisinde tamamen
gençleútirilmesi için genel esaslar, yukarÕdaki bölümlerde açÕklanmÕú ve özellikle bu
çalÕúmalarÕn baúarÕlÕ sonuçlanmasÕ için gençleútirme alanlarÕnÕn ekolojik úartlarÕnÕn
öncelikle incelenmesi gerekti÷i de vurgulanmÕútÕr. YapÕlan bu incelemeler sonucunda;
- Topra÷Õn derinli÷i ve taúlÕlÕ÷Õ yönünden (pek sÕ÷ ve sÕ÷, çok taúlÕ ve kayalÕk) tabii yolla
gençleútirilemeyece÷i gibi suni yolla gençleútirilmesi de mümkün görülmeyen,
- Otlak, yayla kenarÕ, köy ve kasaba gibi yerleúim yerlerinin bitiúi÷indeki ve sosyal baskÕ
nedeniyle gençleútirme çalÕúmalarÕnÕn olumlu sonuç vermeyece÷i belirlenen,
- Heyelan (toprak kaymasÕ) alanlarÕ ile erozyonun do÷aca÷Õ sarp, yalçÕn (%61’den fazla
arazi e÷imi) topo÷rafik yapÕya sahip olup tabii dengenin bozulmasÕ hâlinde orman
formasyonunun tamamen kaybolaca÷Õ anlaúÕlan,
- Subalpin veya alpin zonda bulunan ve vejetasyon mevsiminin çok kÕsa oluúu nedeniyle,
gerek tabii ve gerekse suni gençleútirme çalÕúmalarÕnda olumlu sonuç alÕnamayaca÷Õna
karar verilen,
- ødare amacÕ itibarÕyla, araútÕrma ormanÕ, tohum meúceresi, tabiatÕ koruma ve av üretme,
millî park ve mesire yeri olarak ayrÕlmÕú olduklarÕ bilinen fakat sehven amenajman
planlarÕnda gençleútirme alanÕ olarak ayrÕldÕ÷Õ belirlenen,
- Turizm yönünden önemli olan ve gençleútirme çalÕúmalarÕ ile çevrenin estetik
görünümünün bozulaca÷Õ anlaúÕlan alanlar, gençleútirme alanÕ olarak ayrÕlmamalÕdÕr.
Gençleútirme çalÕúmalarÕ ile ilgili yukarÕda açÕklanan hususlar, yurdumuzda mevcut ana
a÷aç türlerinden oluúmuú prodüktif ormanlar için genel kurallar olup uygulayÕcÕ teknik
elemanlarÕn bilgisi ve yapÕlmÕú araútÕrmalara ait bulgular dikkate alÕnarak yöre úartlarÕna
göre uygulama yapÕlmalÕdÕr.

1.3. Gençleútirme AlanlarÕnda YapÕlacak Tür De÷iúikli÷i
Bilindi÷i üzere tabii yetiúme ortamlarÕnda bulunan a÷aç türleri karakteristik özelliklerini,
çok uzun yÕllar içerisinde aynÕ yetiúme ortamÕ úartlarÕ etkisinde kazanmÕúlardÕr. Bu nedenle
belli bir yetiúme ortamÕnda uygun kuruluúlar gösteren türlerin yerine, baúka bir türün
ekonomik olarak daha de÷erli olmasÕ veya daha kÕsa sürede geliúim gösterece÷i
düúünülerek getirilmesi, ileride giderilmesi mümkün olmayacak sorunlar yaratabilmektedir.
Tür de÷iúikli÷ine karar verilebilmesi için, belli bir yetiúme ortamÕnda mevcut a÷aç türünün
geliúimi ile onun yerine getirilmesi öngörülen türün dikiminden en az bir idare müddeti
kadar ki sürede gösterece÷i geliúimin mukayesesini sa÷layacak araútÕrmalara ihtiyaç vardÕr.
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Bugüne kadar tür de÷iúikli÷i yapÕlmÕú alanlardaki olumsuz sonuçlarÕn genellikle oradaki
yetiúme ortamÕ úartlarÕnÕn türün isteklerine uygun olmayÕúÕndan ileri geldi÷i tespit
edilmiútir.
Tür de÷iúikli÷i yapÕlmasÕ söz konusu oldu÷unda klimatik úartlarÕn türün isteklerine
uygunlu÷u yanÕnda, edafik úartlarÕnÕn da uygun olup olmadÕ÷ÕnÕn çok iyi etüt edilmesi
gerekti÷i bilinen bir gerçektir. Bu nedenle tür de÷iúikli÷ine konu sahalarda toprak etütleri
sonucunda, toprak özelliklerinin getirilecek tür için uygunluk taúÕdÕ÷Õ tespit edildi÷i
takdirde tür de÷iúikli÷ine gidilmelidir.
Kuúkusuz bazÕ a÷aç türlerinin optimum yayÕlÕú yerleri dÕúÕndaki alanlarda normal kuruluú
göstermeyen meúcereler oluúturduklarÕnÕn ve bu nedenle iyi bir geliúme göstermedikleri
gibi, ekonomik de÷eri düúük odun üretiminde bulunduklarÕnÕn tespit edilmesi hâlinde,
mevcut tür yerine aynÕ yetiúme ortamÕ úartlarÕnda daha iyi geliúen, daha kaliteli ve fazla
miktarda odun üreten türlere yer verilmesi ve bu gaye ile de÷iúik türlerle suni gençleútirme
yoluna gidilmesi gerekebilir.
Ancak tür de÷iúikli÷ine gidilmeden önce, tür de÷iúikli÷ine konu edilecek orman alanlarÕ;
bölge müdürlü÷ü odun dÕúÕ ürün ve hizmetler,silvikültür, a÷açlandÕrma ve orman idaresi ve
planlama úube müdürleri, etüt proje baúmühendisleri, ilgili iúletme müdürü ve iúletme
úefinden oluúturulacak bir kurul tarafÕndan ayrÕntÕlÕ bir úekilde incelenerek gerekçeli bir
rapor (Ek:12) düzenlenecek ve bölge müdürünün uygun görüúünden sonra 4 nüsha olarak
Genel Müdürlü÷e gönderilerek uygulanmasÕ için izin istenecektir. Genel
Müdürlü÷ümüzden izin alÕnmadan hiçbir suretle tür de÷iúikli÷ine gidilmeyecektir. Yanan
ormanlarÕn yeniden tesisi veya yangÕna hassas ormanlarÕn yangÕna dirençli hâle getirilmesi
projesi kapsamÕnda yapÕlan yangÕn önleme tesisleri (YDZT, YOAT, ZOAT) ve tesis içi
yangÕn engellerinde yetiúme ortamÕ úartlarÕna uygun türler kullanÕlmasÕna dikkat edilecek
ve bu alanlar için tür de÷iúikli÷i raporu yapÕlmayacaktÕr.
YukarÕda belirtilen nedenlerden dolayÕ, tür de÷iúikli÷ine konu sahalarÕn toprak etütlerinin,
ormancÕlÕk araútÕrma enstitüsü müdürlüklerinin toprak laboratuvarlarÕnda yaptÕrÕlarak
toprak özelliklerinin o tür için uygun oldu÷unu belirtir etüt raporlarÕ, tür de÷iúikli÷i teklif
raporlarÕna eklenecektir.

1.4. ArdÕç OrmanlarÕnda Gençleútirme
Ülkemiz ardÕç ormanlarÕnÕn %97’sini bozardÕç (Juniperus excelsa Bieb.) ve ya÷ ardÕcÕ
(Juniperus foetidissima Willd.) ormanlarÕ oluúturur. Bu alanlarÕn ise % 87,3’nün bozuk
oldu÷u bilinmektedir. Bu durum ise verimli ardÕç ormanlarÕnÕn gençleútirilmesini, bozuk
alanlarÕn ise rehabilitasyonunu gündeme getirmektedir.
Orman Genel Müdürlü÷ünce yürürlükten kaldÕrÕlan 5010 sayÕlÕ tamim ile ardÕcÕn gerek
biyolojisi, gerek ekolojisi gerekse silvikültürü hakkÕnda yeterli bilginin olmamasÕ ve
herhangi bir uygulamanÕn yapÕlmamasÕ nedeni ile ardÕç ormanlarÕmÕzÕn geliútirilmesi,
iyileútirilmesi ve verimli ormanlar hâline dönüútürülmesine yönelik her türlü kesim, teknik
ve sosyal sorunlar çözülünceye kadar yasaklanmÕútÕ.
Ancak son yÕllarda yapÕlan çalÕúmalar sonucunda, ardÕç türlerimizin tohumlarÕndaki
çimlenme engelinin giderilerek kitle hâlinde fidan üretimine baúlanmÕú olmasÕ, baúarÕlÕ
gençleútirme ve a÷açlandÕrma çalÕúmalarÕnÕ mümkün kÕlmÕútÕr.
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ArdÕçlarÕn ülkemizin topo÷rafya, toprak, iklim ve sosyal baskÕ yönünden en marjinal
yetiúme ortamlarÕnda bulunmasÕ nedeniyle daha dikkatli, farklÕ ve entansif çalÕúmalar
yapÕlmasÕ gereklidir. Bu úartlarda orman kurma gençleútirme ve rehabilitasyon
çalÕúmalarÕnda tek bir yöntemin kullanÕlmasÕ düúünülemez. Bu nedenle orman kurma ve
gençleútirme yöntemlerinin bileúiminden yararlanÕlmalÕdÕr.
Toprak iúlemenin mümkün oldu÷u alanlarda a÷açlandÕrma tercih edilmelidir.
Gençleútirme, a÷açlandÕrma ve rehabilitasyon çalÕúmalarÕndaki dikimlerde tüplü fidan
kullanÕlmasÕnÕn baúarÕyÕ sa÷lamada önemli oldu÷u görülmektedir. Toprak iúlemenin
mümkün olmadÕ÷Õ kayalÕk alanlarda ise tohumdan gençleútirme yöntemlerine
baúvurulmalÕdÕr.

1.4.1. Orman içi A÷açlandÕrma SahalarÕnda
KapalÕlÕ÷Õ %10 ve daha altÕnda oldu÷u için amenajman planlarÕ ile “A÷açlandÕrma,
Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol ÇalÕúmalarÕ Tablosuna (22 no.lu tablo)” alÕnan
sahalarda a÷açlandÕrmalar yapÕlmaktadÕr. Bu sahalarda bulunan ekonomik yönden
de÷erlendirilebilir a÷aç ve a÷aççÕklar kesilerek sahadan uzaklaútÕrÕlmaktadÕr.
Ancak bu alanlarda tabii vejetasyon içerisindeki endemik türlerle birlikte Õhlamur, kestane,
yabani kiraz, alÕç, üvez gibi yapraklÕ türlerin yanÕnda ardÕçlarÕn da kesilmeden oldu÷u gibi
muhafaza edilmesi gereklidir.
Di÷er taraftan ardÕç plantasyonlarÕnÕn kurulaca÷Õ sahalarda çalÕúmaya engel olan ardÕçlar
bulundu÷u ve kesilmesi zorunlu oldu÷u takdirde sadece bu fertler kesilebilecektir. Bu gibi
sahalarda do÷aya yakÕnlÕk prensibi içinde çalÕúÕlacak ardÕçlarÕn tamamen tÕraúlanarak
kesilmesine müsaade edilmeyecektir. Düzenlenen tutanak ve krokilerde ardÕçlarÕn
korunaca÷Õ açÕkça belirtilecektir.

1.4.2. ArdÕç øúletme SÕnÕfÕnda
Amenajman planlarÕnda ardÕç iúletme sÕnÕfÕ olarak ayrÕlan ormanlarda gençleútirme alanlarÕ,
bozuk veya (1) kapalÕ meúcerelerden öncelikle suni gençleútirmeye uygun yerlerden
alÕnacaktÕr. Bozuk ve bir kapalÕ ardÕç meúcereleri var iken bunlarÕn dÕúÕndaki meúcerelerden
gençleútirme alanÕ seçilmeyecektir.
KapalÕlÕ÷Õ %41’in üzerindeki ardÕç meúcerelerinde gerekti÷inde meúcere sa÷lÕ÷Õna etki eden
fertlerin alÕnmasÕna yönelik zayÕf veya mutedil müdahaleler úeklinde meúcere bakÕmlarÕ
yapÕlabilecektir. Ancak planlamalarda kesinlikle kuvvetli müdahaleler önerilmeyecektir.

1.4.3. KarÕúÕk ve Di÷er øúletme SÕnÕflarÕnda
Bozuk alanlardan verilen gençleútirme alanlarÕyla bu gençleútirme alanlarÕ civarÕndaki
bozuk sahalarda bölme bütünlü÷ünü sa÷lamak amacÕyla yapÕlan gençleútirme
çalÕúmalarÕnda varsa mevcut ardÕçlar korunacaktÕr.
Ancak gençli÷in gelmesine engel olacak kadar yo÷un diri örtü úeklindeki ardÕçlar çimlenme
yata÷ÕnÕ oluúturmak için temizlenebilecektir. Bu çalÕúmalar sÕrasÕnda mevcut ardÕç
fertlerinden düzgün geliúme gösterenler teklenerek bÕrakÕlacak ve ardÕçlarÕn tamamen
temizlenmesinden kaçÕnÕlacaktÕr. ArdÕcÕn karÕúÕma girdi÷i meúcerelerde ardÕç gençliklerinin
getirilmesi için çalÕúmalar yapÕlacaktÕr. Bu tür meúcerelerin gençleútirilmesinde ardÕç
gençlikleri de (tabii veya suni olarak) getirilerek yeni generasyonda da karÕúÕmÕn devamÕ
sa÷lanacaktÕr. Bu meúcerelerde yapÕlacak tamamlama dikimlerinde ardÕç fidanÕ da
kullanÕlacaktÕr.
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Gerek gençleútirme gerekse rehabilitasyon çalÕúmalarÕ esnasÕnda makineli toprak iúlemesi
suretiyle arazi hazÕrlÕ÷Õ yapÕlarak tesis edilen sahalarda, makineli çalÕúmaya engel olan ve
getirilen gençlik ve dikilen fidanlarÕn ÕúÕk ihtiyacÕnÕ ve geliúimlerini olumsuz engelleyecek
ardÕç a÷açlarÕ kesilebilecektir.
AyrÕca ardÕcÕn karÕúÕma girdi÷i meúcerelerde ara hasÕlat etasÕ, karÕúÕklÕ÷Õ devam ettirmek
kaydÕ ile alÕnacaktÕr.
Çevrenin bütün olumsuz etkilerine karúÕn oldukça dayanÕklÕ ve uzun ömürlü oldu÷u bilinen
ardÕç ormanlarÕnda kayda de÷er bir tabii enkaz (kÕrÕk, devrik, dikili kuru vb.)
oluúmamaktadÕr. DolayÕsÕ ile ardÕçlara yönelik her türlü enkaz ve ola÷anüstü raporlarÕ,
bölge müdürlü÷ünce görülüp onaylanmadÕkça kesinlikle üretimine baúlanmayacaktÕr.
ArdÕç alanlarÕnda usulsüz müdahalelere yönelik koruma ve denetimler artÕrÕlarak devam
ettirilecektir.
Özellikle çit kazÕ÷Õ temini veya baúka maksatlar için ardÕçta özel üretim yapÕlmayacaktÕr.

1.5. FÕstÕkçamÕ OrmanlarÕnda Gençleútirme
FÕstÕkçamÕ (Pinus pinea L.), karasal iklimlere karúÕ duyarlÕ olup ÕsÕsÕ düzenli olan sÕcak
iklimleri sever. Tipik ÕúÕk a÷acÕdÕr. Yan siper bile tepe geliúimini ve kozalak verimini
olumsuz etkilemektedir. FÕstÕkçamÕ gençlikleri vejetasyon dönemi içindeki donlara karúÕ
hassastÕr.
FÕstÕkçamÕ ormanlarÕ, odun, reçine ve tohum (çam fÕstÕ÷Õ) üretimi esas alÕnmasÕna göre
iúletilmekte ve planlanmaktadÕr. Ülkemizde ise ço÷unlukla tohumu (çam fÕstÕ÷Õ) esas
alÕnarak iúletilmektedir. øúletme gayesi meyve/tohum hasÕlatÕ olan ormanlarda
meyve/tohum veriminin düútü÷ü ve odun hasÕlatÕnÕn de÷erini kaybetmedi÷i a÷aç yaúÕ, bu
ormanlarda idare müddetini (kesim yaúÕ) belirlemede esas olmalÕdÕr. Ülkemizdeki
fÕstÕkçamlarÕnÕn 100 yaúÕndan sonra tohum hasÕlatÕnÕn düútü÷ü ve bu yaútan sonra odun
evsafÕnÕn bozuldu÷u görülmektedir.
FÕstÕkçamÕ ormanlarÕnÕn gençleútirilmesi tabii gençleútirme yolu ile yapÕlabilece÷i gibi suni
gençleútirme (ekim, dikim) metotlarÕyla da yapÕlabilir. Ancak ülkemizde fÕstÕkçamÕ
ormanlarÕnda kozalaklarÕn mahallî köylülerce tamamen toplanmasÕ ve fÕstÕkçamÕ
tohumunun çok miktarda zararlÕsÕnÕn bulunmasÕ nedeniyle tabii yoldan bu ormanlarÕn
gençleútirilmesi zor olmaktadÕr.
Tabii gençleútirme uygulamasÕnÕn mümkün oldu÷u yerlerde, gençleútirme yapÕlacak yÕl
kozalak hasadÕ yapÕlmaz ve toprak iúleme yapÕlarak ilkbaharda düúen tohumlarÕn
çimlenmeleri sa÷lanÕr. Gelen gençliklerin üzerindeki yaúlÕ meúcere 1-2 yÕl içinde boúaltma
kesimi ile boúaltÕlarak gençleútirme tamamlanÕr. FÕstÕkçamÕ ormanlarÕnda bakÕm
müdahaleleri esnasÕnda hektarda 100-120 adet gelecek (istikbal) a÷acÕ bÕrakÕlmasÕ
yeterlidir. FÕstÕkçamÕ tohumlarÕ uçma yetene÷inde olmadÕ÷Õndan tabii gençleútirmeye dayalÕ
etek úeridi tÕraúlama ve úerit tÕraúlama metotlarÕ ile gençleútirilmesi mümkün olmaz.
Don zararlarÕnÕn görülmedi÷i ortamlarda suni yoldan ekim ve dikimle de gençleútirme
yapÕlabilir. Dikimlerde iúletme amacÕna göre 6,00x3,00, 6,00x6,00 ve 10,00x10,00m aralÕk
mesafeler kullanÕlÕr. øúletme amacÕ tohum üretimi olan fÕstÕkçamÕ ormanlarÕnda, tesiste
hangi aralÕk mesafe kullanÕlÕrsa kullanÕlsÕn kozalak verimini arttÕrmak için, 40-50
yaúlarÕndan sonra a÷açlar arasÕnda 10,00x10,00m aralÕk mesafe bÕrakÕlmasÕna dikkat
edilmelidir.
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øyi bir geliúmenin istendi÷i aday fÕstÕkçamÕ plantasyon sahalarÕnda;
-Kum içeri÷inin %60 veya üzerinde olmasÕ, kil oranÕnÕn %20’yi ve toz+kil oranÕnÕn ise
%40’Õ geçmemesi,
-Strüktür açÕsÕndan, kök yayÕlÕúÕnÕ engelleyen hava-su-besin dengesini bozan tane diziliúi
ve/veya geçirimsiz bir tabakanÕn olmamasÕ,
-Vejetasyon dönemini de kapsayacak úekilde, etkili kök derinli÷inde nem açÕ÷ÕnÕn
olmamasÕ,
-Mutlak toprak derinli÷inin 100cm’den fazla olmasÕ,
-Taban suyunun etkisi altÕnda bulunan sahalarda, taban suyu seviyesinin 150cm’den
yukarÕda olmamasÕ úartlarÕ aranmalÕdÕr.

1.6. Çöken ve Çökmekte Olan Ormanlarda Gençleútirme
Çöken orman; ormanlarÕn birbirini takip eden tabii yaúam evrelerinden olan, oluúum ve
optimal kuruluúa ulaúma evrelerini geçirdikten sonra yaúlanma veya çökme evrelerini
yaúayan, fizyolojik yaú sÕnÕrÕna eriúmiú, zamanÕnda gerekli gençleútirme çalÕúmalarÕ
yapÕlmadÕ÷Õ için süreklili÷i tehlike altÕna girmiú, çözülme süreci yaúayan ormanlardÕr.
Çöken ormanlarda üst tabakada artan ölüm ve yaúa ba÷lÕ olarak tek tek a÷açlar veya
kümeler úeklinde meúcere çözülmeleri görülür. Gövde sayÕsÕnca fakir yaúlÕ a÷açlardan
oluúan meúcereler, bu ormanlarÕn en tipik özellikleridir. Bu ormanlarda tabakalÕlÕk yok
olmaya baúlamÕú veya yok olmuú, yaúama gücü gerilemeye baúlamÕútÕr. Çöken ormanlarda,
a÷aç servetindeki artÕm yavaúlamasÕna paralel olarak a÷aç servetinde yavaú yavaú gerileme
olur ve meúcerede artan derecede boúluklar oluúmaya baúlar. Oluúan boúluklarda,
ço÷unlukla gençlik meydana gelmemekte, gelen gençlikler de ÕúÕksÕzlÕk vb. de÷iúik
nedenlerle yok olup gitmektedir. Bu meúcerelerde stabilite ve vitalitedeki gerilemeler
nedeniyle fÕrtÕna ve kabuk böce÷i zararlarÕ artmaktadÕr.
Ülkemizde idare sürelerini çoktan doldurmuú, çökme evresine girmiú veya girmekte olan
ancak de÷iúik nedenlerle gençleútirme kapsamÕna alÕnmamÕú, ibreli, yapraklÕ veya karÕúÕk
a÷aç türlerinden oluúan büyük, küçük orman alanlarÕna rastlanmaktadÕr. AyrÕca yetiúme
muhiti úartlarÕnÕn iyi oldu÷u henüz üst tabakadaki fertlerin ayrÕlmasÕyla büyük boúluklarÕn
oluúmadÕ÷Õ ancak fizyolojik yaúlÕlÕk sÕnÕrÕnda olan ve çökme baúlangÕcÕnda olmasÕna
ra÷men hâlâ gençleútirilmesi planlanmamÕú ormanlarÕmÕz bulunmaktadÕr. Bu ormanlarda
geçmiúte verilen bakÕm etalarÕnÕn yetersizli÷i, verilen etanÕn da ola÷anüstü hasÕlat etalarÕna
mahsup edilmesi ve yeterli yol a÷ÕnÕn olmamasÕ gibi nedenlerle gereken meúcere bakÕmlarÕ
yapÕlmadÕ÷Õ gibi mevcut a÷aç türlerinde fizyolojik yaúlanma için kritik yaúlara ulaúÕlmasÕna
ra÷men ormanlarÕn gençleútirilmesine baúlanmamÕútÕr.
FÕrtÕna ve böcek zararlarÕ neticesinde yapÕlan ola÷anüstü kesimlerin dÕúÕnda herhangi bir
silvikültürel iúlem yapÕlmamasÕ nedeniyle bu ormanlarÕn devamlÕlÕ÷Õ tehlike altÕndadÕr. Bu
ormanlarda, çökme evresinde ölümlerin toplu ve aynÕ anda meydana gelmesini önlemek
için planlarda gerekli revize ve yenilemeler yapÕlmasÕnÕ müteakip belirlenen gençleútirme
ve bakÕm tekniklerinin bir an önce uygulamaya konmasÕ gerekmektedir.
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Çöken ve Çökmekte Olan OrmanlarÕn Silvikültürü:
AúÕrÕ yaúlanmÕú ormanlarda silvikültürel olarak tipik alansal ve zamansal planlama pek
mümkün de÷ildir. Bu ormanlardaki öncelikli gaye en kÕsa zamanda yeterli miktarda
gençli÷in geliúinin sa÷lanmasÕdÕr. Ancak bu yapÕlÕrken küçük alanlar üzerinde çalÕúÕlmalÕ ve
de÷iúik yaúlÕlÕk oluúturulmalÕdÕr. Çökmekte olan ormanlarÕn yeniden oluúturulmasÕ için
saha emniyetinin sa÷lanarak otlatma tehlikesinin mutlaka ortadan kaldÕrÕlmasÕ gerekir.
AyrÕca aúa÷Õdaki önlemleri de dikkate alan bir silvikültürel planlama ile çökmekte olan
ormanlarÕmÕzda baúarÕ sa÷lanabilir:
* Yaúama gücü yüksek a÷açlar gövde kalitesine bakÕlmaksÕzÕn korunmalÕdÕr. (Bunlardan
siperine, tohumuna ve ekolojik denge açÕsÕndan ihtiyaç bulunmayanlar ekonomik olarak
de÷erlendirmek üzere çÕkarÕlabilirler.)
* Gençleútirme için
tÕraúlanmamalÕdÕr.

büyük

alanlarda

çalÕúÕlmamalÕ,

bu

alanlar

grup

dÕúÕnda

* Sahada mevcut olan sa÷lÕklÕ bütün gençlikler korunmalÕdÕr.
* E÷imin fazla oldu÷u, kar ya÷an yüksek mÕntÕkalarda ekonomik olarak de÷erli olmayan
gövdeler yüksek kesim yapÕlarak karÕn kaymasÕnÕ engelleyecek úekilde yamaç e÷imine
çapraz yatÕrÕlarak bÕrakÕlmalÕdÕr.
* Tabii gençleúmenin olmayaca÷Õ yerler daha fazla beklenmemeli, büyük meúcere
boúluklarÕnda suni gençleútirme metoduyla fidan dikimleri yapÕlmalÕdÕr.
* YaúlÕ meúcere içerisindeki bu gençleútirme çalÕúmalarÕna öncelikle yol ve ulaúÕm sorunu
olmayan bölgelerden baúlanmalÕ ve ulaúÕm sorunu bir an önce çözülmelidir.

1.7. Sekonder Ormanlarda Dönüútürme EsaslarÕ ve Gençleútirme
OrmanlarÕmÕz, çevre etkileriyle a÷aç türlerinin ekolojik ve biyolojik niteliklerine göre
çeúitli yapÕ ve úekiller gösterirler. Büyük kÕsmÕnda tabii geliúmenin neticesinde klimaks
türler oluúmuú bu ormanlarÕmÕz az veya çok derecede stabil durumda primer orman
vasfÕndadÕr.
Ancak bazÕ ormanlarÕmÕz üzerinde baúta insan olmak üzere biyotik ve abiyotik etkiler,
ormanÕn yaúam ortaklÕ÷ÕnÕ etkileyerek biyolojik ve ekolojik dengenin bozulmasÕna,
dolayÕsÕyla klimaks türlerin kÕsmen veya tamamen uzaklaúmasÕna neden olmuúlardÕr.
Bunun sonucunda, optimum yayÕlÕú alanlarÕ dÕúÕnda olmasÕna ra÷men bazÕ türler, bu
alanlara de÷iúik yollardan gelip yerleúerek genelde erken yaúlarda çürüme ve böcek
zararlarÕna karúÕ stabil olmayan meúcereler oluúturmakta ve bu ormanlara sekonder karakter
gösteren ormanlar denilmektedir.
Ülkemizde yayÕlÕú gösteren orman a÷açlarÕndan a÷ÕrlÕklÕ göknar türleri olmak üzere birçok
tür bugün yukarÕda bahsedilen gerekçe ile kendisinin optimal yayÕlÕú alanÕ dÕúÕnda di÷er
türlerin optimum yayÕlÕú alanlarÕ içerisinde saf meúcereler kurabilmektedir. Bu
meúcerelerde genelde erken yaúlarda çürüme ve böcek zararlarÕna ba÷lÕ olarak stabil
olmayan bir yaúam söz konusudur.
Yine kayÕn yetiúme ortamlarÕnda düzensiz faydalanmalar neticesi kayÕnÕn yok edilmesi
veya yerlerine karaçam, sarÕçam gibi ibreli türlerin gelmesi veya getirilmesi ile oluúan ibreli
ormanlar ve karaçam, sarÕçam gibi ibreli türlerin öncü olarak geldi÷i ormanlar sekonder
kuruluú göstermektedir.
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Bu tür ormanlarÕn rehabilite edilerek meúcereyi temsil eden esas türlerin alana yeniden
getirilmesi ve bu türlerin tabii süksesyon seyri içerisinde iyi korunmalarÕ gerekir.
Baúta göknar türlerimiz olmak üzere sekonder özellik gösteren ormanlarÕ esas kuruluúlarÕna
dönüútürmek için yapÕlacak silvikültürel iúlemler, meúcere özelliklerine göre;
-Öncelikle sekonder karakter gösteren orman alanlarÕnÕn ve dönüútürmeye konu edilecek
a÷aç türlerinin yetiúme ortamÕ isteklerine göre sa÷lÕklÕ bir úekilde tespit edilmesi (klimaks
türün),
-Planlama esnasÕnda sekonder özellik taúÕyan bu alanlarÕn asli a÷aç türlerine
dönüútürülmesi için bir iúletme sÕnÕfÕ oluúturulmasÕ ve hedeflenen kuruluúa en kÕsa zamanda
ulaúmak için ihtiyaç duyulan silvikültürel etanÕn belirlenerek uygulanmasÕnÕn sa÷lanmasÕ,
-Bu tür özellik taúÕyan ormanlar meúcere özelliklerine göre belirli bir sürede asli a÷aç
türlerine dönüútürülürken türlerin biyolojik ve ekolojik istekleri de dikkate alÕnarak devamlÕ
orman formuna uygun müdahalelerin uygulanmasÕ,
-Sekonder özellikleri nedeniyle tepe çökmesi, çürüklük ve böcek-mantar tasallutu nedeniyle
sa÷lÕklarÕnÕ kaybetmiú saf meúcerelerin dönüútürmeye konu edilmesi ve düzensiz
faydalanmalarla sayÕlarÕ çok azaltÕlan klimaks türlerin lehine etkili silvikültürel bakÕm ve
gençleútirme çalÕúmalarÕ yapÕlmasÕ,
-Hedeflenen meúcere kuruluúunu oluúturacak türlerin gençli÷inin bilinen gençleútirme
metotlarÕ ile alana getirilmesine yönelik detay silvikültür planlarÕnÕn yapÕlmasÕ ve istenilen
amaca ulaúÕlÕncaya kadar bu planlara uyulmasÕ,
-BakÕmlarla istikbaldeki de÷erleri garanti altÕna alÕnacak istenilen amaca uygun mevcut
gençlikler ile sonradan alanda tesis edilecek gençliklerin, biyolojik ba÷ÕmsÕzlÕklarÕna
kavuúuncaya kadar izlenmesi ve bu alanlarÕn özellikle hayvan baskÕsÕna karúÕ sürekli
kontrol altÕnda tutulmasÕdÕr.

2. ORMAN BAKIMI
2.1. Genel Esaslar
Bir orman, ister suni yolla isterse tabii yolla kurulmuú olsun, tesis tarihinden itibaren
baúlayarak idare süresinin (kesime olgunluk ça÷Õ) sonuna kadar bakÕmlara konu edilmelidir.
Meúcerenin tesisinden itibaren yapÕlan ilk bakÕm tedbiri gençlik ça÷Õnda uygulanan gençlik
bakÕmÕdÕr. Bu ilk ve en önemli bakÕm tedbiri olup uygulanmazsa (tamamlama yapÕlmaz,
koruma ihmal edilir, zararlÕ diri örtü ile mücadele edilmez ise) tesis edilen meúcere kÕsa bir
süre sonra yok olur ki bu da bütün emeklerin, zamanÕn ve yapÕlan harcamanÕn boúa gitmesi
demektir.
Gençlik bakÕmÕndan sonra gelen bakÕm tedbirleri (sÕklÕk bakÕmÕ, aralama, ÕúÕklandÕrma,
budama) daha çok meúcerenin istikbaldeki de÷erinin artÕrÕlmasÕna yöneliktir.
Sebebi ne olursa olsun, bakÕm amacÕ ile zamanÕnda ormana müdahale edilmez ise tabiat
“gövde ayrÕlmasÕ” dedi÷imiz olay ile aralamayÕ kendisi yapmaktadÕr. Böylece meúcerenin
birçok fertleri de (ço÷unlukla aday istikbal a÷açlarÕ) kuruyarak yok olup gitmektedir. Bu
nedenle ihtiyacÕna göre uygun zamanlarda meúcerelere girilip tekni÷ine uygun bakÕmlar
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yapmak hem günümüzün odun hammaddesi ihtiyacÕnÕ karúÕlamak hem de meúcerenin
gelecekteki ekonomik ve ekolojik de÷erini artÕrmak bakÕmÕndan son derece önemlidir.

2.2. Orman BakÕm Tedbirleri
Orman bakÕmÕ tedbirleri, meúcere geliúme ça÷larÕna göre birbirinden farklÕ tekniklerle
çalÕúÕlan silvikültürel uygulamalardÕr ki bunlar:
-Gençlik bakÕmÕ
-SÕklÕk bakÕmÕ (ayÕklama)
-Aralama (ferahlandÕrma)
-IúÕklandÕrma (çap artÕmÕna yönelik)
-Alt tesis
-BudamadÕr.
Bir meúcerede hangi orman bakÕm tedbirinin uygulanaca÷Õna karar verebilmek için
öncelikle meúcerenin hangi geliúme ça÷Õnda bulundu÷unu bilmek gerekir. (ùekil 8)
MEŞCERE GELİŞİM ÇAĞLARI

BOY

ÇAĞLAR

GENÇLİK

SIKLIK

SIRIKLIK

ÇAĞLARIN
TANIMLARI

Gençliğin
getirilişinden,
kapalılığın
teşekkülüne kadar

Kapalılığın
teşekkülünden
dal budanmasının
başlamasına kadar

1,30 çapları
8 - 10,9 cm
arası

Amenajmana
göre çağ sınıﬂarı
Silvikültüre
göre yapılacak
müdahale

0 - 7,9 (a)
Gençlik bakımı
kültür bakımı

DİREKLİK

İNCE AĞAÇLIK

ORTA AĞAÇLIK

KALIN AĞAÇLIK

1,30 çapları
11 - 19,9 cm
arası

1,30 çapları
20 - 35,9 cm
arası

1,30 çapları
36 - 51,9 cm
arası

1,30 çapları
52 cm’den
yukarı

20 - 35,9 (c)

36 - 51,9 (d)

52 < (e)

8 - 19,9 (b)
Sıklık bakımı
(ayıklama)

Aralama (Ferahlandırma)
Meşçere Bakımı

ùekil 8: Meúcere geliúim ça÷larÕ
Tablo incelendi÷inde, gençlik ça÷Õnda gençlik bakÕmÕ, sÕklÕk ça÷Õnda sÕklÕk bakÕmÕ
(ayÕklama), sÕrÕklÕk, direklik, ince a÷açlÕk, orta a÷açlÕk, kalÕn a÷açlÕk ça÷larÕnda ise aralama
(ferahlandÕrma) uygulanaca÷Õ görülmektedir.
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2.2.1. AynÕ YaúlÕ Koru OrmanlarÕnda BakÕm
2.2.1.1. Gençlik ve Kültür BakÕmÕ
Gençlik bakÕmÕ, gençlik ça÷Õnda uygulanan bir bakÕm tedbiridir. Gençlik ça÷Õ meúcerenin
kurulmasÕndan meúcere kapalÕlÕ÷ÕnÕn oluúmaya baúlamasÕna kadar devam eden geliúme ça÷Õ
oldu÷una göre gençlik bakÕmÕnÕn amacÕ, gençli÷in sahaya geliúinden sonra onun geliúme
seyrini sürekli takip ederek istenilen iúletme amacÕna uygun nitelikte meúcerenin
yetiúmesini sa÷lamaktÕr. Bu ise gençli÷in geliúme úartlarÕnÕ iyileútirmek, genç fidanlarÕn
daha ilk yaúlardan itibaren zarar görmeden büyümelerini emniyete almakla mümkündür.
Gençlik ve Kültür BakÕm Tedbirleri:
Gençli÷in Zararlardan KorunmasÕ:
KorumanÕn sa÷lanamadÕ÷Õ yerlerde di÷er bakÕm önlemlerini de uygulamak zorlaúÕr. Bu
nedenle daha gençli÷in sahaya getirilmesi sürecinde gerekirse otlatmaya karúÕ gençleútirme
alanlarÕnÕn çitlerle veya tel örgülerle çevrilmesi gerekir. Bu sahalarÕn idaremiz
elemanlarÕyla korunmasÕnÕn zor oldu÷u alanlarda köy tüzel kiúilikleri ile sözleúme
imzalanarak korunmasÕ sa÷lanmalÕdÕr. (Ek:13)
YangÕn tehlikesinin fazla oldu÷u yörelerimizde de yangÕn emniyet yollarÕ ve úeritlerini
yeterli sÕklÕkta açmak, bakÕmlÕ bulundurmak ve YARDOP esaslarÕ do÷rultusunda tesis ve
çalÕúmalar yapmak gereklidir. Yine suni gençleútirme alanlarÕnda hâkim rüzgâr yönü göz
önüne alÕnarak mevcut yapraklÕ türlerden oluúturulacak yapraklÕ úerit ve bantlar yangÕnlarla
mücadelede önemli iúlevler üstlenmektedir. Böcek ve mantar zararlÕlarÕyla mücadele ihmal
edilmemelidir.
Gençlikte Kontrol ve Zarar Görmüúlerin AlÕnmasÕ:
Tabii gençleútirme alanlarÕnda ÕúÕk ve boúaltma kesiminin hemen ardÕndan yapÕlÕr. YaúlÕ
generasyonun alandan çÕkarÕlmasÕ esnasÕnda ezilen, soyulan ve tepeleri kopan bireylerle
birlikte mantar veya böcek arÕz olmuú, hasta, çalÕlaúmÕú ve kemirici hayvanlar tarafÕndan
zarar verilmiú bireyler de çÕkarÕlÕr. Üretim artÕklarÕ da vejetasyon mevsimi baúlamadan önce
gençli÷in üzerinden kaldÕrÕlmalÕdÕr.
SÕk Tabii Gençliklerin Seyreltilmesi:
Sahaya çok sÕk gelmiú ibreli gençlikler arasÕnda su ve besin mücadelesini önlemek
amacÕyla uygulanan bir bakÕm önlemidir. Tabii gençleútirme ve ekimle (tam alan, çizgi ve
ocak ekimleri ile) kurulan plantasyon alanlarÕnda uygulanÕr.
Seyreltme müdahalelerinde a÷aç türlerinin büyüme özellikleri göz önünde tutulmalÕdÕr. Zira
yapraklÕlar sÕk yetiútirilmezlerse tepelerini yayma, çalÕlaúma özellikleri gösterirler. Bu
nedenle özellikle kayÕn ve meúe gibi türlerimizde fena úekilli azman bireylerin
temizlenmesi dÕúÕnda bir seyreltme iúlemi gerekmemektedir.
Seyreltme yapma yaúÕ ve hangi aralÕk mesafelerle yapÕlaca÷Õ hususunda yetiúme ortamÕnÕn
verimlili÷i, a÷aç türlerine göre boy büyümesinin hÕzlÕ ya da yavaú olmasÕ, ÕúÕ÷a olan
gereksinimleri etkili olmaktadÕr.
Ancak ilk yaúlardan itibaren serbest yaúama alanÕna ihtiyaç gösteren ve hÕzlÕ büyüme
özelli÷ine sahip olan kÕzÕlçam türümüzde seyreltme müdahaleleri büyük önem taúÕr. Zira
hÕzlÕ büyüme özelli÷ine sahip olan bu türümüzde ilk yaúlardan itibaren fertlere serbest

48

S İ L V İ K Ü L T Ü R E L

U Y G U L A M A L A R I N

T E K N İ K

E S A S L A R I

yaúama alanÕ sa÷lanamazsa artÕm enerjisi duraklamakta, daha sonra bakÕm müdahaleleri
yapÕlarak yeterli yaúama alanÕna kavuúturulsalar bile bu fertlerin beklenen geliúmeyi
yapamadÕklarÕnÕ araútÕrma ve uygulama sonuçlarÕ göstermektedir. Bu nedenle kÕzÕlçamda
sÕk gençlikler mutlaka seyreltilmelidir.
KÕzÕlçam gençliklerinde seyreltme çalÕúmalarÕna, yetiúme ortamÕ úartlarÕ ve gençli÷in
sÕklÕ÷Õna göre de÷iúmekle beraber gençlik 50-70cm boya geldi÷inde baúlanmalÕdÕr. Büyük
ço÷unlukla kÕzÕlçam ormanlarÕmÕzda, gençlik bu boya geldi÷inde en iyi fizyolojik derinli÷i
bulan fertlerle, bulamayan fertler arasÕnda “boy farklÕlaúmasÕ” meydana gelmekte olup
çalÕúmalara bundan sonra baúlanÕlmasÕ isabetli olmaktadÕr. Ülkemizdeki kÕzÕlçam
gençliklerinde boy farklÕlaúmasÕ yetiúme ortamÕ úartlarÕna göre de÷iúmekle birlikte
genellikle 4-5 yaúlarÕnda baúlamaktadÕr. Bu çalÕúmalarda úablonsal davranÕlmamalÕ,
mutlaka iyi geliúme gösteren fertler lehine müdahale yapÕlmalÕdÕr. Bu nedenle selektif bir
iúlem yapÕlarak hektarda 3000-5000 adet dolayÕnda iyi geliúme gösteren fertlerin
bÕrakÕlmasÕ uygundur. Seyreltme çalÕúmasÕ bir defada bitirilmeli ve tercihen vejetasyon
mevsimi baúlamadan önce yapÕlmalÕdÕr.
Karaçam ve sarÕçam türlerimizde ise yetiúme ortamÕ úartlarÕna göre de÷iúmekle birlikte boy
farklÕlaúmasÕnÕn bariz olarak görüldü÷ü 7-8 yaúlarÕnda (boy 60-80cm) hektarda 6000-7000
adet birey kalacak úekilde bir seyreltmenin yapÕlmasÕ uygun olacaktÕr.
Sedir ve ladinde de çok sÕk (fÕrça büyümesi) büyüyen gençliklerde, büyüme enerjilerine
katkÕ sa÷lamak için seyreltilmeleri gerekir.
KarÕúÕmÕn Düzenlenmesi:
østenilen amaca uygun karÕúÕmÕn sa÷lanmasÕ için yapÕlan himaye edici uygulamalardÕr.
KarÕúÕk meúcerelerin gençleútirme alanlarÕnda ya da saf meúcerelerin karÕúÕk meúcerelere
dönüútürülmesi aúamasÕnda uygulanÕr. Himaye kesimleri ile biyolojik yönden zayÕf türün
gençli÷i koruma altÕna alÕnÕr. KarÕúÕmÕ düzenleme kesimleri sÕrasÕnda, çÕkarÕlmak istenen
türün gençli÷ini dipten keserek uzaklaútÕrmak yerine sadece tepesini kesmek daha
ekonomik olur (geniú yapraklÕlarda).
KarÕúÕmÕn düzenlenmesinde, karÕúÕma giren türlerin karúÕlÕklÕ büyüme iliúkilerinin
(biyolojik mücadele güçlerinin) bilinmesi önem taúÕr. Ancak bu sayede bakÕm yapÕlÕrken
hangi türe yardÕmcÕ olunup hangi türün geriletilece÷i kestirilebilir.
Dikimle tesis edilen meúcerelerde karÕúÕklÕk, gerek tür gerekse oran olarak baúlangÕçta
kurulmalÕdÕr.
Bo÷ma Tehlikesinin Önlenmesi (Sürgün Kontrolü):
FidanlarÕn suyuna ve besinine ortak olan ayrÕca gençli÷in üstüne çÕkÕp onlarÕ siperleyerek
güneú ÕúÕnlarÕndan faydalanmasÕnÕ engelleyen, sÕkÕútÕran, dolayÕsÕyla ölümlerine neden olan
ot, süceyrat, sarÕlÕcÕ bitkiler ve kök - kütük sürgünleri ile yapÕlan mücadeledir. Gençlik ve
kültürler biyolojik ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕ kazanÕp bo÷ulma tehlikesini atlatÕlÕncaya kadar
mücadeleye devam edilir.
Sürgün kontrolü vejetasyon döneminin baúÕnda yapÕlmalÕdÕr. Zira fidanlarÕn en hÕzlÕ
büyüme dönemlerinde onlara su ve ÕúÕk yönünden gerekli ortam sa÷lanmalÕdÕr. IúÕk a÷acÕ
türlerinde bu husus özellikle önem kazanÕr. Gecikmiú temmuz ve a÷ustos aylarÕnda
yapÕlacak bir sürgün kontrolünde genç fidanlarÕn sürgünleri en sÕcak devrede güneú
ÕúÕnlarÕna maruz kalaca÷Õndan zarar görebilecektir. (ùekil 9)

49

O

R

M

A

N

G

E

N

E

L

M

Ü

D

Ü

R

L

Ü

Ğ

Ü

Sü
ürgünn kon
ntrollü ilee mü
ücaddeley
ye sü
ürgün
n yo÷÷unlu
u÷unnun çok olduu÷u kÕsÕm
k mlard
dan baúla
b anmalÕ
ve genç birreyleerin bulun
b ndu÷÷u allanlaara daha yyaúlÕÕ alannlaraa görre önncelik tannÕnm
malÕd
dÕr.

10-15 cm

10-15 cm

10-15 cm

10-15 cm

80-100 cm

80-100 cm

ùekil 9:
9 Sü
ürgün
n koontro
olü
ma-Ç
Çapa
alam
ma:
Ott alm
Çaapalaama genellik
kle çÕplak
ç
k alaanlarrda su aaçÕ÷ÕÕ bullunan
n vee çattlakllarÕn olu
uútu÷
÷u yeerlerrde
uy
ygulaanan bir bakÕÕm tedbi
t iridirr. Diikim
mi takkip eden
e n ilkb
bahaar vee yazz ayllarÕn
nda ot
o allma ve
çap
palam
ma úeklin
ú
nde yapÕÕlan bbakÕm
ma ilk
i ottlarÕnn görülm
mesi ile
i baúlan
b
nÕr ve
v saaha devam
d mlÕ kontr
k rol
ediilereek to
oprak
kta çatlak
ç klÕkllarÕn ve kaym
makllanm
manÕnn old
du÷u
u devvreleerde tekrrarlan
nÕr. Külttür
sah
halarrÕndaa uyg
gulan
nan ilk ççapallamaa iúleemlerri sÕrrasÕnnda fidan
f n kökklerin
ne zaarar verm
v memeek iççin
dik
kkatlli olu
unm
malÕdÕÕr. Çapal
Ç lamaa, birrinci yÕl dÕútaan iççe do
o÷ru
u ve sÕ÷ bir
b úúekild
de, di÷er
d r yÕlllar
içtten ddÕúa do÷ru
d u yap
pÕlm
malÕdÕÕr.
Ott alm
ma-çaapalaama iúlem
i mi toopra÷
÷a kÕrÕntÕÕlÕ birr bün
nye vvererrek su
s tuutma kapasiteesini arttÕÕrÕr. Su
S
ve besiin ko
onusu
undaa fidaanlarrla reekab
bet ed
den ootsu bitkkileriin zaararÕnnÕ yo
ok edder.
nli÷ii top
prak teksttürün
ne göre
g
Kum
mlu topra
t aklarrda ççok derin
d n çap
palam
ma
Çaapalaama derin
de÷iiúir. K
yap
pÕlm
mamaalÕdÕrr. Çapal
Ç lamaa iúlemiine önceeliklle ruutub
betin kolayca kkaybo
oldu÷u kum
mlu
top
prakllarÕ bullund
duran
n kkÕsÕm
mlardan baúllayÕp
p ddaha so
onra a÷Õr bbüny
yeli alaanlarrda
sürrdürüülmeelidirr. Çaapalaama iúlerrine önce
ö eliklee rutu
ubett kay
ybÕnÕn
n çokk old
du÷uu sÕrttlardaan, güne
g eúli
bak
kÕlarrdan ve otlatm
o manÕÕn yoo÷un
n oldu
u÷u kÕsÕm
mlardan baúlanm
malÕdÕÕr.
Ottsu bbitkiilerlee mücad
m deledde de
d bu
b bitkil
b ler tohu
t umlarrÕnÕ dökkmed
den öncee çaalÕúm
malarrÕn
bittirilm
mesi gereeklid
dir.
Bo
oú Kaalan
n Yerrleriin Do
oldu
urulm
masÕÕ (Ta
amam
mlam
ma)::
Geençleeútirm
me çalÕúúmallarÕnnda de÷iiúik neddenleerle mey
ydan
na ggelen
n %
%15-2
20 oran
nÕndaaki
baúarÕssÕzlÕk
k tab
bii sayÕla
s abilir. Ancak
A k meeúcere kapal
k lÕlÕ÷ÕÕnÕn kÕsaa birr zam
mand
da oluúm
mamaasÕ
pra÷ÕÕn kapan
k nmassÕ iççin oluúa
o an boúlu
b uklarÕÕn en
e kÕÕsa zama
z andaa dolduru
ulmaasÕ
dolayÕssÕylaa top
gerrekirr.
Taamam
mlam
malarrda gecik
g kmem
mek esasstÕr. Aksii hâllde ttamaamlam
ma iile getirillen fidan
f nlar önceeki
gen
nçlikk vey
ya kültür
k
r ile kaynnaúaamazz. Su
uni gençleútirrme alanl
a larÕnnda tesistten sonra
s a ilk iki yÕl
y
içeerisinnde tama
t amlam
man
nÕn biitirilmesii gerrekirr. Tab
bii ggençlleútirrme çalÕúúmalarÕnd
da da boúaltm
ma
kesimiinin ardÕÕndan
n yaapÕlm
malÕd
dÕr. Anccak karaaçam
m, saarÕçam, sedirr vee kaayÕn gibii a÷
÷aç
türrlerim
mizd
de özzel gençleútirrme sürel
s lerin
nin uzzatÕlarakk de÷
÷er arrtÕúÕnna giidilddi÷i durum
d mlarrda 202
30 yÕl gibii birr süre daaha bbekleenecce÷in
nden tam
mamlama için
n yaúlÕ gener
g rasyo
onun
n tam
mam
men

50

S İ L V İ K Ü L T Ü R E L

U Y G U L A M A L A R I N

T E K N İ K

E S A S L A R I

uzaklaútÕrÕldÕ÷Õ zamana kadar beklenmez. ølk veya ikinci ÕúÕk kesiminin ardÕndan (örne÷in
karaçamda kapalÕlÕ÷Õn 0,20-0,25 civarÕna düúüldü÷ü ilk ÕúÕk kesiminin ardÕndan) yapÕlmasÕ
uygundur.
Azmanlarla Mücadele ve Dik KenarlarÕn Giderilmesi:
Gençleútirme alanÕnda, düzgün gövdeli, dar ve simetrik tepeli bireyleri ezen, tepesi yaygÕn,
gövdesi fena dallÕ, kalÕn ve bozuk olan kaba fertlere azman denir. Meúcerelerin aralama
ça÷Õnda daha çok belirgin ve rahatsÕz edici olan bu tür fertlerin ya tamamen dipten
kesilmesi ya da boúluklar oluúturmamak için tepe veya yan dallarÕnÕ kesmek suretiyle
zararsÕz hâle getirilmesi gerekir.
Yine çeúitli yaútaki gençlik gruplarÕnÕn yan yana gelmesi ile bu alanlarÕn sÕnÕrÕnda oluúan
dik kenar durumunda, büyümesi üstün olan fertler bitiúi÷indeki fidanlara bo÷ucu etki yapar.
Bu durumda gerek bo÷ma tehlikesini önlemek gerekse dik kenarÕn sakÕncalarÕnÕ gidermek
için gruplar arasÕnda tedrici bir geçiúi sa÷lamak amacÕyla, iki grup arasÕndaki sÕnÕrda yer
alan yapraklÕ boylu gençlik veya fidanlarda tepeler kesilir.
Gençlik/kültür bakÕm tedbirlerinde gençlik/kültür bakÕmÕ çalÕúmalarÕnÕn keúif özetine
dayandÕrÕlmasÕ gereklidir. Bu nedenle uygulanmasÕ öngörülen gençlik bakÕmÕ iú ve iúlemleri
için, aynÕ yörede 20x20m (0,04 ha) örnek alanlar seçilerek bu alanlarda yapÕlacak uygulama
sonuçlarÕ, 1 ha alana göre hesaplanacak (çevirme katsayÕsÕ=25) ve böylece bulunacak
mahallî birim maliyetlere ve/veya yürürlükteki birim fiyat cetvellerine dayalÕ birinci keúif
özeti düzenlenecek (Ek:14) ve bölge müdürlü÷ünce onaylandÕktan sonra uygulamaya
geçilecektir. Kültür bakÕmÕ çalÕúmalarÕ için de keúif özeti düzenlenecek (Ek:15) ve bölge
müdürlü÷ünce onaylandÕktan sonra uygulamaya geçilecektir.
Gençlik ve kültür bakÕm tedbirleri uygulama süresi, yetiúme ortamÕ özellikleri ve a÷aç
türüne göre de÷iúmekte olup gençlik ve kültür bakÕm tedbirleri zamanÕnda yapÕlmalÕ,
anlatÕlan ve gösterilenleri çabuk kavrayan kabiliyetli, becerikli, yetiúkin iúçiler kullanÕlmalÕ,
bu iúçilerin çalÕúmalarÕ sürekli kontrol edilmelidir. Gençlik ve kültür bakÕmÕ ile ilgili
program ve ödenek orman bölge müdürlüklerinin talepleri do÷rultusunda bütçe ile
verilmekte olup hazÕrlanan keúif özetlerine dayanarak ihtiyaç hâlinde ek program ve ödenek
ile de desteklenebilmektedir.
2.2.1.2. SÕklÕk BakÕmÕ (AyÕklama)
Meúcere kapalÕlÕ÷ÕnÕn teúekkülünden kuvvetli dal budanmasÕ ve gövde ayrÕlmasÕnÕn
baúlamasÕna kadar geçen süre sÕklÕk ça÷Õ olup bu ça÷da ormana yapÕlan bakÕm sÕklÕk
bakÕmÕdÕr.
SÕklÕk bakÕmÕnÕn en önemli amacÕ, gelece÷in istikbal a÷acÕnÕ bugünden belirlemek, onu
kolayca tanÕnÕr ve bulunur duruma getirmek, bu a÷açlara serbest yaúama alanÕ vermek, ÕúÕk
ve hava ihtiyaçlarÕnÕ sa÷lamak, karÕúÕm söz konusu ise meúcere karÕúÕmÕnÕ iúletme amacÕna
uygun düzenlemek ve meúcere perdesinin bakÕmÕnÕ yapmak úeklinde özetleyebiliriz.
SÕklÕk bakÕmlarÕna baúlama zamanÕ olarak, dallarÕn birbirine de÷ip de topra÷Õn tamamen
siperlendi÷i zamanÕ dikkate almak gerekir. Bu dönem yÕl olarak a÷aç türü ve yetiúme
ortamÕ úartlarÕna göre de÷iúiklik gösterebilmektedir.
SÕklÕk bakÕmlarÕ matematiksel düúünceye göre de÷il, silvikültürel düúünceye yer verilerek
yapÕlmalÕdÕr. Birim alanda belli sayÕda fert bÕrakmak gibi bir úablona ba÷lÕ kalÕnmamalÕ,
alanda homojen da÷ÕlÕúta bir yapÕ oluúturulmalÕdÕr. Uygulama esnasÕnda öncelikle hasta,
yaralÕ, cÕlÕz, ölmüú ve ölmekte olanlar çÕkarÕlÕr, sonra bütün kaba büyüyen fena úekilli
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(yamuk, çatallÕ, çalÕlaúmÕú) fertler ile namzet istikbal a÷açlarÕna baskÕ yapan fertler ve
meúcere kuruluúuna katÕlmalarÕ arzu edilmeyen a÷aç türlerine ait fertler sÕklÕktan çÕkartÕlÕr.
Bütün bu iúlemler yapÕlÕrken a÷aç türlerinin biyolojileri ve ekolojik istekleri göz önünde
bulundurulmalÕ, yarÕ ÕúÕk, yarÕ gölge ve gölge a÷aç/a÷aççÕklardan oluúan ara ve alt tabaka
muhafaza edilmelidir. SÕklÕk bakÕmÕ, ça÷ÕnÕ geçirmeden 3-5 yÕllÕk dönüú müddetleri ile
uygulanmalÕdÕr. SÕklÕk bakÕmlarÕnÕn ihmal edilmesi özellikle yüksek mÕntÕkalarda kar
kÕrmasÕ, devirmesi ve e÷mesine sebep olur. SÕklÕk bakÕmÕnÕ vejetasyon mevsimi dÕúÕnda,
özellikle erken ilkbahar ve geç sonbaharda yapmak gerekir.
Gelecek (istikbal) a÷açlarÕ ise meúcerelerde, yönetim süresi sonuna kadar kalacak ve
meúcere artÕmÕ üzerlerine yüklenecek a÷açlardÕr. Bu bakÕmdan gelecek a÷açlarÕ, canlÕ ve
gür bir büyüme gösteren, iyi biçimlenmiú simetrik bir tepeye sahip, hiçbir yara ve kalÕcÕ
kusur göstermeyen, tabii dal budamasÕ iyi, ince dallÕ, düzgün, silindirik, kaliteli bir gövdeye
sahip, aralama kesimlerine karúÕ iyi bir tepki gösterme yetene÷inde olan a÷açlardÕr.
Gelecek a÷aç sayÕsÕ idare süresine, meúcerenin hasÕlat düzeyine ve tahmini gövde
niteliklerine ba÷lÕ olarak a÷aç türlerine göre hektardaki sayÕsÕ aúa÷Õdaki gibi olmalÕdÕr.
Türler
KayÕn
Meúe
Karaçam
KÕzÕlçam (iyi bonitet)
SarÕçam
Ladin
Sedir
Göknar (aynÕ yaúlÕ)

Hektardaki Gelecek A÷aç SayÕsÕ
80-150
80-150
150-200
150-250
200-250
200-250
200-250
200-250

Gelecek a÷açlarÕnÕn sayÕsÕ, iyi yetiúme ortamlarÕnda alt sÕnÕrlara, kötü yetiúme ortamlarÕnda
üst sÕnÕrlara yaklaúabilir.
KÕzÕlçamÕn sÕklÕk bakÕmlarÕnda di÷er türlere göre daha kuvvetli müdahaleler yapÕlmalÕ,
yukarÕda belirtilenler dÕúÕnda iyi nitelikli fertler arasÕnda da bir seleksiyon yapÕlarak
meúcereyi oluúturacak fertlerin her birisine daha fazla “serbest yaúama alanÕ“
sa÷lanmalÕdÕr. KÕzÕlçamda artÕm enerjisinin yavaúlatÕlmadan sürdürülebilmesi için bu husus
çok önemlidir.
Uygulamalar sÕrasÕnda meúcere perdesinin hiçbir suretle bozulmamasÕna özen
gösterilmelidir. Meúcere kenarÕndaki fertler kaba büyümede gösterse alÕnmamalÕ, kesinlikle
budanmamalÕ, kendi úartlarÕ içerisinde müdahalesiz büyümesine imkân verilmelidir. Çünkü
meúcere perdesi sayesinde meúcere içine girecek rüzgâr daha az olacak, bu sayede
evaporasyonu azalacaktÕr. YangÕna hassas mÕntÕkalarda meúcere perdesine yangÕn riski
dikkate alÕnarak müdahalede bulunulmalÕdÕr.
Genç meúcerelere yapÕlan bakÕmlarÕn en etkin úekilde ve zamanÕnda yapÕlabilmesi için ana
yollara dik istikamette (%40 e÷ime kadar) 30-40 metre aralÕklarla 2-3 metre geniúli÷inde
úeritler (bakÕm patikalarÕ) açÕlmalÕ, yine yamaç istikametinde 80-100 metrede bir 2-3
metrelik yatay úeritler ile birbirlerine ba÷lanmalÕdÕr. (ùekil 10)
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ùekil 10: SÕklÕk bakÕmÕ patikalarÕ
BakÕm patikalarÕ;
-Teknik elemanÕn meúcere içlerine kadar kolayca girmesi, ormanÕ daha iyi tanÕmasÕ
dolayÕsÕyla teknik müdahalede daha isabetli karar verme imkânÕ sunmasÕ,
-øúçilere çalÕúma kolaylÕ÷Õ sa÷lamasÕ, yapÕlan iúlemlerin teknik eleman ve memur tarafÕndan
kolayca kontrol-takip edilmesi ve dolayÕsÕyla iú disiplini sa÷lanmasÕ,
-ÇÕkacak ürünlerin di÷er meúcere elemanlarÕna zarar vermeden ve kÕsa yoldan meúcereden
çÕkartÕlmasÕ,
-YangÕna ulaúma ve müdahalede kolaylÕklar sa÷lamasÕ,
-AynÕ patikalarÕn devamlÕ kullanÕlmasÕ ile orman içlerinde geliúigüzel güzergah açÕlmamasÕ
dolayÕsÕyla erozyonun önlenmesi gibi birçok faydalarÕ sa÷lamaktadÕr.
Arazi e÷iminin %40’tan fazla oldu÷u yerlerde ise yine ana yollarla irtibatlÕ ancak dik de÷il
aralÕk ve mesafe aynÕ kalmak úartÕyla %20-30 e÷imli olarak bakÕm patikalarÕ açÕlacaktÕr.
SÕklÕk bakÕmÕna konu meúcereler, zaman-mek۲n düzenlemesini yapmak üzere arazide
incelenerek, aktüel yapÕlarÕna göre bakÕm öncelikleri belirlenip yÕllÕk program tespitleri
yapÕlacaktÕr. Tespit edilen bölmeler ile ilgili (Ek:16) no.lu tablo düzenlenecektir. Bu tablo
ile birlikte bir önceki yÕlÕn sÕklÕk bakÕmÕ uygulama sonuçlarÕ için aynÕ örnek tablo
düzenlenecek ayrÕca iúletme úefli÷i, iúletme müdürlü÷ü ve bölge müdürlü÷ünde
arúivlenmesi sa÷lanacaktÕr.
SÕklÕk bakÕmÕ yapÕlacak alanlarda zaman - mekân düzenlemesi yapÕlÕrken aúa÷Õdaki
hususlara dikkat edilecektir:
-Grift kapalÕ meúcereler daha gevúek kapalÕ meúcerelerden,
-Daha genç olan meúcereler daha yaúlÕ olan meúcerelerden,
-øyi bonitetli meúcereler düúük bonitetli meúcerelerden,
-KarÕúÕk meúcereler saf meúcerelerden,
-IúÕk a÷açlarÕndan oluúan meúcereler gölgeye dayanÕklÕ a÷açlardan oluúan
meúcerelerden daha öncelikli olarak de÷erlendirilecek ve zaman-mekân düzenlemesi buna
göre yapÕlacaktÕr.
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SÕklÕk bakÕmÕ çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda iúin ekonomisi dikkate alÕnarak gayret gösterilecek,
meúcere geliúimini etkilemeyecek fuzuli çalÕúmalardan kaçÕnÕlacaktÕr. Bu nedenle alt
tabakadaki
de÷erlendirilmesi
mümkün
olmayan
süceyratÕn
temizlenmesi
düúünülmeyecektir. (YangÕna hassas bölgeler hariç)
ÇalÕúmalarÕ engelleyen dallar ile yangÕna hassas yörelerdeki orman yolu, yangÕn emniyet
yolu ve úeritlerine rastlayan meúcere kenarlarÕnda iki taraflÕ 25-50m’lik úeritler hâlinde kuru
ve yaú dal budamasÕ yapÕlabilecektir. AyrÕca kaliteli ürün elde etmeye yönelik olarak
seçilmiú istikbal a÷açlarÕnda budama yapÕlabilecektir.
BakÕm müdahaleleri sonucu ortaya çÕkan de÷erlendirilmesi mümkün olmayan kesim
artÕklarÕ zorunlu olmadÕkça saha dÕúÕna çÕkartÕlmayacak, bunlar büyük yÕ÷Õnlar
oluúturmayacak úekilde sahada bÕrakÕlacaktÕr.
Gerçek anlamda sÕklÕk ça÷Õnda bulunan meúcerelerde yapÕlan müdahaleler sonucu
de÷erlendirilebilecek ürün elde etmek genellikle mümkün de÷ildir. Ancak ormanlarÕmÕzÕn
ço÷u zaman kÕsa mesafeler içinde de÷iúebilen yapÕlarÕ dikkate alÕnarak
de÷erlendirilebilecek ürün elde edilmesi mümkün olacak yerlerde bu materyalden
endüstriyel odun ve yakacak odun üretimi için gerekli önlemler alÕnacaktÕr.
BakÕm müdahalesi yapÕlan aynÕ saha içinde yukarÕda açÕklandÕ÷Õ gibi de÷erlendirilebilecek
ürün elde edilecek yerlerde varsa buralarda sÕklÕk bakÕmÕ ödenekleri kullanÕlmayacak
üretim ödenekleri ile çalÕúmalar yapÕlacaktÕr. Ancak bu alanlarda istikbal ferdi seçimi ve
bunlarÕn budanmasÕ, bakÕm patikalarÕnÕn açÕlmasÕ çalÕúmalarÕ için gerekli harcamalar sÕklÕk
bakÕmÕ hesap faslÕndan karúÕlanacaktÕr.
SÕklÕk bakÕmÕ çalÕúmalarÕ ile ilgili keúif özeti (Ek:17) bölge müdürlü÷ünce onaylandÕktan
sonra uygulamalara baúlanÕlacaktÕr.
2.2.1.3. Aralama
SÕklÕk ça÷Õndan sonra gelen meúcere geliúme ça÷larÕnda (sÕrÕklÕk, direklik, ince, orta ve
kalÕn a÷açlÕk) uygulanan bakÕm tedbiridir. SÕklÕk ça÷Õndan sonra, sÕklÕk nedeniyle tabii dal
budamasÕnÕn, meúcere tabakalÕlÕ÷ÕnÕn, gövde sÕnÕflarÕnÕn belli olmaya baúlamasÕndan,
meúcere gençleútirmeye alÕnÕncaya kadar, a÷açlarÕn kendi aralarÕnda yaptÕklarÕ mücadeleye
aktif müdahaleler yapan devamlÕ ve planlÕ kesimlere aralama denilmektedir.
Aralamalar amenajman planlarÕnda bakÕm bloklarÕnda bulunan, zaman ve mekân düzenine
ba÷lanmÕú ve eta verilmiú alanlarda plan verileri do÷rultusunda yapÕlan çalÕúmalardÕr.
AralamanÕn amacÕ;
-Hasta, fena úekilli, sÕkÕúÕk a÷açlarÕ çÕkartarak meúcereyi yangÕn, böcek ve mantar olmak
üzere birçok biyotik ve abiyotik tehlikelere karúÕ dayanÕklÕ hâle getirmek,
-Meúceredeki istikbal a÷açlarÕnÕn bakÕmÕnÕ yapmak, yani onlara daha iyi geliúme ortamÕ
sa÷lamak,
-Meúcereyi tabii gençleútirmeye hazÕrlamak,
-OrmanÕ, istenilen fonksiyonel hizmete göre arzulanan formuna kavuúturmak,
-Bütün bunlarÕ yaparken de ara hasÕlat alarak ülke ekonomisinin ihtiyaç duydu÷u odun
hammaddesini sa÷lamaktÕr.
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Aralama ùekilleri;
Seçerek (Selektif) Aralama,
Tabii úartlarda oluúmuú ormanlarda seçerek aralama esastÕr. Türkiye ormanlarÕnda genel
olarak seçerek (selektif) aralama uygulanÕr. Aralama yapÕlÕrken a÷açlarÕn seçiminde
OrmancÕlÕk AraútÕrma KurumlarÕ Birli÷inin gövde sÕnÕflandÕrÕlmasÕ kullanÕlÕr. Aralamada
esas olan iyi geliúme gösteren fertlerin lehine kötülerin çÕkartÕlmasÕdÕr.
Seçerek aralama kesimleri “Alçak Aralama” ve “Yüksek Aralama” olarak ikiye ayrÕlÕr.
Alçak aralama ve dereceleri: IúÕk (meúe hariç) ve yarÕ ÕúÕk a÷açlarÕnÕn oluúturdu÷u ara ve
alt tabakaya sahip olmayan veya çok az bulunan tek tabakalÕ meúcerelerde uygulanan bir
aralama çeúididir. Alçak aralama müdahaleleri genellikle ara ve alt tabaka üzerinde
yo÷unlaúÕr. Zorunlu hallerde galip meúcereye yani 2. sÕnÕf gövdelerden veya birbirine zarar
veren 1. sÕnÕf gövdelerden bazÕlarÕna da müdahale edilebilir.
Alçak aralamanÕn zayÕf alçak aralama, mutedil alçak aralama ve kuvvetli alçak aralama
olmak üzere üç derecesi vardÕr.
1.

ZayÕf Alçak Aralama:

Alçak aralamanÕn bu derecesinde, meúcerelere aktif müdahalede bulunulmaz. Gövde
sÕnÕflarÕ taksimatÕna göre 5. sÕnÕf ve 2e sÕnÕfÕ kesilerek meúcere dÕúÕna çÕkartÕlÕr.
2.

Mutedil Alçak Aralama:

Meúcere bünyesine, ÕlÕmlÕ aktif müdahalelerde bulunan bir aralama derecesidir. 5. sÕnÕf ve
2e sÕnÕfÕ gövdelere hemen, 4. sÕnÕf gövdelere boúluklar oluúturmayacak úekilde, 1. sÕnÕf
gövdelere zarar veren 2. sÕnÕf gövdelerden, öncelik sÕrasÕna göre 2b, 2d, 2a ve 2c
sÕnÕflarÕndaki gövdeler ise tedricen çÕkartÕlÕr.
3.

Kuvvetli Alçak Aralama:

Gaye, 1. sÕnÕf gövdelerin hâkim oldu÷u kaliteli meúcere kurmaktÕr. Bu aralama derecesinde
5. sÕnÕf, 2e ve 4. sÕnÕf gövdeler hemen, 3. sÕnÕf gövdeler ise tedricen alandan çÕkartÕlÕr. Hatta
birbirine zarar veren 1. sÕnÕf a÷açlardan üstün vasÕflÕ lehine ve 1. sÕnÕf a÷açlara zarar veren
2. sÕnÕf gövdelere de müdahalede bulunulur.
Yüksek aralama ve dereceleri: Meúcerelerde galip tabakada yapÕlan aralamalar yüksek
aralama olarak isimlendirilir. Bu uygulamalar sÕrasÕnda meúcerede bulunan ara ve alt tabaka
korunur. Bu nedenle yüksek aralama; çok çeúitli hizmet veren ara ve alt tabakaya sahip
gölge ve yarÕ gölge a÷açlarÕndan oluúan meúcerelerde uygulanÕr.
Yüksek aralamanÕn mutedil ve kuvvetli olmak üzere iki derecesi vardÕr.
1. Mutedil Yüksek Aralama:
Mutedil yüksek aralamada gaye, meúcere kapalÕlÕ÷ÕnÕ tekrar teúekkül edecek kadar kÕrmak;
yani kapalÕlÕ÷Õ açÕklÕklar oluúacak úekilde bozmamak olmalÕdÕr.
Bu yüksek aralama derecesinde, ma÷lup meúcere elamanlarÕndan 5. sÕnÕf bireyler, 3. ve 4.
sÕnÕflardan hastalÕklÕ olanlar, galip meúceredeki gövdelerden de 2e sÕnÕfÕndakiler
meúcereden hemen uzaklaútÕrÕlÕrlar. Geriye kalan 3. ve 4. sÕnÕflar kesilmez ve fonksiyonel
halde kalmalarÕ için ne gerekiyorsa yapÕlarak bakÕmlÕ hâlde tutulurlar. Galip tabakadaki
di÷er a÷açlardan da sÕrasÕyla 2a, 2d, 2b ve 2c sÕnÕfÕndakiler, gerekti÷inde çÕkartÕlabilirler.
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Hatta birbirini rahatsÕz eden 1. sÕnÕflara da müdahale edilerek bunlarÕn en kaliteleri sahada
bÕrakÕlarak di÷erleri kesilebilir.
2. Kuvvetli Yüksek Aralama:
SÕrÕklÕk ve direklik ça÷Õnda müspet seleksiyon uygulanarak belirlenen istikbal a÷açlarÕnÕn
(1. sÕnÕf gövdeler) bakÕmÕnÕ amaçlayan aralama derecesidir. østikbal fertlerinin geliúmesine
engel olan gövdeler 1. ve 2. sÕnÕf dahi olsa uzaklaútÕrÕlÕr.
BakÕm çalÕúmalarÕnda esas olan, ormanÕn ihtiyaç duydu÷u ölçüde a÷aç çÕkartmak ve
çÕkarÕlan a÷aç miktarÕnÕn ne ölçüde oldu÷unu bilmektir. Bu konuda en somut ölçüt “Gö÷üs
Yüzeyi”dir. (Gö÷üs yüzeyi, a÷acÕn 1,30 kesitinin m2 cinsinden de÷eridir.) A÷açlarÕn
çÕkarÕlmasÕ ile yapÕlan aralama iúlemlerine “ZayÕf/Mutedil/Kuvvetli” müdahale
diyebilmek için birim alandaki toplam gö÷üs yüzeyini bilmek ve çÕkarÕlan a÷açlarÕn gö÷üs
yüzeyi toplamÕnÕ buna oranlamak gerekir. Tam kapalÕ meúcerelerde çÕkartÕlan a÷açlarÕn
gö÷üs yüzeyi toplamÕ, birim alandaki gö÷üs yüzeyi toplamÕnÕn %15’ini (%10-20)
oluúturuyorsa yaptÕ÷ÕmÕz iúlem “zayÕf”, %25’ini (%20-30) oluúturuyorsa “mutedil”,
%35’ini (%30-40) oluúturuyorsa “kuvvetli” olarak adlandÕrÕlÕr.
Sistematik (úematik, sÕra, mekanik) Aralama:
Bu aralama, esas olarak belli aralÕk – mesafelerde dikilmiú olan suni gençleútirme veya
a÷açlandÕrma sahalarÕnda uygulanabilir. Toprak úartlarÕnÕn homojen oldu÷u yerlerde
uygulanmasÕ gerekir. Genel olarak bir sÕra bÕrakÕlÕp bir sÕra çÕkartÕlarak yapÕldÕ÷Õ gibi bir
atlayÕp bir almak vb. úeklinde de olabilir.
Aralama ÇalÕúmalarÕnda KullanÕlan Gövde SÕnÕflandÕrmalarÕ (ùekil 11):
I. Galip Gövdeler (Üst tepe kapalÕlÕ÷Õna
katÕlan gövdeler)
1. SÕnÕf: Tepe geliúmesi normal ve gövde
úekli iyi olan galip gövdeler.
2. SÕnÕf: Tepe geliúmesi anormal ve gövde
úekli fena olan galip gövdeler.
Bunlar;
a) SÕkÕúÕk gövdeler
b) Fena úekilli azmanlar
c) Çatal gövdeler
d) KÕrbaçlayÕcÕlar
e) Her türlü hasta gövdeler ve dikili
kurular
II. Ma÷lup Gövdeler
3. SÕnÕf: Geri kalmÕú fakat tepeleri henüz
siperlenmemiú gövdeler.
4. SÕnÕf: Ezilmiú (alt vaziyette, tepelerin
üstü kapalÕ) fakat henüz yaúama
yetene÷indeki gövdeler.
5. SÕnÕf: Ölmek üzere olan ya da ölmüú
gövdeler, topra÷a do÷ru kÕvrÕk sÕrÕklar.
ùekil 11: Gövde SÕnÕflarÕ TaksimatÕ
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2.2.1.4. IúÕklandÕrma
Aralamalardan çok daha kuvvetli yapÕlan ve meúcere üst tepe kapalÕlÕ÷ÕnÕn devamlÕ olarak
kÕrÕlmasÕnÕ sa÷layan, böylece aralamalardan sonra meúcerede kalan elit a÷açlarÕn tepelerini
tamamen serbest duruma getirip onlarÕ tamamen ÕúÕ÷a kavuúturarak çap artÕmÕnÕ hÕzlandÕrÕp
kÕsa zamanda büyük çaplÕ gövdeler elde etmeye yönelik uygulamanÕn adÕna ÕúÕklandÕrma
denilmektedir.
IúÕklandÕrma kesimlerine gölge a÷açlarÕ ÕúÕk a÷açlarÕna nazaran daha ileri derecede cevap
verirler. Bu bakÕmdan özellikle kayÕn, göknar, karaçam iyi yetiúme ortamlarÕnda
ÕúÕklandÕrma uygulanmasÕna en uygun türlerdir.
2.2.1.5. Alt Tesis
YaúlÕ bir meúcerenin altÕnda, o meúcerenin bakÕmÕna hizmet etmek için, yapÕlan tesise alt
tesis denilmektedir. Özellikle meúelerde su sürgünü oluúmamasÕ için alt tesise ihtiyaç
vardÕr.
Alt tesis, tek tabakalÕ meúcere kuruluúlarÕnda meúcere altÕna, genelde dikim yoluyla gölge
ve yarÕ gölge a÷açlarÕ getirilmek suretiyle oluúturulur ve úu faydalarÕ sa÷lar;
- Topra÷Õ gölgeler üst topra÷Õn aúÕrÕ kurumasÕnÕ önler,
- Meúcerede otlanmaya ve yabanlaúmaya engel olur,
- Yaprak dökümü ile topra÷Õn organik maddece zenginleúmesini sa÷lar,
- Ölü örtünün daha iyi ayrÕúmasÕnÕ sa÷lar,
- OlasÕ oluúacak boúluklarda yükselerek karÕúÕma girer ve meúcere devamlÕlÕ÷ÕnÕ garanti
altÕna alÕr,
- Dolgu görevi görerek kaliteli, düzgün, dalsÕz ve budaksÕz ürün almamÕza yardÕmcÕ olur.
KayÕn, göknar, ladin, Õhlamur, gürgen vb. alt tesise en uygun a÷aç türlerimizdir.
2.2.1.6. Budama
2.2.1.6.1. ø÷ne YapraklÕ Türlerde Odun Kalitesinin ArttÕrÕlmasÕna Yönelik Budama
Odun hammaddesi üretimi amacÕ ile iúletilen ormanlarda temel prensip, birim alandan en
fazla kalite ve kantitede ürün elde etmektir. TeúkilatÕmÕz uzun yÕllardan beri birim alandan
en fazla kantitede ürün üretimine yo÷unlaúmÕú, kaliteli ürün elde etme konusunda en önemli
bakÕm tedbirlerinden birisi olan budama yakÕn zamana kadar sadece literatür bilgisi olarak
kalmÕú, uygulama olana÷Õ bulunamamÕútÕr.
ø÷ne yapraklÕ a÷aç türlerinde tabii dal budanmasÕ sonucu kuruyan dallarÕn düúmesi uzun
zaman almakta, genel olarak gövdeye birleútikleri yerden düúmeyerek gövde odunlarÕnda
düúer budak oluúumu meydana gelmektedir. Bu da odun kalitesini önemli ölçüde olumsuz
olarak etkileyen bir durumdur. Budama, sonuçta ekonomik olarak daha fazla gelir getirdi÷i
için önemli bir bakÕm tedbiri olarak tavsiye edilmektedir.
Bu nedenle i÷ne yapraklÕ türlerin kaliteli odun elde etmek için belli prensipler çerçevesinde
budanmalarÕ gerekir.
Budama YapÕlacak Meúcerenin Seçimi:
Budama, çalÕúmalarÕ i÷ne yapraklÕ türlerimizin saf ya da karÕúÕk hâlde bulundu÷u
meúcerelerde yapÕlacaktÕr.
Budama yapÕlacak meúcerelerde gaye iyi kaliteli 1. sÕnÕf emval elde etmek oldu÷una göre
meúcerelerin, odun hammaddesi üretimi fonksiyonu görecek, iyi yetiúme ortamÕnda (I. - II.
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bonitet), iyi geliúme gösteren, sa÷lÕklÕ, usulsüz müdahalelerin, böcek-mantar zararlarÕnÕn
olmadÕ÷Õ ve ulaúÕm problemleri olmayan yerlerden seçilmesi esastÕr. Özellikle böcek mantar zararÕ riski olan yerlerde budama çalÕúmasÕ yapÕlmamalÕdÕr
BudamanÕn daha erken yaúlarda iki aúamalÕ olarak yapÕlmasÕ mümkündür. Ancak çalÕúma
úartlarÕ nedeni ile iúin hem ekonomisi hem de kayÕt iúlemlerindeki güçlükler göz önüne
alÕnarak budamanÕn bir defada yapÕlmasÕ daha uygundur. Bu nedenle budama bir defada
yapÕlaca÷Õndan meúcerenin sÕrÕklÕk-direklik geliúim ça÷larÕnda, meúcere üst boyunu temsil
eden ortalama 10-15cm gö÷üs çapÕndaki büyüme enerjisi yüksek genç istikbal a÷açlarÕnda
uygulama yapÕlmalÕdÕr.
YukarÕdaki özellikleri taúÕyan I. II. bonitetteki karaçam, sarÕçam, göknar, ladin ve sedir
meúcereleri ile I. bonitetteki kÕzÕlçam meúcerelerinde budama yapÕlacaktÕr.
I. ve II. bonitetlerde olmamasÕna karúÕlÕk tomruklarÕ yüksek fiyatlarla alÕcÕ bulan bazÕ özel
yetiúme ortamlarÕnda da budama yapÕlabilecektir.
Budama YapÕlacak A÷açlarÕn Seçimi
Budama çalÕúmalarÕ meúcerelerde bulunan tüm fertlere uygulanmayacaktÕr. Meúcerede
kesime olgunluk ça÷Õna gelinceye kadar kalacak ve meúcere artÕmÕnÕ üzerlerinde toplayacak
sa÷lÕklÕ ve geliúme dinami÷i yüksek olan fertlerden gelecek a÷acÕ (istikbal ferdi) seçilecek
ve bunlar budanacaktÕr.
Gelecek a÷açlarÕ (istikbal fertleri) aúa÷Õdaki özellikleri taúÕmalÕdÕr;
-Galip tabakada, canlÕ gür bir büyüme gösteren iyi biçimlenmiú simetrik bir tepeye
sahip olmalÕ.
-Hiçbir yara ve kalÕcÕ kusuru olmamalÕ.
-Tabii dal budanmasÕ iyi, ince dallÕ, düzgün, silindirik, kaliteli, stabilitesi yüksek bir
gövdeye sahip olmalÕdÕr.
BudamanÕn UygulanmasÕ:

35 cm
2.5

2.5

A÷aç budandÕktan sonra kaliteli odun elde edebilmek
ve budamadan sonuç alabilmek için gövdenin her iki
tarafÕnda budaksÕz 10’ar santimetrelik bir kÕsmÕn
oluúmasÕ gerekir. Bu da budama ve yaranÕn
kapanmasÕndan sonra a÷acÕn en az 20cm’lik bir artÕm
yapmasÕ demektir.
Buna göre gö÷üs yüzeyi çapÕ 10cm olan bir a÷aç
budandÕktan sonra yara yerinin kapanmasÕ için 22,5cm’lik bir geliúmeye ihtiyaç oldu÷una göre 15cm
çap’ tan sonra, 15cm gö÷üs yüzeyi çapÕna sahip bir
a÷aç da 20cm çaptan sonra budaksÕz gövde oluúturmaya
baúlayacaktÕr. Budamadan sonra bekleme süresi ne
kadar uzatÕlabilirse alÕnacak de÷erli ürün oranÕ da o
kadar artacaktÕr. (ùekil 12).

5m

1.30 daki budaks›z
çap 41 cm

10 cm.lik
budaks›z k›s›m

Kabuk
10-15 cm.lik
budakl› merkez

2-3 cm.lik budak
kaynama bölgesi

ùekil 12: BudamanÕn uygulanmasÕ
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Seçilen istikbal a÷açlarÕ yerden 5-6m yüksekli÷e kadar budanacaktÕr.
Budama yüksekli÷i a÷aç boyunun 1/2’sinden, yeúil budama tepe boyunun 1/3‘ünden fazla
olmayacaktÕr. Tepe boyunun 1/3‘ ünü geçen yeúil budamalar iki seferde yapÕlabilecektir.
KALøTEYE YÖNELøK BUDAMA YAPILACAK MEùCERELERDE UYGULAMA
ESASLARI
MEùCERE
ÜST
BOYU (m)

UYGULANACAK SøLVøKÜLTÜREL TEDBøRLER
- BakÕm patikalarÕnÕn açÕlmasÕ,
- HastalÕklÕ, yaralÕ, cÕlÕz, zayÕf fertlerin çÕkarÕlmasÕ (menfi seleksiyon),

3-5m

- øyi geliúme gösteren sÕkÕúÕk gruplarda ayÕklama (müspet seleksiyon)
yapÕlmasÕ,
- Varsa karÕúÕmÕn düzenlenmesi.
- 5-8m aralÕk-mesafe ile hektarda 150-300 adet aday gelecek a÷acÕ (aday
istikbal ferdi) seçilmesi,

5-10m

- Bu fertlere tepeden baskÕ yapan 1-3 ferdin çÕkarÕlmasÕ,
-Gerekiyorsa aradaki di÷er fertler arasÕnda selektif aralama yapÕlmasÕ.
- Gelecek a÷acÕ (istikbal ferdi) seçimi,
- Çz için: 6-8m aralÕk mesafelerle hektarda 150-250 adet,
- Çs, S,L,G için: 6-7m aralÕk mesafelerle hektarda 200-250 adet,

10-15m

- Çk için: 7-8m aralÕk mesafelerle hektarda 150-200 adet,
- Bu fertlere tepeden baskÕ yapan 1-3 ferdin çÕkarÕlmasÕ,
-Gerekiyorsa aradaki di÷er fertler arasÕnda selektif aralama yapÕlmasÕ,
-østikbal a÷açlarÕnÕn yerden 5-6m yüksekli÷e kadar kuru ve yaú dallarÕnÕn
budanmasÕ.

>15m

-østikbal a÷açlarÕnÕn korunmasÕ ve teúviki.

Budanacak dallarÕn gövdeye te÷et “silme” tabir edilecek úekilde kesilmesi yani dal kesit
yüzeyinin en aza indirilmesi esastÕr. Gövde ile dalÕn birleúti÷i yerde úiúkinlik varsa
úiúkinli÷in bitti÷i yerden budamanÕn yapÕlmasÕ kesit yüzeyinin küçültülmesi açÕsÕndan
önemlidir. Yaú dal budamalarÕnda kabu÷un sÕyrÕlarak gövdeye zarar vermesini engellemek
için önce dalÕn alt tarafÕndan küçük bir kesim, sonra üstten esas kesim yapÕlmalÕdÕr. (ùekil
13)
Budanacak a÷açlarda gövdenin budama yüksekli÷ine (5-6m) kadar olan bölümündeki dallar
tabii dal budanmasÕ sonucu tamamen kurumuú iseler bu tip meúcerelerde budamalar yÕlÕn
her mevsiminde yapÕlabilir (kuru budama).
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ùekil 13: Budama úekilleri
Ancak yaú dal budamasÕ gereken meúcerelerde budama vejetasyon mevsimi dÕúÕnda
sonbahar ya da kÕú mevsiminde yapÕlacaktÕr (yeúil budama). Bu durumda vejetasyon
mevsiminin baúlamasÕ ile yara yerinin kapanmasÕ daha kolay olacak ayrÕca mantar
enfeksiyonlarÕnÕn ve kabuk böce÷i üremelerinin önüne geçilmiú olacaktÕr.
Kaliteye yönelik budama çalÕúmalarÕ ile ilgili keúif özeti (Ek:18) bölge müdürlü÷ünce
onaylandÕktan sonra uygulamaya baúlanÕlacaktÕr.
Budama ÇalÕúmalarÕnÕn KayÕt Edilmesi:
Budama çalÕúmalarÕnda gaye budaksÕz, de÷erli ürün elde edilerek bunlarÕn daha yüksek
fiyatla pazarlanabilmesidir. Budama çalÕúmalarÕnÕn sonuçlarÕ uzun yÕllar sonra
alÕnaca÷Õndan, budama bilgilerinin sonraki yÕllara taúÕnmasÕ ve hatta satÕúlarda bu bilgilerin
kullanÕlmasÕ gerekmektedir. Aksi takdirde amaçlanan yüksek geliri sa÷lamak mümkün
olmaz.
Bu nedenle, nerede (serisi, bölme no.), hangi türden, kaç metreye kadar, hangi çapta a÷acÕn
budandÕ÷Õ sa÷lÕklÕ olarak kayÕtlara geçirilerek ve muhafaza edilecektir. Amenajman planÕ
yenileme çalÕúmalarÕnda budama yapÕlan bölme numaralarÕ de÷iúmiúse yeni bölme
numaralarÕ kayÕtlara yazÕlarak güncelleútirilecektir.
Bunun için Budama Takip Formu (Ek:19) düzenlenecektir. Üç nüsha düzenlenecek takip
formunun bir nüshasÕ iúletme úefli÷indeki amenajman planÕna eklenecek, bir nüshasÕ
dosyalanarak iúletme úefli÷inde, bir nüshasÕ da iúletme müdürlü÷ündeki amenajman
planÕnda muhafaza edilecektir.
2.2.1.6.2. FÕstÕkçamÕ OrmanlarÕnda Kozalak Verimini ArtÕrmaya Yönelik Budama
Plantasyon ve tabii fÕstÕkçamÕ ormanlarÕnda özellikle kozalak verimini artÕrmak için
budamanÕn usulüne göre yapÕlmasÕ úarttÕr. Bu nedenle fÕstÕkçamÕnda uygulanan budama
úekilleri, tekni÷i, zamanÕ, tekrarÕ ve ça÷ÕnÕn iyi bilinmesi gereklidir.
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FÕstÕkçamÕnda budama ile kozalak ve tohum veriminin arttÕrÕlmasÕ hedeflenmektedir. Bu
gaye için öncelikle aralama ve budamalarla a÷aç tepe tacÕnÕn geniúletilmesi gerekir. A÷açta
budama ile sürgün geliúimi teúvik edilir. AynÕ zamanda taç içerisindeki sÕkÕúÕklÕk
giderilerek hava sirkülasyonu arttÕrÕlÕr ve polen transferi kolaylaútÕrÕlmÕú olunur.
Budama Ça÷Õ: Budamaya, fertlerin 2-2,5m boya eriúmeleri ile baúlanÕr.
Budama ùekli: FÕstÕkçamÕnda budama “Alt Dal BudamasÕ” ve “Taç (Tepe) BudamasÕ”
úeklinde yapÕlÕr.
x Alt Dal BudamasÕ: En az 2-2,5m boya gelmiú fertlerde alttan 2-3 dal halkasÕ kesilecek
úekilde yapÕlÕr. Bu iúlem yapÕlÕrken budanan kÕsmÕn gövdenin 1/3 ünü en fazla 1/2 sini
geçmemesine dikkat edilmelidir. (ùekil 14)
x Taç (Tepe) BudamasÕ: FÕstÕkçamÕ ÕúÕk a÷acÕ oldu÷undan yeterli ÕúÕk alamayan dallardaki
ibreler, ÕúÕk alanlara göre daha soluk renkli, zayÕf, narin ve incedir. Bu tip ibre taúÕyan
dallarÕn kozalak üretimine katkÕsÕ pek yoktur. Bu nedenle a÷açlarÕn tepelerinin içlerine
kadar ÕúÕk girmesini ve hava akÕmÕnÕ sa÷layacak úekilde budama yapÕlÕr.
Bunun için öncelikle aynÕ dal halkasÕnda bulunan di÷er dallara göre daha ince ve cÕlÕz olan
yan dallar alÕnÕr.
AyrÕca a÷açta kalan yan dallara ba÷lÕ ince dallarÕn gövdeden itibaren ilk 1-3 dal halkasÕnda
bulunanlarÕn tamamÕ, daha sonrakilerin ise sadece tacÕn içinde kalan yani gövdeye bakan
ince dallar kesilir. Bu iúleme tepeye do÷ru devam edilir. Fakat tam tepeye kadar çÕkÕlmaz,
son 3 yÕlÕn sürgünleri budanmayarak oldu÷u gibi bÕrakÕlÕr. (ùekil 15)

ùekil 14: FÕstÕkçamÕnda Alt Dal BudamasÕ
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FÕstÕkçamÕnda çatal gövde oluúumu istenmeyen bir durumdur. Çatal gövde oluúumlarÕ
kuvvetli gövdenin lehine zayÕfÕ alÕnmak suretiyle yok edilmelidir. Ancak a÷aç 20-25
yaúlarÕna gelmiú ise çatal gövdelerden zayÕf olanÕnÕn öncelikle tepesi kesilir, kalan mevcut
dallardan kozalak üretimi sa÷lanÕr. Daha sonraki budamalarda dibinden tamamen kesilir.
Böylece kuvvetli bir tepe ve gövdenin oluúmasÕ sa÷lanÕr.
Budama Mevsimi: Budamalar vejetasyon mevsimi dÕúÕnda yapÕlmalÕdÕr.
BudamanÕn TekrarÕ: Meúcerede bulunan fertlerin geliúimi dikkate alÕnarak budama
çalÕúmalarÕ 3-4 yÕlda bir tekrar edilir.
Budama Tekni÷i: FÕstÕkçamÕ kuvvetli bir ÕúÕk a÷acÕdÕr. Bu nedenle budama
uygulamalarÕnda ÕúÕk ihtiyacÕ ve a÷acÕn biyolojisi göz önünde bulundurulmalÕdÕr. A÷acÕn
yeúil taç kÕsmÕna 1/3’ten fazla müdahale edilmemelidir. Yeúil dallarÕn fazla çÕkarÕlmasÕ
asimilasyonu azaltaca÷Õ için yeterli büyüme temin edilemez. Yine fÕstÕkçamÕnda diúi ve
erkek çiçekler aynÕ a÷aç üzerinde fakat ayrÕ dallarda teúekkül eder. Diúi çiçekler genellikle
a÷aç tacÕnÕn üst kÕsmÕnda, son yÕl sürgünlerinin ucunda, erkek çiçekler ise, a÷aç tacÕnÕn
daha alt kÕsÕmlarÕnda meydana gelir. Bu çiçeklenme durumu budama uygulamalarÕnda
dikkate alÕnmalÕ ve tozlaúma ve döllenme için yeterli polen oluúumu temin edilmelidir. Alt
dallara yapÕlacak sert müdahaleler erkek çiçek ve polen oluúumunu azaltabilir. Bu úekilde
sert budama yapÕlmÕú alanlardaki a÷açlarda yakÕnlarda tozlaúmayÕ sa÷layacak polen
kayna÷Õ yoksa döllenme sorunlarÕ ortaya çÕkabilir, boú kozalak veya sa÷Õr tohumlar oluúur.
A÷aca âdeta bir kÕrbaç görünümü kazandÕran budama uygulamalarÕndan da kaçÕnÕlmalÕdÕr.
Budama, genel budama kurallarÕna uygun olarak dallar önce alttan daha sonra üstten
kesilmek suretiyle yapÕlmalÕdÕr. BudamanÕn ilkbahar aylarÕnda yapÕlmasÕ durumunda
mantar enfeksiyonlarÕnÕ önleme açÕsÕndan yara yüzeyine aúÕ macunu gibi maddeler
sürülmelidir.
Kozalak verimini arttÕrmaya yönelik budama çalÕúmalarÕ ile ilgili keúif özeti (Ek:20) bölge
müdürlü÷ünce onaylandÕktan sonra uygulamaya baúlanÕlacaktÕr.

2.2.2. De÷iúik YaúlÕ Koru OrmanlarÕnda BakÕm
Meúcereyi oluúturan a÷açlar de÷iúik yaúlÕ oldu÷u, dolayÕsÕyla de÷iúik geliúme ça÷larÕnda
bulundu÷u için bu tip meúcerelerde aynÕ yaúlÕ meúcerelerin aksine bütün silvikültürel
önlemler birlikte uygulanÕr.
De÷iúik yaúlÕ koru ormanlarÕnda yapÕlacak silvikültürel iúlemlerde, gençleútirme ve bakÕm
kesimleri birleúmiútir. Optimal kuruluúun gerçekleútirilmesine yönelik kesimlerde, bir
yandan gençleútirme gerçekleútirilirken di÷er yandan meúcere sa÷lÕ÷Õ ve kalitesine yönelik
bakÕm tedbirleri uygulanÕr. Meúcerede uygulanan silvikültür tedbiri tohumlama kesimi, ÕúÕk
kesimi, boúaltma kesimi, gençlik bakÕmÕ, sÕklÕk bakÕmÕ ve aralama niteli÷i taúÕyabilir.
De÷iúik yaúlÕ ormanlarda da direklik ve a÷açlÕk ça÷Õna gelmiú meúcerelerde istikbal a÷açlarÕ
belirlenir. Bu arada bunlara zarar verenler, hasta, ölmüú veya ölmek üzere olan a÷açlar
çÕkarÕlÕrken yer yer sÕklÕk ve gençlik bakÕmÕna yönelik iúlemler yürütülür. AyrÕca karÕúÕma
giren türlerin yaúamlarÕnÕn sürdürülmesine yönelik tedbirler alÕnmalÕdÕr.
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2.2.3. BaltalÕk OrmanlarÕnda BakÕm
BaltalÕk iúletmecili÷inde akla gelen ilk bakÕm önlemi, alanÕ otlatma zararlarÕna karúÕ
korumaktÕr. Çünkü taze sürgünlere keçi baúta olmak üzere küçük ve büyükbaú evcil ve
yabani hayvanlar çok zarar verirler.
BaltalÕklardan úayet sÕrÕk, direk, kazÕk elde edilmek isteniyorsa idare müddetinin ortalarÕnda
ocaklarda seyreltme (tekleme) yapÕlmalÕdÕr. BaltalÕklarda seyreltme çalÕúmalarÕ yazÕn
yapÕlmalÕdÕr. Böylece kesit yüzeyinde ve gövde parçalarÕnda yeni sürgün oluúumu
azaltÕlmÕú olur. Seyreltme kesiminin bir gayesi de hasta, zayÕf, cÕlÕz ve ölmekte olan
sürgünlerin kesilerek uzaklaútÕrÕlmasÕdÕr. AyrÕca sayÕca az, farklÕ türlerle karÕúÕm da
düzenlenebilmektedir.
BaltalÕk iúletmecili÷inde ilk yÕllarda hÕzlÕ bir geliúim gösteren genç sürgünleri diri örtüye
karúÕ kollamak gerekmez. Genetik çeúitlili÷in devamlÕlÕ÷Õ için ise tür çeúitlili÷i
korunmalÕdÕr.

2.2.4. Orman BakÕmÕ UygulamalarÕnda Bilinmesi ve Göz Önünde TutulmasÕ
Gereken Hususlar
-AynÕ yaúlÕ orman saf yani tek türden oluúuyorsa meúcereyi oluúturan fertler arasÕnda
mücadele çok úiddetli olmakta, bu mücadele neticesinde bazÕ fertler galip ve büyük çaplÕ,
bazÕlarÕ da ma÷lup ve ince çaplÕ olurlar.
-IúÕk a÷açlarÕnÕn saf meúcereleri, meúcere geliúme ça÷larÕnÕn ilk devrelerinde sÕk kapalÕlÕk
gösterirler, sonra kapalÕlÕk kÕrÕlmaya baúlar. YarÕ gölge a÷açlarÕnda sÕk kapalÕlÕk daha uzun
sürelidir. Bu nedenle tabii budanma daha iyi gerçekleúir. Gölge a÷açlarÕndan oluúan saf
meúcereler ise meúcere hayatÕ boyunca tam kapalÕ kalÕr ve a÷açlar hayatlarÕnÕn sonuna
kadar tepelerini geliútirmeye ve çap artÕmÕna devam ederler.
-Saf çam meúcerelerinde ayrÕúmamÕú ham humus söz konusu iken saf gölge a÷acÕ
meúcerelerinde böyle problemler yoktur.
-AynÕ yaúlÕ tek türden oluúan meúcere ister ÕúÕk a÷acÕ, isterse gölge a÷acÕndan oluúmuú
olsun dÕú etkilere karúÕ karÕúÕk meúcerelerden daha dayanÕksÕzdÕr.
-AynÕ yaúlÕ saf meúcerelerin amenajmanÕ ve silvikültürü karÕúÕk ormana nazaran daha
kolaydÕr.
-IúÕk a÷açlarÕnÕn saf meúcereleri özellikle topra÷Õ bozdu÷u için, silvikültürel yönden tercih
edilmez, bu sakÕnca karÕúÕma yarÕ gölge a÷acÕ sokmakla biraz azaltÕlÕr, gölge a÷acÕnÕn
sokulmasÕ ile tamamen ortadan kaldÕrÕlÕr.
-IúÕk a÷açlarÕnÕn meúcerede üst tabakada gölge a÷açlarÕnÕn ara ve alt tabakada bulunmasÕ
hâlinde ÕúÕk a÷açlarÕ azami hasÕlatÕ verirler.
-En kapalÕ meúcerelere sÕklÕk ça÷Õnda rastlanÕr. øyi nitelikli topraklar üzerindeki
meúcerelerde kapalÕlÕk daha iyidir ve uzun süre devam eder. Kötü nitelikli topraklarda
kapalÕlÕk daha düúük, devamlÕlÕ÷Õ daha kÕsadÕr. Fakir topraklarda birim sahada aynÕ ça÷
sÕnÕfÕndan daha fazla gövde bulunur. So÷uk rejyonlarda kapalÕlÕk nispeten bozulur. Kuru
yerlerde kapalÕlÕk daha bozuk, rutubetli yerlerde nispeten daha iyidir.
-Mevcut planlarda “b” ça÷Õndaki meúcerelerde, verilen eta ve müdahale zamanÕ
silvikültürel ihtiyaçlara cevap veremiyorsa amenajman planlarÕndaki zaman-mekân düzeni
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ve etalara ba÷lÕ kalÕnmaksÕzÕn silvikültürel ihtiyaçlarÕ ve piyasa taleplerine göre 5 yÕllÕk
dönüú müddetleriyle uygulama yapÕlÕr.
-YARDOP, rehabilitasyon vb. projelerin uygulanmasÕnda meúcerelerin geliúim ça÷larÕna
uygun bakÕmlar son derece önemli olup bu tebli÷in ORMAN BAKIMI bölümündeki genel
ve teknik esaslar bu tür çalÕúmalarda dikkate alÕnacaktÕr.
-Meúcerenin sa÷lÕ÷Õna ve kalitesinin arttÕrÕlmasÕna yönelik bakÕm çalÕúmalarÕnÕn sonuçlarÕnÕ
görebilmek için meúcere kenarÕnda uygulama öncesi meúcereyi temsil edecek 20x20m
büyüklü÷ünde bir alan “kontrol parseli" olarak bÕrakÕlacak olup ayrÕca bu sahalara tanÕtÕm
levhasÕ asÕlacak ve korunacaktÕr.

2.2.5. Koruya Dönüútürme (Tahvil) ÇalÕúmalarÕ
Geniú yapraklÕ ormanlara yapÕlan düzensiz ve kuvvetli müdahaleler ormanlarÕn yapÕsÕnÕ
bozarak baltalÕk iúletmecili÷i gibi bir faydalanma úeklini de ortaya çÕkartmÕútÕr. Odun ve
odun kömürüne olan talep baltalÕk iúletmecili÷inin yalnÕz devamlÕlÕ÷ÕnÕ de÷il aynÕ zamanda
de÷erini de artÕrmÕútÕr. Günümüzde ise sosyal talebin ve yöresel baskÕnÕn olmadÕ÷Õ baltalÕk
alanlar bozuk koru ormanlarÕ ile birlikte uygun türlerle tohumdan meydana gelmiú koru
ormanlarÕna dönüútürülmektedir.
Koruya tahvil çalÕúmalarÕ sonucunda, yetiúme ortamÕna uygun lokal Õrklar korunarak
ormanlar daha sa÷lÕklÕ ve stabil hale dönüúecektir. Böylece toplumda geliúen do÷a ve
çevrecilik bilinci içerisinde ekoloji ve ekonominin uyum içerisinde olaca÷Õ sürdürülebilir
bir ormancÕlÕk yapÕlacaktÕr.
BaltalÕk (sürgün) ormanlarÕ kütük ve kökler üzerinde çÕkan kütük ve kök sürgünlerinden
oluúmuúlardÕr. Bu sürgünler uyuyan (proventif) veya sonradan oluúan (adventif)
tomurcuklardan geliúen sürgünlerdir. (ùekil 7)
Sürgün ormanlarÕ düzensiz faydalanma ve baltalÕk iúletmecili÷inden geldi÷i için genelde
proventif sürgünden oluúmuúlardÕr. Ana kütükten do÷rudan beslenen proventif sürgünler
toprak yüzeyine yakÕn yerden yapÕlan kesimlerden oluúmuú ise koruya tahvil çalÕúmalarÕnda
tercih edilmelidir.
Ülkemizde yayÕlÕú gösteren geniú yapraklÕ ormanlarÕn tahribatÕ ve düzensiz faydalanmalar
neticesi baltalÕ÷a dönüúen türlerin baúÕnda meúe (Quercus ssp.) ile do÷u kayÕnÕ (Fagus
orientalis Lipsky) gelmektedir. AyrÕca gürgen, kÕzÕla÷aç, kestane, Õhlamur, fÕndÕk, üvez,
diúbudak, akçaa÷aç, karaa÷aç, kavak ve kayacÕk vb. türleri de sürgün verme özelliklerine
sahiptirler.
Meúe, kestane, gürgen, akçaa÷aç, Õhlamur, kÕzÕla÷aç ve diúbudakta bol miktarda proventif
sürgün meydana gelir. KayÕnda proventif sürgünler çok az ve cÕlÕzdÕr. Bu nedenle kayÕnda
adventif sürgün önemlidir. KÕzÕla÷aç, titrek kavak, yalancÕ akasya ve Õhlamur bol miktarda
kök sürgünü verirler.
Ancak bilinmelidir ki sürgün verme, sürgünlerin bol ve canlÕ veya az ve zayÕf olmasÕ, a÷aç
türlerine oldu÷u kadar dÕú faktörlere (ÕúÕk, bakÕ) ve a÷acÕn yaúÕna da ba÷lÕdÕr.
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KAYINDA KORUYA DÖNÜùTÜRME ÇALIùMA ESASLARI
(Kök Sürgününden Gelmiú)
ÜST BOY

UYGULAMA ESASLARI
-Ana yollara dik istikamette veya yamaç aúa÷Õ 25-30m ara ile 2-3m
geniúli÷inde bakÕm patikalarÕnÕn açÕlmasÕ,
-Menfi seleksiyon ile çürük azman ve fena úekilli kötü formlarÕn
alandan uzaklaútÕrÕlmasÕ,

5m’ye kadar

-Tamamen kötü formlu fertlerden oluúan veya çalÕlaúmÕú bir yapÕ
gösteren grup ve alanlarÕn oldu÷u yerlerde, canlandÕrma (tÕraúlama)
kesimleri yapÕlarak yeni sa÷lÕklÕ ve kaliteli sürgünlerin elde edilmesi,
-KarÕúÕk a÷aç türlerinin himaye edilmesi,
-Kar baskÕsÕ olan ve de÷erlendirilecek ürün çÕkan yerlerde seyreltme
yapÕlmasÕ,
-Yol kenarlarÕnda bazÕ yaúlÕ fertlerin tabii ve biyolojik denge için
sahada bÕrakÕlmasÕ (hektarda 1-3 adet).

5-10m

- 3-6m aralÕk mesafe ile aday istikbal fertlerinin seçimi (hektarda 4001000 adet) ve bu fertlerin himaye edilmesi, onlarÕ üst tabakada rahatsÕz
eden fertlerin uzaklaútÕrÕlmasÕ,
- SÕkÕúÕk sürgünlerin seyreltilmesi,
- Küme ve grup karÕúÕmÕ úeklinde karÕúÕm türlerinin himaye edilmesi.
- ølk müdahalede aday istikbal a÷açlarÕnÕn seçimi (7-10m ara ile
hektarda 150-200 adet),
- Sonraki müdahalelerde istikbal a÷acÕ seçimi (8-12m ara ile hektarda
80-150 adet),

10-15m

- Bütün müdahalelerde aday ve istikbal a÷açlarÕna baskÕ yapan fertlerin
uzaklaútÕrÕlmasÕ,
- SÕkÕúÕk sürgünlerin seyreltilmesi,
- KarÕúÕm türlerinin himaye edilmesi ve bunlara yönelik bakÕm
yapÕlmasÕ.
- BakÕm patikalarÕnÕn ihtiyaç duyulan yerlerde geniúletilmesi 5060m’de bir 3-4m’ye çÕkartÕlmasÕ,

> 15m

- østikbal fertlerini rahatsÕz edenlerin uzaklaútÕrÕlmasÕ,
- Alt tabakanÕn muhafazasÕ (sÕk sürgünlerde iyi fertler lehine seyreltme),
- KarÕúÕmÕn himaye edilmesi ve bunlara yönelik bakÕm yapÕlmasÕ.
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MEùEDE KORUYA DÖNÜùTÜRME ÇALIùMA ESASLARI
(Kök ve Kütük Sürgününden Gelmiú)

ÜST BOY

UYGULAMA ESASLARI

-10-15m ara ile 1-1,5m geniúli÷inde bakÕm patikalarÕnÕn açÕlmasÕ,
-Menfi seleksiyon ile zararlÕ sürgün ve istenmeyen fertlerin çÕkarÕlmasÕ,
- KarÕúÕma giren a÷aç türlerinin himaye edilmesi,
1.5m’ ye
kadar

- Menfi seleksiyon dÕúÕnda sa÷lÕklÕ meúelerin gövde sayÕsÕnda azaltma
yapÕlmamasÕ,
- Tamamen kötü formlu fertlerden oluúan veya çalÕlaúmÕú bir yapÕ gösteren
grup ve alanlarÕn oldu÷u yerlerde, canlandÕrma (tÕraúlama) kesimleri
yapÕlarak yeni, sa÷lÕklÕ ve kaliteli sürgünlerin elde edilmesi.
-Yol kenarlarÕnda bazÕ yaúlÕ fertlerin tabii ve biyolojik denge için sahada
bÕrakÕlmasÕ (hektarda 1-3 adet).
- BakÕm patikalarÕnÕn 20-30m aralÕk, 2-3m geniúli÷inde açÕlmasÕ,
- Azman ve çatal fertlerin uzaklaútÕrÕlmasÕ,
- KarÕúÕma giren di÷er türlerin korunmasÕ,

1.5-5m

- 2-3m ara ile galip tabakadaki iyi fertlerin tepelerinin serbestleútirilmesi
ile galip tabakadaki fert sayÕsÕnÕn azaltÕlmasÕ,
- Kar ve rüzgâr baskÕsÕ olan ve de÷erlendirme yapÕlabilen yerlerde
ocaklardaki bazÕ sürgünlerde seyreltme yapÕlmasÕ,
- 3-5 yÕl ara ile yüksek aralama tekni÷i ile bakÕmlarÕn tekrarlanmasÕ.
- BakÕm patikalarÕnÕn 40-60m aralÕk, 3-4m geniúli÷e çÕkarÕlmasÕ,
- KarÕúÕm türlerinin korunmasÕ,
- Alt tabakadaki yarÕ gölge ve gölge a÷açlarÕnÕn muhafazasÕ,

>5m

- Ocaklarda sÕkÕúÕk sürgünlerde seyreltme yapÕlmasÕ,
- ølk müdahalede aday istikbal a÷açlarÕnÕn (tohum a÷acÕ) seçimi (7-10m ara
ile hektarda 150-200 adet),
- Sonraki müdahalelerde istikbal a÷acÕ seçimi (8-12m ara ile hektarda 80150 adet).
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KayÕn, Meúe ve Di÷er Geniú YapraklÕ Türlerimize Yönelik Koruya Tahvil
(Dönüútürme) ÇalÕúmalarÕ EsnasÕnda Dikkat Edilecek Hususlar:
- Üst boyu 15 metre ve altÕndaki meúcerelerde ilk defa uygulanacak yüksek aralamalarda
müdahalelerin mutedil olmasÕ prensibiyle hareket edilecektir.
- Meúcere hiç müdahale görmemiúse ilk olarak menfi seleksiyon uygulanacak (çürük, fena
úekilli, zayÕf, cÕlÕz, ölmüú ve ölmekte olanlar vb.), sonra müspet seleksiyon mantÕ÷Õ ile
aralamalar yapÕlacaktÕr. Azman ve çok kötü fertlerin bulundu÷u meúcerelerde ilk
müdahaleye, bu kötü fertlerin di÷er fertlere zarar vermeden çÕkartÕlmasÕ ile baúlanacaktÕr.
Ancak, meydana getirece÷i boúluk uygulayÕcÕ tarafÕndan iyi de÷erlendirilecektir.
- Müdahale esnasÕnda ara ve alt tabaka korunacak (ÕúÕk a÷açlarÕ hariç) ancak çok sÕkÕúÕk
fertlere müdahale edilecektir.
- Meúcerelerde aday ve istikbal a÷açlarÕ seçmek ve artÕmlarÕnÕn bu fertler üzerinde
toplanmasÕ ile arzu edilen çaplara en kÕsa zamanda ulaúmalarÕ ve bunlarÕn yapaca÷Õ
tohumlama ile koru ormanÕna geçmek esas oldu÷una göre bu fertlerin aralama çalÕúmalarÕ
esnasÕnda korunmasÕna özen gösterilecektir.
- BazÕ sürgün ormanlarÕnda nihai meúcereyi oluúturacak sayÕda fert bulmak güçleúebilir. Bu
tip yerlerde nihai meúceredeki a÷aç sayÕsÕnÕn yarÕsÕ bile kaliteli ise koruya tahvil
çalÕúmalarÕna devam edilecek ve bu fertler daima bakÕmlarla desteklenecektir. ùayet tohum
a÷acÕna yönelik namzet bireyler yok denecek kadar az ise bu tür sahalarda, son kez sa÷lÕklÕ
kök ve kütük sürgünü elde edilecek úekilde tÕraúlama kesimi uygulanacaktÕr.
- østikbal a÷acÕ (tohum a÷acÕ) da÷ÕlÕmÕnÕn homojen bulunmadÕ÷Õ yerlerde de, aralÕk mesafe
düzeni dikkate alÕnmadan iyi fertlerin bulundu÷u yerlerde ikili ve üçlü gruplar hâlinde grup
bakÕmlarÕ yapÕlacaktÕr.
- KarÕúÕm türlerinde en azÕndan küme ve grup karÕúÕmlarÕ tercih edilecek ve bu türler daima
bakÕmlarla teúvik ve himaye edilecektir.
- Tohumdan gelmiú geniú yapraklÕ genç ormanlarda da bakÕmlar benzer prensipler
çerçevesinde yapÕlacak ancak sürgün kaynaklÕ fertlerin erken yaúlarda çürümeleri nedeniyle
(100 yaúÕndan sonra) daha erken kalÕn çapa ulaúmalarÕ için üst boyun 15m’den daha fazla
oldu÷u (genelde 30-50 yaú) ça÷larda aralamalarÕn daha da úiddetli yapÕlmasÕ zorunludur.
- Sürgün ormanÕnda bulunan türler koru ormanÕ kurmaya elveriúli olmalÕdÕr. Sürgün
ormanÕ, en azÕndan orta bonitet sahalar içermeli ve maktalar arasÕnda büyük bonitet farklarÕ
bulunmamalÕdÕr.
Ancak türün biyolojik özelliklerinin yanÕ sÕra baúta iklim ve toprak özellikleri olmak üzere
yetiúme ortamÕnÕn olumsuz úartlarÕndan kaynaklanan nedenlerden dolayÕ koruya
dönüútürme çalÕúmalarÕnÕn baúarÕsÕz olaca÷Õ alanlarda uygun iúletme úekilleri
düúünülmelidir.
-Koruya dönüútürme çalÕúmalarÕ esnasÕnda ölü, yaúlÕ, kuru, kovuk vb. a÷açlardan hektarda
1-3 a÷aç tabii denge için alanda bÕrakÕlacaktÕr.
-Koruya dönüútürme çalÕúmalarÕnda, zaman mekân düzenlemesini yapmak üzere arazide
meúcereler incelenerek, aktüel yapÕlarÕna göre öncelikleri belirlenip yÕllÕk program tespitleri
yapÕlacaktÕr. Tespit edilen bölmeler için (Ek:11) no.lu tablo düzenlenecektir. Bu tablo ile
birlikte bir önceki yÕlÕn koruya dönüútürme uygulama sonuçlarÕ için aynÕ örnek tablo
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düzenlenecek ayrÕca iúletme úefli÷i, iúletme müdürlü÷ü ve bölge müdürlü÷ünde
arúivlenmesi sa÷lanacaktÕr.

2.2.6. Tabii Denge øçin BÕrakÕlacak A÷açlar
Bilindi÷i üzere ormanlar, yeryüzünde geniú alanlar kaplayan, topografyanÕn, iklim ve
topra÷Õn, barÕndÕrdÕ÷Õ canlÕ ve cansÕz varlÕklarÕn çeúitli etkileúimleri, ortak yaúamlarÕ,
rekabetleri gibi çok karmaúÕk birlikteliklerin oluúturdu÷u bir iliúkiler bütünüdür. Bu hâliyle
ormanlar dünyadaki ekosistemlerin en ilgi çekici ve karmaúÕk olanÕdÕr. Ormanlar,
bulundu÷u yakÕn çevreyi, insanlarÕ ve hatta tüm dünyayÕ etkileyen bir güce ve iúleve
sahiptir.
Bu nedenle ormanlarÕ sadece a÷aç toplulu÷u olarak de÷il, di÷er odunsu ve otsu bitkiler,
hayvanlar, toprak ve mikroorganizmalarÕn birlikte oluúturduklarÕ bir ekosistem, bir tabii
ünite olarak görmek gerekir.
Burada önemli olan, orman ekosistemi içinde bulunan elemanlar birbirlerine fonksiyonel
ba÷larla ba÷lÕ olduklarÕndan, orman kaynaklarÕndan yararlanÕrken ekosistemde oluúacak
de÷iúikliklerin zararÕnÕ en aza indirgemek, de÷iúimi olumlu yöne do÷ru yönlendirmek,
olumsuzluklarÕ sÕnÕrlandÕrarak var olan tabii sisteme zarar vermemektir.
Bu ba÷lamda ormandaki ekolojik dengenin korunmasÕ ve biyolojik çeúitlili÷in
geliútirilmesine yönelik olarak ormanlarÕn tabii yapÕsÕnÕn, ender, endemik, tehlike altÕndaki
türlerin korunmasÕ ve ölü a÷açlarÕn ormanda bÕrakÕlmasÕ gibi birçok önlem alÕnmaya
baúlanmÕútÕr.
Özellikle ölü a÷açlar orman ekosisteminin en önemli bileúenlerinden biridir. Bu a÷açlar,
binlerce hayvan, bitki, mantar, liken ve alg türünün yaúam alanÕnÕ oluútururlar.
Bu nedenle, odun hammaddesi üretimi fonksiyonu ile iúletilen koru ve baltalÕk ormanlarda
yukarÕda belirtilen ölü, yaúlÕ, kuru, kovuk vb. a÷açlardan hektarda 1-3 adedinin bÕrakÕlmasÕ,
AnÕt a÷aç özelli÷i taúÕyan yaúlÕ, kalÕn a÷açlarÕn korunmasÕ,
Sa÷lÕklÕ fertlerden de 1-3 ad/ha’Õn yukarÕda belirtilen úekilde ormanda bÕrakÕlmasÕ,
Bu iúlemler yapÕlÕrken sadece gençleútirme alanlarÕnda de÷il, bakÕma konu ormanlarda da
yapÕlmasÕnÕ ve su kenarÕ, dere içi, kayalÕk yerler ile yol kenarlarÕnÕn tercih edilmesi,
Ekolojik ve biyolojik denge için kesim alanlarÕnda yeterli sayÕda a÷acÕn bÕrakÕlmasÕ ve
bunlarÕn ileride kesilip yok edilmemeleri için “Bu A÷aç Ekolojik ve Biyolojik Denge øçin
Do÷aya BÕrakÕlmÕútÕr. OGM“ úeklinde levhalarÕn asÕlmasÕ ve korunmalarÕ için gerekli her
türlü önlemin alÕnmasÕ gereklidir.

3. DETAY SøLVøKÜLTÜR PLANLARININ DÜZENLENMESø
VE øZLENMESø ESASLARI
3.1. Düzenlenmesi EsaslarÕ
Orman amenajman planlarÕnÕn gençleútirmeye ayÕrdÕ÷Õ alanlarda gençleútirme çalÕúmalarÕ
detay silvikültür planlarÕna göre yürütülmektedir.
Yaú sÕnÕflarÕ metodunda periyodik son hasÕlat etasÕ esastÕr. YÕllÕk eta periyodik etanÕn
periyot yÕllarÕna bölünmesi ile bulunur. Ancak uygulanacak gençleútirme metoduna,
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özellikle bol tohum yÕllarÕnÕn oluúum sÕklÕ÷Õna, gençleútirmenin seyrine göre yÕllÕk eta
miktarlarÕnda sapmalar olabilir. Gençleútirmenin tabii yoldan yapÕlmasÕnÕn öngörülmesi
hâlinde, son hasÕlat etasÕ detay silvikültür planÕnda belirtilen miktardÕr.
AyrÕca özel ormanlara ait amenajman planÕ ile belirlenmiú gençleútirme alanlarÕ için de
silvikültür planlarÕ düzenlenecektir. Özel ormanlardaki gençleútirme çalÕúmalarÕ;
amenajman planlarÕna ve bu planlara uygun olarak düzenlenecek detay silvikültür
planlarÕna göre yapÕlacaktÕr.
Detay Silvikültür planlarÕnda;
– Silvikültürel planlamanÕn esasÕnÕ yaú sÕnÕflarÕ metodunun gere÷i olan maktalÕ ormanlarÕn
gençleútirme sahalarÕ teúkil eder ve iúletme sÕnÕflarÕ ayrÕ bölümler hâlinde düzenlenir.
– Silvikültür planlarÕ gençleútirmenin tabii yoldan yapÕlmasÕnÕn öngörülmesi halinde genel
gençleútirme süresi esas alÕnarak düzenlenir. Bu durumda ÕúÕk ve boúaltma kesimleri
amenajman planÕ süresini aúabilir. Gençleútirme çalÕúmalarÕnÕn suni yolla yapÕlmasÕnÕn
öngörülmesi hâlinde, amenajman planÕ süresi içerisinde gerçekleúecek úekilde
düzenlenmelidir.
– Silvikültürel uygulamalarÕn úematik bir kalÕba sokulmasÕ mümkün olmadÕ÷Õndan teknik
elamanÕn, serbestçe kendi silvikültür bilgilerini yerel ekolojik úartlara göre de÷erlendirerek
planlamaya konu olan meúcere için en uygun silvikültürel uygulama yöntemini tayin etmesi
ve bu hususta verece÷i karara dayalÕ olarak silvikültürel planlamayÕ yapmasÕ gerekir.
– Detay Silvikültür planÕnda, amenajman planÕnda gençleútirme periyoduna alÕnmÕú
meúcerelerin aktüel kuruluúlarÕ, ekolojik úartlarÕ arazide etüt edilerek tabii gençleútirme
alanlarÕnda tohum ve siper a÷açlarÕnÕn da÷ÕlÕmÕ, kozalak ve tohum tutma durumlarÕ, bol
tohum tutma zamanlarÕnÕn hangi yÕllara rastlayaca÷Õ, bol tohum yÕllarÕnda bir hektar alana
ne miktar tohum dökülece÷i, kesimlerin tahminen hangi yÕllarda uygulanaca÷Õ, tabii
gençleútirme için toprak hazÕrlama ve iúlemenin zamanÕ, úekli ve niteli÷i, ÕúÕk kesimlerinin
aralÕklarÕ ve yÕllarÕ, boúaltma kesiminin hangi yÕllarda yapÕlaca÷Õ, gerek tohum a÷acÕnÕn
yetersizli÷i ve gerekse yo÷un diri örtü nedeniyle tabii gençleútirmenin mümkün
olmayaca÷ÕnÕn belirlenmesinden dolayÕ suni yolla gençleútirilmesine karar verilen alanlarÕn
yerleri ve geniúlikleri, ölü ve diri örtü temizli÷i ile toprak iúlemenin zamanÕ, úekli ve
miktarÕ ile dikim veya ekim zamanÕ, bu gaye ile uygun orijinli tohum ve fidan temininin
nasÕl yapÕlaca÷Õ belirtilir.
– Silvikültür planÕnÕn ne úekilde düzenlenece÷ine dair izahname ve dispozisyon ile ekleri
(Ek:22, 23, 24, 25) tebli÷ ekinde olup silvikültür planÕ bu açÕklama ve sÕralamaya göre
sa÷lÕklÕ bir úekilde düzenlenecektir.
DevamlÕ orman anlayÕúÕna göre düzenlenmiú planlarda silvikültürel planlama çalÕúmasÕ
yapÕlmayacaktÕr.
– Amenajman planÕ yenileme çalÕúmalarÕndan önce silvikültür planlarÕna konu olacak
gençleútirme alanlarÕ silvikültür úube müdürü, iúletme müdürü veya yardÕmcÕsÕ ve ilgili
iúletme úefi tarafÕndan arazide yapÕlacak incelemeler sonuncunda sa÷lÕklÕ olarak tespit
edilecek ve amenajman planÕ yapÕmcÕsÕyla mutabakat sa÷lanacaktÕr.
Detay Silvikültür planlarÕ, amenajman planlarÕyla eúzamanlÕ olarak düzenlenecek ve
amenajman planÕ içerisinde yer almasÕ sa÷lanacaktÕr.
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Düzenlenen silvikültür planlarÕnÕn bir takÕmÕ bölge müdürünün onayÕndan sonra Genel
Müdürlü÷e gönderilecektir.

3.2. øzlenmesi EsaslarÕ
Bilindi÷i üzere amenajman planlarÕnÕn gençleútirmeye ayÕrdÕ÷Õ alanlar ve buralarda yapÕlan
gençleútirme çalÕúmalarÕnÕn yÕllar itibarÕyla kümülatif takibini mümkün kÕlmak amacÕyla
taúra birimlerince 10 no.lu tablolar düzenlenmektedir.
10 no.lu tablonun düzenlenmesi ile ilgili açÕklayÕcÕ bilgiler ve tablo örnekleri ektedir.
(Ek:21) Bu cetveller takip eden yÕlÕn mart ayÕ sonuna kadar Genel Müdürlü÷e
gönderilecektir.

3.3. Detay Silvikültür PlanÕ Dispozisyonuna Ait øzahname
Detay Silvikültür planlarÕna baúlÕk olarak aúa÷Õdaki ibare yazÕlacaktÕr.
.........................................ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜöÜ
..........................................øùLETME MÜDÜRLÜöÜ
..........................................øùLETME ùEFLøöø
..........................................øùLETME SINIFI
SøLVøKÜLTÜR PLANI
(20 ........./20..............)
ÖNSÖZ
Önsözde, planÕn düzenlenme nedeni, kimler tarafÕndan düzenlendi÷i ve dilekler yer
alacaktÕr.
I- GøRøù
Bu bölüm aúa÷Õdaki alt baúlÕklar altÕnda iúlenecektir.
1 – ødare gayeleri,
2 – Gençleútirme alanÕ (gençleútirme blo÷unun verimli ve bozuk alanlarÕ),
3 – Önceki plan döneminde yapÕlmÕú tabii ve suni gençleútirme alanlarÕnÕn bölmeler
itibarÕyla aktüel durumlarÕ ve yeni plan döneminde bu sahalarda yapÕlmasÕ gerekli
çalÕúmalar detaylÕ olarak açÕklanacaktÕr.
4 – Yol durumu: Gençleútirme çalÕúmasÕnÕn yapÕlabilmesi için ihtiyaç duyulan úebekede
mevcut ya da úebeke harici yollar bölmeler itibarÕyla ortaya konulacaktÕr.
II - GENÇLEùTøRME ALANI ETÜDÜ
Alan etüdü planlama ünitesinin tanÕnmasÕnÕ sa÷layacak ve çalÕúmalara temel teúkil edecek
bilgileri toplama çalÕúmasÕdÕr. Arazi inceleme cetvelleri sahada yapÕlacak etütler sonucuna
göre doldurulacaktÕr. (Ek:22) Bu bilgiler ÕúÕ÷Õnda gençleútirme alanÕnÕn aktüel durumu
(alan etüdü sÕrasÕndaki durum) itibarÕyla benzer özellikler gösteren, benzer uygulama
teknikleri gerektiren alanlar gruplandÕrÕlÕr. (Ek:23)
Örne÷e uygun gruplar cetveli arazi etütleri bilgilerine dayalÕ düzenlenece÷i gibi planÕn
metin bölümünde her grubun detaylÕ açÕklamasÕ yapÕlacaktÕr. (yetiúme ortamÕ úartlarÕ, ölü
ve diri örtü, meúcere kuruluú özellikleri, müdahale yÕllarÕ ve gençli÷in durumu vb.)
Gruplar cetveline uygun düzenlenmiú ve renklendirilmiú harita, plan sonuna eklenecektir.
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III – KESøMLERE øLøùKøN HUSUSLAR
1-Siper Vaziyeti ile Gençleútirilecek Alanlarda Kesimlere øliúkin Hususlar:
- HazÕrlama Kesimleri: HazÕrlama kesimlerinden beklenen fayda meúcereyi tohuma tahrik
etmek, topra÷Õ tav durumuna getirmektir. Bu gayelere yönelik olmayan hazÕrlama kesimleri
meúcereyi tohum açÕsÕndan yoksullaútÕrma, topra÷Õ yabanlaútÕrma, sonuç olarak tabii
gençleútirme úartlarÕnÕn yok edilmesine neden olmaktadÕr. Bu gibi gayesiz uygulamalardan
kesinlikle kaçÕnÕlacaktÕr. Genellikle gençleútirme alanlarÕmÕz önceki yÕllarda müdahale
gördükleri için hazÕrlama kesimini gerektirmezler.
- Tohumlama Kesimi: Tohumlama kesimi bol tohum yÕlÕnda (tohumun olgunlaútÕ÷Õ yÕl)
planlanacak ve uygulanacaktÕr. Planda bol tohum yÕllarÕ periyodik olarak belirtilecek ise de
bu yÕllar tahmini olarak kararlaútÕrÕldÕ÷Õndan uygulamalarÕn mutlaka tohum tespitine dayalÕ
bol tohum yÕllarÕna dayandÕrÕlaca÷Õ açÕk úekilde ifade edilecektir. A÷acÕn biyolojisi, iúin
yo÷unlu÷u (üretim ve saha hazÕrlÕ÷Õ) ve iú gücü imkânlarÕ dikkate alÕnarak kesim zamanÕ
belirtilecektir. Tohumlama kesimi sonrasÕnda oluúacak kapalÕlÕk, hem alanÕn
tohumlanmasÕna yetecek hem de gençli÷in ilk yÕllarÕndaki ÕúÕk ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak
úekilde olacak ve % olarak ifade edilecektir. Tohumlama kesimi, bu tebli÷in gençleútirme
bölümündeki açÕklamalara uygun olarak planlanacak ve uygulanacaktÕr.
- IúÕk ve Boúaltma Kesimleri: Bu kesimlerde gaye, getirilmiú gençli÷in ilerleyen yaúÕna
paralel olarak artacak ÕúÕk ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕdÕr. Kesimin vejetasyon dönemi dÕúÕnda
ve tercihen kar üzerinde yapÕlaca÷Õ, mekanizasyondan faydalanÕlmasÕ gerekti÷i
belirtilecektir. IúÕk ve boúaltma kesimleri bu tebli÷in gençleútirme bölümündeki
açÕklamalara uygun olarak planlanacak ve uygulanacaktÕr.
2- KarÕúÕk Ormanlarda Tabii Gençleútirmenin PlanlanmasÕ EsaslarÕ:
Planlama konusu olan ormanÕn çeúitli özellikleri, gençleútirme planÕnÕn temel verilerini
oluúturur. Bu nedenle gerçekçi plan yapÕlabilmesi, ormana ve meúcereye ait özelliklerin
do÷ru ve sa÷lÕklÕ olarak belirlenmesi ile mümkündür. Bu bilgiler amenajman planlarÕndan,
orman hakkÕnda yapÕlan di÷er çalÕúmalardan ve bizzat yapÕlacak tespitlerin sonuçlarÕndan
çÕkartÕlÕr.
- Gençleútirme alanÕnÕn ekolojik ve meúcere kuruluú özellikleri,
- KarÕúÕmdaki a÷aç türleri, bunlarÕn tohum yÕllarÕ, tohum yÕllarÕnÕn tekrarÕ ve döküm
zamanÕ, gençli÷in siper gereksinimi ve biyolojik ba÷ÕmsÕzlÕ÷a kavuúma yaúÕ,
- KarÕúÕmÕ oluúturan a÷aç türlerinin karúÕlÕklÕ büyüme iliúkileri,
Bu bilgilerin ÕúÕ÷Õnda gençleútirme amacÕ saptanÕr ve gençleútirme yönteminin seçimi ve
uygulama planÕ yapÕlabilir.
KarÕúÕk meúcerelerin gençleútirilmesinde uygulanan iúletme biçimleri; kenar durumu, grup
siper durumu, úerit siper durumu ve úerit tÕraúlama durumundan yararlanarak çeúitli
kombinasyonlar yapan iúletme biçimleri ya da gençleútirme yöntemleridir. BunlarÕn
literatüre geçen en önemlileri “Saf Grup øúletmesi”, ”Etek ùeridi Grup øúletmesi”,
“Kombine Grup øúletmesi” ve “Etek ùeridi Seçme øúletmeleri” dir.
Bu iúletme biçimlerinde küçük alanlarda çalÕúÕlÕr. Büyük alanlarda gençleútirme yapmak,
izlenmesi ve çözümü güç sorunlar do÷urabilir. Kombine grup iúletmesinde ise daha geniú
alanlarda daha hÕzlÕ çalÕúma imkânÕ vardÕr. Gerekli teknik ve idari önlemleri almak úartÕyla
uygulanabilecek yöntem kombine grup iúletmesidir. AyrÕca ülkemiz ormanlarÕndaki karÕúÕk
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meúcerelerde karÕúÕmÕn daha çok grup ve büyük alan karÕúÕmÕ göstermesi de bu yöntemi
tercih etmeyi gerektiren bir neden olarak belirtilebilir.
-Kombine Grup øúletmesinin PlanlanmasÕ:
Gençleútirme önce don ve kuraklÕ÷a duyarlÕ, gençlikte yavaú büyüyen türlerin gruplara
yerleútirilmesi için grup siper durumlarÕyla baúlar. Gruplar tohum a÷açlarÕnÕn yetersiz
oldu÷u durumlarda suni gençleútirme ile de oluúturulur. Gruplarda gençli÷in gelmesi ve
istenilen yaú ve boy üstünlü÷üne kavuúmasÕ durumunda di÷er gruplarda gençleútirme
çalÕúmalarÕna baúlanÕr.
KarÕúÕk ormanlarÕn birço÷unda, ekonomik de÷eri olsun ya da olmasÕn ziynet türleri
bulunmaktadÕr. Porsuk, úimúir, akçaa÷aç, kiraz, karaa÷aç, üvez, bazÕ meúe türleri ekolojik
yönden ve do÷ayÕ koruma bakÕmÕndan önem arz etmektedir. Bu konuda gerekli önlemler
tespit edilerek belirtilmelidir.
KarÕúÕk meúcereler, saf meúcerelere göre biyolojik ve ekonomik bakÕmdan birçok
üstünlükler gösterir, tabii gençleútirmenin planlanmasÕnda her úeyden önce meúcereye ait
özelliklerin do÷ru olarak tespit edilmesi gerekir. BunlarÕn baúlÕcalarÕ úunlardÕr;
- Gençleútirme alanÕnÕn ekolojik ve meúcere kuruluú özellikleri,
- KarÕúÕmdaki a÷aç türleri, bunlarÕn tohum yÕllarÕ, tohum yÕllarÕnÕn tekrarÕ ve tohum döküm
zamanÕ,
- Gençli÷in siper ihtiyacÕ ve biyolojik ba÷ÕmsÕzlÕ÷a kavuúma yaúÕ,
- KarÕúÕmÕ oluúturan a÷aç türlerinin karÕúÕklÕ÷Õ ve büyüme iliúkileri,
Bu özelliklere ve iúletme amacÕna ba÷lÕ olarak gençleútirme amacÕ belirlenmeli ve uygun
gençleútirme yöntemi seçilmelidir.
Planlamada ise;
- Gençleútirme kesimlerinin gere÷i, zamanÕ, sayÕsÕ ve úiddeti,
- Diri örtüye karúÕ önlemler,
- Toprak iúlemenin gere÷i, zamanÕ, tekni÷i,
- Suni gençleútirme için gerekli hazÕrlÕklar ve teknik önlemler detaylÕ olarak belirtilmelidir.
3- Suni Yolla Gençleútirilecek Alanlarda Kesimlere øliúkin Hususlar:
Yetiúme ortamÕ faktörleri dikkate alÕnarak dikim zamanÕ önceden kararlaútÕrÕlacak, alanÕn
boúaltÕlmasÕ, örtü temizli÷i, toprak iúlemesi ve iúlemeyi müteakip topra÷Õn oturmasÕ için
lüzumlu süre göz önünde bulundurularak kesimler ve arazi hazÕrlÕ÷Õ aynÕ yÕlda
planlanacaktÕr. Dikimler ertesi yÕlÕn ilkbaharÕna kalabilir.
IV – ARAZø HAZIRLIöI–TOPRAK øùLEME–EKøM VE DøKøME øLøùKøN
HUSUSLAR:
a) Tabii Gençleútirme AlanlarÕnda:
a.1) Diri örtü temizli÷i: Bu baúlÕk altÕnda diri örtünün yo÷unlu÷u ve biyolojisi dikkate
alÕnarak temizli÷in úekli (tam alanda, úeritlerde) belirtilecek, diri örtü temizli÷i için uygun
zamanÕn vejetasyon mevsimi içinde oldu÷u hususu vurgulanacaktÕr. Diri örtü olarak orman
gülünün bulundu÷u alanlarda iú gücü ve iú yo÷unlu÷u açÕsÕndan problemler yarataca÷Õ
hesaba katÕlarak daha dikkatli davranÕlarak temizli÷in kökleme úeklinde ve mümkün
oldu÷unca tohumlama kesiminden önceki erken yÕllara planlanacak, planlama metin içinde
aúa÷Õdaki tablo hâlinde verilecektir.
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“
“
TOPLAM

a.2) Ölü örtü temizli÷i: Gençleútirme alanÕndaki ölü örtünün gençleútirmeye engel teúkil
etti÷i durumlarda engelleyici özelli÷in ne úekilde giderilece÷i ortaya konacaktÕr.
a.3) Toprak hazÕrlÕ÷Õ: Alanda toprak iúlemeyi gerektirecek bir durum yoksa diri–ölü örtü
temizli÷i ile arazi hazÕrlÕ÷Õ tamamlanmÕú olmaktadÕr. Bunun çimlenme ortamÕnÕn
hazÕrlanmasÕ açÕsÕndan yetersiz oldu÷unun görülmesi hallerinde toprakta yapÕlacak
iúlemlerin neler oldu÷u ortaya konur.
a.4) Ekim ve dikimler: Bu baúlÕklar altÕnda tabii gençleútirme alanlarÕnda gençlik
açÕsÕndan var olacak muhtemel boúluklarÕn nasÕl kapatÕlaca÷Õ (ekim – dikim) açÕklanacak ve
yapÕlacak iúlerin zamanÕ ortaya konacaktÕr.
b) Suni Gençleútirme AlanlarÕ:
Suni gençleútirme alanlarÕnda diri ve ölü örtü temizli÷i, toprak hazÕrlÕ÷Õ ve dikim
faaliyetleri, bu tebli÷in gençleútirme bölümündeki açÕklamalara uygun olarak bu bölümde
izah edilecek, planlanacak ve uygulanacaktÕr.
V - BAKIM SAHALARINA øLøùKøN HUSUSLAR
Bu baúlÕk altÕnda yöresel úartlar çerçevesinde gençlik ve kültür bakÕmlarÕnÕn genel
prensipleri kÕsa ve öz úekilde iúlenecektir.
VI – KORUMAYA øLøùKøN HUSUSLAR
Bu kÕsÕmda, yangÕn emniyet yollarÕ, tabii ve suni gençleútirmelerde tel çit, köy tüzel kiúili÷i
ile koruma, gençlik zararlÕlarÕ ile mücadele, usulsüz kesimler, gençleútirme sahasÕnÕn çevre
köylere ilanÕ gibi hususlara yer verilecektir.
VII - GENÇLEùTøRøLECEK BÖLMELERøN ZAMAN-MEKÂN øTøBARIYLA
PLANLANMASI
Bu baúlÕk altÕnda gençleútirmeye iliúkin planlamanÕn (Ek:24), (Ek:25) no.lu cetvellerde
planlandÕ÷Õ ve planlanmaya göre uygulama yapÕlaca÷Õ belirtilecektir.
SONSÖZ
Bu baúlÕk altÕnda uygulamalarÕn plan çerçevesi içinde yapÕlaca÷Õ, planlama objesinin
özellikleri nedeniyle tahminlerde yanÕlmalarÕn olabilece÷i böyle bir durumla
karúÕlaúÕldÕ÷Õnda revizyon iúlemlerine baúvurulaca÷Õ gibi hususlar belirtilecektir.
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Düzenleyenler
Orman øúletme ùefi

Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü

Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü
Or.ød.Pl. ùube Müdürü

øúletme Müdür Yrd.

Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü

3.4. Silvikültür PlanlarÕnÕn Revizesi
Silvikültür planlarÕ, devamlÕ uygulanabilir olmasÕ için aúa÷Õdaki hâllerde revize edilecektir.
- Orman yangÕnlarÕ baúta olmak üzere çeúitli biyotik ve abiyotik etkenler sonucu bünyesi
bozulan bakÕm alanlarÕnÕn amenajman planÕ de÷iúikli÷i yapÕlarak gençleútirme sahasÕ olarak
tefriki yapÕldÕ÷Õnda (amenajman planÕ de÷iúikli÷i raporlarÕ eklenecektir.),
- Plan do÷rultusunda tabii yolla gençleútirilmesine baúlanÕlmÕú iken çeúitli nedenlerle
baúarÕsÕz olunan ve yetiúme ortamÕ özellikleri de göz önünde bulundurularak suni yolla
gençleútirilmesi gereken sahalar oluútu÷unda (asÕl olan, daha silvikültür planlarÕnÕn
düzenlenmesi aúamasÕnda yetiúme ortamÕ úartlarÕnÕn çok iyi etüt edilerek gençleútirme
metodunun do÷ru tespit edilmesi, riskli sahalarÕn da gençleútirmeye konu edilmemesidir.),
- Arazi etütleri sÕrasÕnda hatalÕ bir tespit yapÕldÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕ, yapÕlan planlamanÕn
meúcerenin bünyesine uymamasÕ hâlinde (e÷im, toprak özellikleri, üst orman zonu vb.
nedenlerle iúletme ormanÕ olarak iúletilemeyecek, baúta koruma fonksiyonu a÷ÕrlÕklÕ olmak
üzere tabiatÕ korumaya ayrÕlmasÕ gereken sahalarÕn tespiti hâlinde veya tersi durumunda,
ayrÕca gençleútirme metodunun hatalÕ tespit edilmesi vb.),
- øúletme úefliklerinin bölünmesi ile idari taksimatta de÷iúiklik olmasÕ durumunda (yeni
idari taksimata uygun olarak),
- Amenajman planÕ yenileninceye kadar geçen süre içerisinde verilen gençleútirme alanlarÕ
için silvikültür planlarÕ revize edilecektir.
Bol tohum, ÕúÕk ve boúaltma kesim yÕllarÕnÕn düzenlenen planlardaki yÕllara uymamasÕ
hâlinde, de÷iúiklik ilgili planlara iúlenmek sureti ile revize edilecek, gerekçe raporuyla
birlikte onayÕnÕ müteakip Genel Müdürlü÷e gönderilecektir.
Silvikültür planlarÕnÕn revizesi yukarÕda sayÕlan hususlarÕn oluúmasÕ ve/veya tespitini takip
eden üç ay içinde düzenlenecektir. Revize silvikültür planlarÕnda de÷iúikli÷i gerektiren
nedenleri ve bugüne kadar yapÕlan uygulamalarÕ detaylÕ olarak ortaya koyan iúletme
müdürü ve ilgili iúletme úefi tarafÕndan düzenlenecek rapor ile ilgili cetveller yer alacaktÕr.
Revize silvikültür planÕ 5 takÕm olarak düzenlenecek, onayÕ bölge müdürlü÷ünce yapÕlarak
2 takÕmÕ bilgi için Genel Müdürlü÷e gönderilecektir.
YÕllÕk üretim programlarÕ belirlenirken “Silvikültür PlanlarÕ” daima dikkate alÕnacaktÕr. Bu
nedenle söz konusu silvikültür uygulamalarÕna iliúkin planlamalarÕn en gerçekçi úekilde
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düzenlenmesi ile daima revizeye açÕk olaca÷ÕnÕn bilinmesi, planlamalarÕn ve uygulamalarÕn
bu yönde özenle gerçekleútirilmesi gerekmektedir.

4. ORMANLARIN REHABøLøTASYONU
Rehabilitasyon çalÕúmalarÕnda gaye, bir kapalÕ ve bozuk orman alanlarÕndan mevcut
meúcerelerin geliúme dinamizmi ve büyüme enerjisinden maksimum derecede
faydalanmak, orman ekosistemini bozmadan yetiúme muhitine uygun tabii türleri yerinde
korumak suretiyle en az emek ve masrafla ormanlarÕ iyileútirmektir.
Amenajman planlarÕnda (1) kapalÕ olup da eta verilmeyen ve hiçbir silvikültürel müdahale
önerilmeyen sahalardan aktüel durumu itibarÕyla da (1) kapalÕ (%11-40) olan alanlar ve
amenajman planlarÕnda kapalÕlÕ÷Õ %10 ve daha aúa÷Õ olan bozuk ormanlÕk alanlar ile
üzerinde bitki örtüsü tahrip olmuú orman içi açÕklÕklar rehabilitasyon çalÕúmalarÕna konu
edilir. Aktüel durumu itibarÕyla (2) ve (3) kapalÕ olan ve 3,0 hektardan büyük olan alanlarda
plan de÷iúikli÷i ile silvikültürel uygulama yapÕlÕr. 3,0 hektardan küçük alanlar ise plan
de÷iúikli÷ine konu edilmeden gerekli silvikültürel müdahalelere tabi tutulur.
Herhangi bir iúlem önerilmemiú (1) kapalÕ, bozuk ve açÕk sahalar, mülkiyet yönünden
titizlikle incelendikten sonra devlet ormanÕ olanlar, düzenlenecek plan ve projelere göre
etüt edilerek rehabilitasyon çalÕúmalarÕna tabi tutulur. Bu çalÕúmalarda öncelikle mahalli
bitki türlerinin kullanÕlmasÕ ve korunmasÕ sa÷lanÕr. AyrÕca biyolojik çeúitlili÷i ve yaban
hayatÕnÕ koruyucu ve geliútirici tedbirler alÕnmalÕdÕr.
Bu çalÕúmalarÕn yapÕlabilmesi için:
ølgili iúletme elemanlarÕnca bu alanlarda proje dispozisyonunda rehabilite edilecek sahalarÕn
aktüel durumlarÕna ve öngörülen çalÕúmalara ait tablodaki iúlemlerden birini veya bazÕlarÕnÕ
uygulayarak iyileúme sa÷lanaca÷ÕnÕn öngörülmesi, bu kapsamdaki sahalarÕn ve
yapÕlacaklarÕn (Ek:26)'daki proje dispozisyonuna uygun úekilde yazÕlÕ hâle getirilmesi
(projelendirilmesi) ve bunun bölge müdürlü÷ünce onaylanmasÕ gerekmektedir. Onaylanan
projeler bölge müdürlü÷ünde muhafaza edilerek proje kapsamÕnda yapÕlan çalÕúmalarÕn
takip ve kontrolü bölge müdürlü÷ü ilgili teknik elemanlarÕnca sa÷lanacaktÕr.
Projeler ihtiyaca göre yÕllÕk ya da birkaç yÕllÕk olarak düzenlenecektir.
Aktüel durum itibarÕyla yeterli kök yapÕsÕnÕn oldu÷u ancak ormanÕ kuracak yeterli sayÕda ve
kalitede fertlerin olmadÕ÷Õ sürgün verme nitelikli yapraklÕ sahalarda, mutlaka canlandÕrma
kesimi yapÕlacaktÕr. Böylece türlerin sürgün verme gücünden ve hÕzÕndan faydalanÕlacaktÕr.
Bunu yaparken alanda iyi geliúen ve kaliteli gövde yapÕsÕna sahip bireyler gruplar halinde
muhafaza edilecek, dejenere olmuú ve zarar görmüúlere canlandÕrma kesimi uygulanacaktÕr.
Nadir ve yabani meyve a÷açlarÕ/çalÕlarÕ kalitesine bakÕlmaksÕzÕn korunacaktÕr. AyrÕca
canlandÕrma kesimi yaparken bu mevzuatÕn "Bozuk BaltalÕklarda Gençleútirme (ømarøhya)" baúlÕ÷Õ altÕnda yer alan canlandÕrma kesimi ile ilgili esaslara uyulacaktÕr.
Rehabilitasyon çalÕúmalarÕnda mevcut gençliklerin kabul edilmemesine (ilave
gençli÷in/kültürün getirilmesine) karar verirken gençli÷in kabul edilmemesi úeklinde bir yol
izleme yerine sahada uygun da÷ÕlÕmda büyüyünce meúcere kurabilecek sayÕda ferdin
(örne÷in 200-300 adet/ha) olup olmadÕ÷Õ araútÕrÕlacak, varsa buralarda ilave gençli÷in
gelmesine yönelik çalÕúmalar yapÕlmayacaktÕr.
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KÕzÕlçam gençliklerinin ÕúÕksÕzlÕktan büyüme enerjilerini yavaúlatacaklarÕ dikkate alÕnarak
rehabilitasyon sahalarÕndaki kÕzÕlçam gençliklerinin kabulünde daha hassas olunacaktÕr.
Yine rehabilitasyon sahalarÕnda varsa ölü, yaúlÕ, kuru, kovuk a÷açlardan bir kÕsmÕ tabii
denge için bÕrakÕlacaktÕr.
YapraklÕ yetiúme ortamlarÕna mümkün oldu÷unca ibreliler dikilmeyecek, buralara
yapraklÕlar getirilecektir. Ancak blok boúluklarda karÕúÕmÕn sa÷lanmasÕ için yetiúme
ortamÕna uygun i÷ne yapraklÕ türler dikilebilecektir. Rehabilitasyon sahalarÕnda karÕúÕmÕn
sa÷lanmasÕ amacÕ ile tür de÷iúikli÷i yapÕlabilmesi için iklim (klimatik) úartlarÕnÕn türün
isteklerine uygunlu÷u yanÕnda toprak (edafik) úartlarÕn da uygun olmasÕ önemlidir. Bunun
için mutlaka toprak etütlerinin yaptÕrÕlarak tür de÷iúikli÷i raporuna eklenmesi gerekir.
Rehabilitasyon alanlarÕndaki genç meúcerelerde "BakÕm PatikalarÕ" sÕklÕk bakÕmÕ
bölümünde izah edilen esaslara göre tesis edilecektir.
Rehabilitasyona konu olabilecek sahalara salt odun üretimi açÕsÕndan bakÕlmayacak,
özellikle odun dÕúÕ orman ürünleri yönünden de÷erlendirilebilecek, bozuk maki
alanlarÕndaki maki elemanlarÕnÕn a÷ÕrlÕkta oldu÷u, av ve yaban hayatÕnÕ da zenginleútirecek
alanlarda yöresel úartlara göre yeni fÕrsatlar oluúturacak rehabilitasyon çalÕúmalarÕ
yapÕlabilecektir.
Çok daha fazla orman ürün ve hizmetleri üretme potansiyeline sahip iyi yetiúme
ortamlarÕndaki (1) kapalÕ meúcereler (örne÷in orman gülü ile kaplÕ Knd1 meúceresi)
öncelikle ve acilen rehabilite edilerek verimi arttÕrÕlacaktÕr.
Yetiúme ortamÕ úartlarÕna göre (1) kapalÕ sahalarda yer yer küme, grup, büyük grup úeklinde
gençlikler gelmiú olabilir. Bunlar kabul edilecek ve büyük alanlarda aynÕ yaúlÕ meúcereler
amaçlanmayacaktÕr.
AltÕna yeteri kadar kabul edilebilir gençlik gelmiú ve bu gençli÷in sipere ihtiyacÕ kalmadÕ÷Õ
alan ve gruplardaki yaúlÕ fertler ilk önce çÕkarÕlacaktÕr. Gençli÷in olmadÕ÷Õ, yaúlÕ fertlerin
bulundu÷u yerlerde ise gençli÷i getirmek için her türlü silvikültürel tedbirler alÕnacaktÕr.
Silvikültürel çalÕúmalar ile getirilen ve biyolojik ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õna kavuúmuú gençlikler
üzerindeki yaúlÕ fertler alÕnacaktÕr.
SÕklÕk veya aralama ça÷Õndaki grup veya kümelerde ayÕklama ve aralamalar yapÕlacaktÕr.
Ancak kapalÕlÕ÷Õn yetersiz oldu÷u yerlerde 2–3 ferdin bir arada oldu÷u durumlarda grup
bakÕmÕ yapÕlacak ve daha fazla boúluk oluúturulmamasÕna dikkat edilecektir.
Toprak úartlarÕnÕn iyi fakat meúcerenin bozuk oldu÷u sahalarda entansif tesis ve kültür
metotlarÕna uygun alanlardan baúlamak üzere suni gençleútirmeler yapÕlabilecektir.
Daha önceki yÕllarda rehabilitasyon çalÕúmasÕna konu edilen ve iyileúmenin yeterli
görülmedi÷ine karar verilen sahalar mükerrer rehabilitasyon tesis programÕna konu
edilebilecektir. Bu alanlarÕn gençlik/kültür bakÕmÕ vb. silvikültürel tedbirler ile yeterli
iyileúme sa÷lanamayacak alanlar olmasÕ gerekir. Bölge müdürlü÷ünce oluúturulacak bir
komisyon tarafÕndan mükerrer rehabilitasyon tesis çalÕúmasÕna konu olacak sahalar
incelenerek yetiúme ortamÕ úartlarÕ yönünden olumsuzluk bulunmamasÕ ve gerekli
görülmesi durumunda programa alÕnabilecektir. Bu takdirde saha ile ilgili proje yenilemesi
yapÕlmalÕdÕr.
Silvikültürel tedbirler ile iyileútirilemeyecek alanlar ise tabii seyrine bÕrakÕlarak
izlenecektir.
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5. FONKSøYONEL OLARAK PLANLANMIù ORMANLARDA
UYULACAK SøLVøKÜLTÜREL øLKELER
Orman fonksiyonu orman ekosisteminde, ormanÕn yaúam süresi içinde kendili÷inden
oluúan, toplumun úu anda farkÕnda oldu÷u, gereksinim duydu÷u ve yararlandÕ÷Õ mal ve
hizmetlerin tamamÕdÕr.
Ana orman fonksiyonlarÕ; uluslararasÕ sözleúmelerde de kabul edilen 1-ekonomik, 2ekolojik, 3-sosyo-kültürel fonksiyonlar baúlÕklarÕ altÕnda incelenmektedir.
1-Ekonomik Fonksiyonlar:
ƔOrman Ürünleri Üretimi Fonksiyonu (kaliteli ve özellikli odun üretimi, yakacak odun
üretimi, en yüksek miktarda odun üretimi, en yüksek miktarda endüstriyel odun üretimi,
basralÕ alanlar, bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, su ve mineral ürünler vb.)
2-Ekolojik Fonksiyonlar:
ƔDo÷ayÕ Koruma Fonksiyonu (gen koruma, tohum meúcereleri, millî parklar, tabiat
parklarÕ, tabiatÕ koruma alanlarÕ, do÷al yaúlÕ ormanlar, hassas ekosistemler, orman
süksesyonu izleme alanlarÕ vb.)
Ɣ Erozyonu Önleme Fonksiyonu (çÕ÷, heyelan, kaya ve taú yuvarlanmayÕ önleme, sel ve
taúkÕnlarÕ önleme, toprak koruma vb.)
Ɣ øklim Koruma Fonksiyonu
3-Sosyo-Kültürel Fonksiyonlar:
Ɣ Hidrolojik Fonksiyon (içme suyu, kullanma suyu, su kaynaklarÕnÕ koruma)
Ɣ Toplum Sa÷lÕ÷Õ Fonksiyonu (gürültü, hava kirlili÷i önleme, úehir ormanlarÕ, sa÷lÕk
tesislerini koruma)
Ɣ Estetik Fonksiyonu ( estetik amaçlÕ perdeleme ve koruma, estetik görünüm)
Ɣ Ekoturizm ve Rekreasyon Fonksiyonu (do÷a spor alanlarÕ, rekreasyon, avlak alanlarÕ,
turizm alanlarÕ)
Ɣ Ulusal Savunma Fonksiyonu (askerî tesis ve tatbikat alanlarÕ, ulusal sÕnÕr ve stratejik
alanlar)
Ɣ Bilimsel Fonksiyon (e÷itim ve araútÕrma amaçlÕ orman ve arboretum)

5.1. Ekonomik Fonksiyon
Silvikültürel ølkeler

Görecek

Ormanlarda

Uygulanacak

5.1.1. Orman Ürünleri Üretimi Fonksiyonu Görecek Ormanlarda
Ekonomik fonksiyon görmek üzere ayrÕlan ormanlar ekonomik de÷eri olan odun
hammaddesi ve odun dÕúÕ ürün üretimini sa÷layan, ulusal ve uluslararasÕ ekonominin bu
ürünlere olan talebini sürekli olarak karúÕlamak üzere iúletilen alanlardÕr.
Ekonomik fonksiyon görecek ormanlardan, odun hammaddesi üretimi yapÕlacak
ormanlardaki silvikültürel iúlemler amenajman planlarÕ ile bu planlar do÷rultusunda
düzenlenecek silvikültür planlarÕna göre yürütülecektir.
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x Üretim ormanÕ olarak ayrÕlan orman alanlarÕndan yetiúme ortamÕ úartlarÕ açÕsÕndan
herhangi bir olumsuzlu÷a sahip olmayan, saf (göknar türleri hariç) veya ÕúÕk a÷açlarÕndan
oluúan karÕúÕk ormanlar aynÕ yaúlÕ olarak planlanmalÕ ve iúletilmelidir.
x Yetiúme ortamÕ úartlarÕnda bazÕ olumsuzluklar olan ya da gölge-yarÕ gölge a÷aç
türlerinden oluúan karÕúÕklÕ÷a sahip üretim ormanlarÕ, do÷aya yakÕn bir anlayÕúla (devamlÕ
orman) planlanmalÕ ve iúletilmelidir.
x MaktalÕ olarak planlanan yerlerdeki gençleútirme çalÕúmalarÕnda, tÕraúlama metoduna
karar verilirse a÷aç türlerinin biyolojik özellikleri ve saha bütünlü÷ü dikkate alÕnarak
uygulama alanÕ 25 hektardan büyük olmamalÕdÕr.
x DevamlÕ orman olarak planlanan yerlerde gençleútirme çalÕúmalarÕ “Grup, Büyük Grup,
Küçük Meúcere” boyutlarÕnda olmalÕdÕr. Gerekiyorsa devamlÕ ormanlarda da gençleútirme
çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda örtü temizli÷i, toprak iúlemesi, gençlik bakÕmÕ gibi silvikültürel
iúlemler yapÕlmalÕdÕr.
x Orman ürünleri üretimi fonksiyonu görecek ormanlarda, gençleútirme çalÕúmalarÕnda
öncelikle tabii gençleútirme tercih edilmelidir. Bu çalÕúmalar sÕrasÕnda tohum takviyesi
gerekiyorsa mutlaka yöresel tohum kaynaklarÕndan sa÷lanan tohumlar kullanÕlmalÕdÕr.
(endüstriyel plantasyonlar hariç)
x Tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnda gençli÷in ÕúÕk ihtiyacÕ da gözlenerek ve iyi
de÷erlendirilerek, ÕúÕk ve boúaltma kesimleri tedrici ve uzun sürelere yayÕlarak yapÕlmalÕ,
yani özel gençleútirme süreleri uzun tutulmalÕdÕr. (kÕzÕlçam, sahilçamÕ ve meúe türleri hariç)
x Suni gençleútirme çalÕúmalarÕnda yöresel tohum kaynaklarÕndan sa÷lanmÕú uygun orijinli
tohumlardan elde edilen fidanlar kullanÕlmalÕ, arazi hazÕrlÕ÷Õ çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda kötü
vasÕflÕ bile olsa yaúlÕ generasyondan bir kÕsmÕ alanda bÕrakÕlmalÕ, bunlardan az da olsa
alÕnacak gençliklerle yöresel ÕrkÕn devamÕ sa÷lanmalÕdÕr.
x AyrÕca gençleútirme alanlarÕnda, özellikle e÷imin fazla oldu÷u dere yamaçlarÕnda, toprak
koruma, yaban hayatÕnÕn süreklili÷i, orman geçmiúinin bilinmesi, biyolojik ve genetik
çeúitlili÷in korunmasÕ, amacÕyla aynÕ özellikleri gösteren gençleútirme blok alanlarÕnÕn
yaklaúÕk %10'u (3 hektarÕ geçmemek üzere) “YaúlandÕrma AdacÕklarÕ” bÕrakÕlarak
buralarda gençleútirme çalÕúmalarÕ esnasÕnda hiçbir úekilde kesim ve diri örtü temizli÷i
yapÕlmayacaktÕr. YaúlandÕrma adacÕklarÕnÕn alansal büyüklü÷ü ve yerleri silvikültür
planÕnda gösterilerek silvikültür planÕ haritalarÕnda ayrÕca iúaretlenecektir.
x BakÕm müdahaleleri gençlik–kültür ça÷Õndan itibaren aksatÕlmadan yürütülmeli, stabil
ormanlar oluúturulmalÕdÕr.
x De÷erli ürün veren türlerde iyi bonitetlerde ve bazÕ özel yetiúme ortamlarÕnda kaliteli ürün
elde etmek için istikbal a÷acÕ seçimi, bakÕmÕ ve i÷ne yapraklÕ türlerde bunlarÕn budanmasÕ
çalÕúmalarÕ yaygÕnlaútÕrÕlmalÕdÕr.
x Her türlü silvikültürel müdahale sÕrasÕnda ender bulunan, kÕymetli ve tehlike altÕndaki
türler korunmalÕ, teúvik edilmelidir. Hatta bazÕ yerlerde gruplar hâlinde dikim yapmak
suretiyle küçük meúcereleri oluúturulmalÕdÕr (kiraz, diúbudak vb.).
x Silvikültürel müdahaleler sÕrasÕnda biyolojik ve ekolojik denge için varsa ölü, yaúlÕ, kuru
ve kovuk a÷açlardan 1-3 ad/ha, sa÷lÕklÕ fertlerden de 1-3 ad/ha ormanda bÕrakÕlmalÕdÕr.

78

S İ L V İ K Ü L T Ü R E L

U Y G U L A M A L A R I N

T E K N İ K

E S A S L A R I

x Orman ürünleri üretimi ormanlarÕnda özel yetiúme ortamlarÕ (sulak alanlar, göl, akarsu
kenarlarÕ, kayalÕklar vb.) varsa korunmalÕ, buralara müdahale edilmemelidir. Söz konusu
alanlarÕn yakÕnÕnda do÷ayÕ koruma alanÕ olarak belirlenen alanlar varsa arada müdahale
edilmeden bÕrakÕlacak orman örtüsünden oluúan “Ekolojik Koridorlar” ile birbirine
ba÷lanmalÕdÕr.
x Orman ürünleri üretimi ormanlarÕnda da özellikle gençleútirme çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda
gerekiyorsa toprak koruma tedbirleri alÕnmalÕdÕr.
x Üretim çalÕúmalarÕ sÕrasÕnda bölmeden çÕkarma iúlemleri belirlenmiú sürütme yollarÕndan
yapÕlmalÕ, gerekiyorsa mekanizasyondan yararlanÕlmalÕdÕr.
x Orman ürünleri üretimi ormanlarÕnda da do÷aya yakÕn anlayÕú ön planda olmalÕdÕr.
x BazÕ orman a÷aç ve a÷aççÕklarÕnÕn gövdelerine tekni÷ine uygun yöntemle yara açmak
suretiyle elde olunan reçine, sÕ÷la ya÷Õ gibi balzami ya÷lar; defne, okaliptüs gibi a÷aç ve
a÷aççÕklarÕn yapraklarÕ; mazÕ, palamut, sumak, defne, mahlep, menengiç, çam fÕstÕ÷Õ gibi
meyveler; bazÕ a÷aç ve a÷aççÕklarÕn gövde kabuklarÕ, ince dal ve sürgünleri ile gerek orman
altÕ florayÕ oluúturan, gerekse orman rejimine giren alanlarda yayÕlÕú gösteren kekik,
adaçayÕ, e÷relti otu, nane, pelin otu, hardal vs. a÷aççÕk, çalÕ gibi bitkiler ile otsu, rizomlu,
yumrulu ve so÷anlÕ bitkiler “Odun DÕúÕ Ürünler” olarak isimlendirilir.
Orman ürünleri üretimi sÕrasÕnda ortaya çÕkan a÷aç kabuklarÕ, kozalaklar, çalÕlar, yongalar,
kökler ile mantarlar, likenler, orman topra÷Õ örtüsü, hayvansal ürünler (memeliler, kuúlar,
balÕklar vb.) su ve mineral ürünler (su, kum, çakÕl, taú, maden vb.) aynÕ grupta yer
almaktadÕr. Bu ürünlerden reçine, sÕ÷la ya÷Õ, çÕra ve úimúir gibi bazÕlarÕnÕn üretimi, yÕllÕk
üretim programÕ dâhilinde yapÕlmakta di÷erleri ise 6831 sayÕlÕ Orman Kanunu’nun ilgili
maddelerine göre de÷erlendirilmektedir. Odun dÕúÕ ürünlerin üretimlerinde, yapÕlacak iú ve
iúlemler ise ilgili tebli÷inde belirtilmiútir.

5.2. Ekolojik Fonksiyon
Silvikültürel ølkeler

Görecek

Ormanlarda

Uygulanacak

5.2.1. Do÷ayÕ Koruma Fonksiyonu Görecek Ormanlarda
Tabii, bilimsel, estetik, biyolojik, ekolojik, jeolojik, tarihî, kültürel, ender bulunma gibi
özellikleri ve güzellikleri nedeni ile de÷erli olan orman alanlarÕ ile yetiúme ortamÕ
úartlarÕnda olumsuzluklar bulunan bazÕ orman alanlarÕ koruma altÕna alÕnabilir. Yani bir
orman alanÕ bazÕ özelliklerinden dolayÕ de÷erli bulundu÷u için korunabilece÷i gibi ekolojik
úartlarÕndaki olumsuzluklar nedeni ile de korunabilir (taúlÕk, kayalÕk alanlar, çok sarp, dik
e÷imli yerler, alpin zona yakÕn orman alanlarÕ vb.).
Do÷ayÕ korumak, onu do÷a úartlarÕna terk etmek anlamÕnda algÕlanmamalÕ, bilinçli
silvikültürel müdahalelerle yapÕsÕnÕn iyileútirilmesi, güçlendirilmesi ve ekosistem olarak
devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ anlaúÕlmalÕdÕr. Aksi takdirde bu orman alanlarÕnÕn tabii
süksesyon seyri içinde varlÕklarÕnÕ sürdürebilmeleri rastlantÕlara ba÷lÕ olur. Bu rastlantÕlar
orman açÕsÕndan olumlu geliúmezse orman tamamen veya kÕsmen o alandan uzaklaúabilir
ve/veya yok olabilir. Bu nedenle, do÷ayÕ koruma ormanÕ olarak ayrÕlan orman alanlarÕnda
da mevcut ekosistemi úoka sokmadan bilinçli, do÷aya yakÕn silvikültürel müdahalelerde
bulunulmasÕ zorunludur.
x Do÷ayÕ koruma ormanÕ, usulsüz yararlanma ve otlatmalara karúÕ mutlak olarak
korunmalÕdÕr.
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x YapÕlacak silvikültürel müdahalelerde yetiúme ortamÕ úartlarÕ ve ormanÕn yapÕsÕ çok iyi
etüt edilmeli ve do÷ayÕ koruma alanÕ olarak ayrÕlma nedeni dikkate alÕnmalÕdÕr.
x Do÷ayÕ koruma ormanÕ, do÷aya yakÕn bir anlayÕúla planlanmalÕ ve iúletilmelidir.
x Orman örtüsünün kesintiye u÷ramadan devamlÕlÕ÷Õ sa÷lanmalÕdÕr.
x Korumaya ayrÕlan orman alanlarÕnda a÷aç türlerinin biyolojik özelliklerinin elverdi÷i
ölçüde büyük maktalÕ orman kuruluúlarÕ terk edilmeli, “Grup, Büyük Grup ve Küçük
Meúcere” boyutlarÕna indirilmeli, en fazla 5 hektar olmalÕ, özel ve genel gençleútirme
süresi uzun tutulmalÕdÕr.
x A÷aç türlerinin biyolojik özelliklerinin elverdi÷i ölçüde tabakalÕlÕk oluúturulmalÕ, karÕúÕk
meúcere kuruluúlarÕ ve tabii yapÕsÕ korunmalÕdÕr. Bu yapÕ bakÕm müdahaleleri ile
desteklenmelidir.
x Meúcerelerin biyotik ve abiyotik zararlÕlara karúÕ dayanÕklÕ ve stabil hâle getirilebilmesi
için, genç ormanlarda ilk yaúlardan itibaren düzenli ve planlÕ bakÕm müdahaleleri
yapÕlmalÕdÕr. Bunun için; gençlik-kültür, sÕklÕk bakÕmÕ ve ilk aralamalar ihmal edilmeden
gerçekleútirilmelidir.
x Her türlü silvikültürel müdahale sÕrasÕnda ender bulunan, kÕymetli, tehlike altÕndaki türler
korunmalÕdÕr.
x TÕraúlama kesimleri kesinlikle yapÕlmamalÕdÕr.
x Mevcut öncü gençlikler, sa÷lÕk durumlarÕ ve geliúmeleri de dikkate alÕnarak korunmalÕ,
teúvik edilmeli ve bunlardan yararlanÕlmalÕdÕr.
x OrmanÕn üst sÕnÕrÕndan 50-80m aúa÷Õya kadar olan bölümde, hiçbir surette müdahalede
bulunulmamalÕ, devrilen, kuruyan, kÕrÕlan a÷açlar oldu÷u gibi yerinde çürümeye
bÕrakÕlmalÕdÕr.
x Silvikültürel müdahaleler sÕrasÕnda gerek dÕú meúcere perdesi gerekse yol kenarlarÕndaki
ve orman içi açÕklÕklarÕn etrafÕndaki iç meúcere perdesi korunmalÕ, geliútirilmesi için
çalÕúmalar yapÕlmalÕdÕr.
x Dikili hâldeki ölü, kuru, kovuk ve yatÕk a÷açlar alanda bÕrakÕlmalÕdÕr (hektarda en fazla
15 adet).
x Orman içindeki tabii olarak a÷açsÕz olan küçük alanlar, oldu÷u gibi korunmalÕdÕr.
x Rehabilitasyon çalÕúmalarÕ ile ormanÕn yapÕsÕnÕn iyileútirilmesine çalÕúÕlmalÕdÕr.
x Ormana yapÕlan müdahaleler sÕrasÕnda özel yetiúme ortamlarÕ (sulak alanlar, kayalÕklar,
göl, akarsu kenarlarÕ vb.) korunmalÕ, buralara müdahale edilmemelidir.
x Do÷ayÕ koruma ormanÕ olarak ayrÕlan alan dÕúÕnda ve/veya yakÕnÕnda özel yetiúme
ortamlarÕ varsa (sulak alanlar, göl, akarsu kenarlarÕ, kayalÕklar vb.), do÷ayÕ koruma ormanÕ
ile bu alanlar arasÕnda müdahale edilmeden bÕrakÕlacak orman örtüsünden oluúan “Ekolojik
Koridorlar” oluúturulmalÕdÕr.
x Do÷ayÕ koruma ormanÕ olarak ayrÕlan alanlar tek tabakalÕ, aynÕ yaúlÕ, olumsuz toprak
úartlarÕ, orman kuruluúlarÕnÕn sa÷lÕ÷Õ, kendisini yenileyebilme özellikleri çok iyi ve düzenli
olarak kontrol edilmelidir. Bu ormanlarÕn geleceklerini tehlikeye düúürecek úekilde
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sa÷lÕklarÕnÕn bozulmasÕ, kendisini yenileyememesi gibi durumlarda, mevcut meúcere tohum
verme özelli÷ini yitirmeden, yani orman çöküú evresine girmeden önce küçük alanlarda
gençleútirme çalÕúmalarÕ yapÕlmalÕdÕr. Bu gibi durumlarda do÷ayÕ koruma ormanÕnda
gençleútirme, do÷aya yakÕn úekilde öncelikle tabii gençleútirme ile sa÷lanmalÕdÕr.
Gençleútirme süresi uzun olmalÕ, grup siper metodu tercih edilmelidir.
x Silvikültürel müdahaleler sÕrasÕnda ve sonrasÕnda kesme ve sürütme iúlemlerinde
meúcerede kalan a÷açlarÕn ve topra÷Õn en az zarar görecek úekilde uygulama yapÕlmasÕna
dikkat edilmeli, yol inúaatlarÕnÕn çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmelidir.

5.2.2. Erozyonu Önleme Fonksiyonu Görecek Ormanlarda
Toprak Erozyonu: Arazi yüzeyinin su, rüzgâr ve buzul gibi dÕú etkenler tarafÕndan
aúÕndÕrÕlÕp, taúÕnmasÕ olayÕdÕr. Erozyonu önleme fonksiyonu gören orman, kendi yetiúme
ortamÕ ile etrafÕndaki koruma bölgesinde bulunan alanlarÕ su ve rüzgâr erozyonundan,
toprak kaymalarÕndan, taú ve kaya yuvarlanmalarÕndan, sel-taúkÕn önleme, çÕ÷
düúmelerinden koruyan, humusun ve topra÷Õn çeúitli etkenlerle taúÕnÕp kaybolmasÕnÕ
önleyen ormandÕr.
OrmanÕn kapalÕlÕ÷Õ ile erozyon arasÕnda kuvvetli bir iliúki bulunmaktadÕr. KapalÕlÕ÷Õn
kÕrÕlmasÕ erozyonun artmasÕna neden olmaktadÕr. Bu nedenle erozyonu önleme (toprak
koruma) ormanÕnda vejetasyonun ve orman örtüsünün (a÷aç, a÷aççÕk, çalÕ, otsu bitkiler, ölü
örtü) kesintiye u÷ratÕlmadan devam ettirilmesi gerekir. Bu gaye ile meúcere kuruluúu
sürekli korunmalÕ, yetiúme ortamÕ, a÷aç türü ya da türlerinin biyolojik özelliklerinin imkân
verdi÷i oranda sÕk, gö÷üs yüzeyi yüksek, karÕúÕk, katlÕ, derin kök yapÕsÕna sahip ormanlar
oluúturulmalÕdÕr.
x Bunun için erozyonu önleme fonksiyonlu ormanlar a÷aç türü ya da türleri uygun oldu÷u
sürece seçme ya da do÷aya yakÕn (devamlÕ orman) anlayÕúÕyla planlanmalÕ ve iúletilmeli,
tabakalÕ bir yapÕ oluúturulmalÕdÕr.
x A÷aç türü ya da türlerinin buna uygun olmama durumunda planlama yaú sÕnÕflarÕ
amenajman metodunun küçük maktalÕ varyantÕ (yaú sÕnÕfÕ alanÕnÕn ormana da÷ÕtÕlmasÕ
sistemi) kullanÕlarak yapÕlmalÕ, büyük alanlarda aynÕ yaúlÕ ve tek tabakalÕ meúcerelerin
oluúmasÕna engel olacak úekilde planlama ve uygulamalar yapÕlmalÕdÕr.
x Erozyonu önleme fonksiyonlu ormanlarda yapÕlacak her müdahalenin do÷aya yakÕn
anlayÕúta olmasÕna özen gösterilmelidir.
x Gençleútirme çalÕúmalarÕ küçük alanlarda (grup, büyük grup, küçük meúcere
boyutlarÕnda) yapÕlmalÕ, en fazla 5hektar olmalÕ özel ve genel gençleútirme süresi uzun
tutulmalÕdÕr.
x Erozyonu önleme fonksiyonlu ormanlarda kesinlikle tÕraúlama kesim yapÕlmamalÕdÕr.
x Gençlik, kültür, sÕklÕk bakÕmÕ ve aralama müdahaleleri aksatÕlmadan yapÕlmalÕ, biyotik ve
abiyotik zararlÕlara karúÕ dayanÕklÕ meúcereler oluúturulmalÕdÕr.
x SÕklÕk bakÕmÕ ve aralama müdahaleleri mutedil olmalÕ, kapalÕlÕk kÕrÕlmamalÕdÕr. Mümkün
olan yerlerde sürütme yapÕlmamalÕ, havai hat vb. sistemler kullanÕlmalÕdÕr.
x Gençlik-kültür bakÕmlarÕ sÕrasÕnda esas meúcereyi oluúturacak türlerin fidan ve
gençliklerine zararÕ olmayan her türlü vejetasyon korunmalÕ, tam alanda süceyrat temizli÷i,
ot mücadelesi yapÕlmamalÕdÕr.
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x Silvikültürel müdahaleler sÕrasÕnda gerek dÕú meúcere perdesi, gerekse yol kenarlarÕndaki
ve orman içi açÕklÕklarÕnÕn etrafÕndaki iç meúcere perdesi korunmalÕ, geliúmesi için
çalÕúmalar yapÕlmalÕdÕr.
x KapalÕlÕ÷Õ bozulmuú alanlarda mevcut yapÕ mümkün oldu÷unca korunarak gençleútirme
ve rehabilitasyon çalÕúmalarÕ ile kapalÕlÕ÷Õn en kÕsa sürede oluúturulmasÕna çalÕúÕlmalÕdÕr.
x Gerekiyorsa çalÕúma yapÕlan yerlerde erozyon kontrol tedbirleri alÕnmalÕdÕr.
x Taú yuvarlanmasÕ ve çÕ÷ tehlikesinin oldu÷u yerlerde kesimler yüksek yapÕlmalÕ, bu
yükseklik çÕ÷ tehlikesinin oldu÷u yerlerde azami kar yüksekli÷inden az olmamalÕdÕr.
x Taú, kaya yuvarlanmasÕ tehlikesinin oldu÷u yerlerde kesilen bazÕ gövdeler yamaç yönüne
dik olarak aúa÷Õya yuvarlanmayacak úekilde alanda bÕrakÕlmalÕdÕr.
x Nehir ve dere yamaçlarÕnda bulunan orman alanlarÕnda, e÷ime ba÷lÕ olarak küçük ve dar
tabanlÕ sulu derelerin her iki yanÕnda 25-50m büyük ve geniú tabanlÕ sulu derelerin her iki
yanÕnda ise 50-100m koruma kuúaklarÕ ayrÕlarak korunmalÕ ve bu alanlarda orman yapÕsÕna
göre mutedil müdahalelerde bulunulmalÕ, orman örtüsünü kesintiye u÷ratacak müdahaleler
yapÕlmamalÕdÕr.
x Kesme ve bölmeden çÕkarma iúlemleri sÕrasÕnda mekanizasyondan yararlanÕlmalÕ,
mümkün olmayan durumlarda emvalin belirlenmiú sürütme yollarÕndan bölme dÕúÕna
çÕkartÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
x Erozyonu önleme ormanÕnda baltalÕk iúletmecili÷inden vazgeçilmeli, mevcut baltalÕklar
koruya dönüútürülmelidir.
x Erozyonu önleme ormanlarÕnda mümkün oldu÷unca yol yapÕlmamalÕ, zorunlu hallerde
yol inúaatlarÕ dozer kullanÕlmadan, araziye en az zarar verecek úekilde gerçekleútirilmelidir.
x Heyelan tehlikesi olan alanlarda topra÷Õn stabil hale getirilmesi için öncelikle a÷Õr
kütlesiyle heyelanÕ hÕzlandÕracak a÷aç yerine yöre úartlarÕna uygun a÷aççÕk ve çalÕlar
kullanÕlmalÕdÕr.
Sel-TaúkÕn Önleme: Ya÷Õú sularÕnÕn bir kÕsmÕnÕn topra÷Õn içine girmeden e÷im yönünde
akarak mevcut akarsulara karÕúmasÕna “yüzeysel akÕú” denilmektedir. Yüzeysel akÕú
sonucu bazen bir bölgedeki toprak belirli bir süre için tamamen veya kÕsmen su altÕnda
kalabilir. Bu olaya ise bir tabii afet olan “sel” denilmektedir.
Yüzeysel akÕúla önemli derece toprak suyu kayÕplarÕ meydana geldi÷i gibi erozyona da yol
açmaktadÕr. Bunlara engel olmak için yukarÕdaki önlemlerin yanÕ sÕra aúa÷Õdaki önlemler
alÕnabilir:
x Teraslama ile e÷im etkisinin azaltÕlmasÕ,
x Topra÷Õn eú yükselti e÷rilerine paralel iúlenmesi,
x Toprak yüzeyinin malçlama ve vejetasyonla örtülmesinin sa÷lanmasÕ.

5.2.3. øklim Koruma Fonksiyonu Görecek Ormanlarda
Ormanlar yeryüzünün iklimini etkileyen en önemli ekosistemlerdendir. BulunduklarÕ
çevreyi de bu açÕdan etkilerler. øklim koruma ormanÕ, yerleúim yerlerini, dinlenme
tesislerini, tarÕm alanlarÕnÕ so÷uk havanÕn zararlarÕndan, rüzgârÕn zararlÕ etkisinden, hava
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de÷iúimlerinden koruyan ve bulundu÷u yerin iklimini iyileútiren ormandÕr. AyrÕca ormanlar
atmosferdeki CO2 oranÕnÕ azaltÕcÕ etki yaparak sera gazÕ etkisini azaltÕr.
x øklim koruma ormanÕnda güçlü bir meúcere perdesi oluúturulmalÕ ve korunmalÕdÕr.
x KarÕúÕk ve tabakalÕ bir yapÕ oluúturulmalÕ, orman vejetasyonunun kesintiye u÷ratÕlmadan
süreklili÷i sa÷lanmalÕdÕr.
x Meúcere kenarlarÕnda veya kenara yakÕn yerlerde tÕraúlama kesimler yapÕlmamalÕdÕr.
x Silvikültürel bakÕmlar aksatÕlmadan yapÕlmalÕ, dÕú etkilere karúÕ stabil meúcereler
oluúturulmalÕdÕr.
x Özellikle kuvvetli rüzgâr etkisinin bulundu÷u yerlerde yol inúaatÕ veya tÕraúlamalar gibi
dik kenar oluúumlarÕna neden olabilecek faaliyetlerden kaçÕnmalÕ ve mevcut dik kenarlar
giderilmelidir.
x Gençleútirme çalÕúmalarÕ küçük alanlarda ve uzun sürelerde gerçekleútirilmelidir.
x Atmosferdeki karbondioksit emisyonlarÕnÕn azaltÕlmasÕ için hÕzlÕ büyüyen türlerle aynÕ
yaúlÕ endüstriyel plantasyonlar kurulmalÕ ve kÕsa idare süreleri ile iúletilmelidir.

5.3. Sosyo-Kültürel Fonksiyon Görecek Ormanlarda Uygulanacak
Silvikültürel ølkeler
5.3.1. Hidrolojik Fonksiyon Görecek Ormanlarda
Hidrolojik fonksiyon gören orman, taban suyunun, akarsu, tatlÕ su gölü, gölet ve
barajlardaki sularÕn temiz tutulmasÕnÕ, su kaynaklarÕnÕn sürekli ve düzenli olmasÕnÕ
sa÷layan ormandÕr.
Ço÷u zaman aynÕ alanda yer almalarÕ gereken hidrolojik fonksiyonla, toprak koruma
fonksiyonunun genellikle çatÕúma hâlinde olduklarÕ dikkat çekicidir. Su kaynaklarÕ, akarsu,
su toplama havzalarÕ, göl, gölet ve barajlarda bir yandan daha çok su olmasÕ arzu edilirken
bir yandan da özellikle ülkemizin topo÷rafik úartlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda toprak
erozyonundan olumsuz yönde etkilenmelerinin önlenmesi de çok önemlidir.
Hidrolojik fonksiyonlu bir ormanda kullanma suyu elde edilecekse daha az gö÷üs yüzeyi
bulunmasÕ arzu edilirken içme suyu elde edilecek ya da toprak koruma fonksiyonu görecek
bir ormanda aksine daha fazla gö÷üs yüzeyinin bulunmasÕ istenilmektedir. Keza, toprak
koruma ve içme suyu için tabakalÕ bir yapÕ istenirken kullanma suyu için maktalÕ bir yapÕ
daha uygun olmaktadÕr.
x Sadece su veriminin önemli ve ön planda oldu÷u yerlerde aynÕ yaúlÕ, maktalÕ ormanlar
oluúturulmalÕ, gerek su verimini artÕrmak, gerekse ham humus oluúumunu engellemek için
meúcere kapalÕlÕ÷Õ kÕrÕlmalÕdÕr. Bu nedenle gerekli olan yerlerde erozyon kontrol tedbirleri
de alÕnmalÕdÕr.
x Suyun kalite ve süreklili÷inin önemli oldu÷u yerlerde tabakalÕ ve de÷iúik yaúlÕ bir yapÕ
tercih edilmelidir.
x Hidrolojik ve toprak koruma fonksiyonlarÕnÕn aynÕ zamanda görülebilmesi için karÕúÕk
meúcereler kurulmalÕ, bakÕm müdahaleleriyle karÕúÕm teúvik edilmelidir.
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x Gerek su veriminin, gerekse suyun kalitesinin (içme suyu) önemli oldu÷u hidrolojik
fonksiyonlu ormanlarda, mutlak koruma alanÕ (31.12.2004 tarihli Su Kirlili÷i Kontrolü
Yönetmeli÷i’nde 300m yatay mesafe) içerisinde tÕraúlama kesimleri yapÕlamaz. Mutlak
koruma alanÕ dÕúÕndaki alanlarda ise öncelikle siper kesimleri düúünülmeli, zorunlu hâllerde
en fazla 3 hektar kadar tÕraúlama kesimleri yapÕlmalÕdÕr.
x Ancak su veriminin önemli ve ön planda oldu÷u yerlerde, Su Kirlili÷i Kontrolü
Yönetmeli÷i’nde belirtilmiú bulunan orta mesafeli koruma alanÕ (2000m yatay mesafe)
dÕúÕnda kalan alanlarda, öncelikle siper kesimleri düúünülmeli, zorunlu hâllerde erozyon
kontrol tedbirleri de alÕnarak, bazÕ ÕúÕk a÷açlarÕnda (kÕzÕlçam, sahilçamÕ vb.) gençleútirme
amacÕ ile en fazla 10 hektar kadar tÕraúlama kesimi yapÕlabilecektir.
Sa÷lÕk ve ola÷anüstü kesimler dÕúÕnda mutlak koruma alanÕ içerisinde herhangi bir çalÕúma
yapÕlmayacaktÕr.

5.3.2.Toplum Sa÷lÕ÷Õ Fonksiyonu Görecek Ormanlarda
Toplum sa÷lÕ÷Õ fonksiyonu gören orman; gürültünün, zehirli gaz ve atÕklarÕn, tozun ve
ÕúÕnlarÕn zararlÕ etkisini, sanayi ve di÷er faaliyetlerden kaynaklanan çeúitli olumsuzluklarÕ,
çevre kirlili÷inin etkilerini azaltÕr, bunlarÕn insanÕn ruh ve beden sa÷lÕ÷ÕnÕ olumsuz
etkilenmesini önler. Bu ormanlar, filtre etme özelli÷i nedeniyle tozlarÕn havaya karÕúmasÕnÕ
engeller, havayÕ temizler, sa÷ladÕ÷Õ hava akÕmÕ nedeniyle hava kalitesini iyileútirir,
gürültüyü azaltÕr, toprak ve bünyesindeki bitkiler zehirli gazlarÕ absorbe eder.
x Özellikle sanayi tesislerinin etrafÕndaki ormanlar bu fonksiyonu görmek üzere
ayrÕlmalÕdÕr. Otoban, karayolu, demiryollarÕ ile yerleúim yerleri arasÕndaki ormanlar da
gürültüyü önleme açÕsÕndan toplum sa÷lÕ÷Õ fonksiyonu görecek alanlar olarak ayrÕlÕr. ùerit
hâlinde düúünüldü÷ünde bu alanlarÕn geniúli÷inin en az 50 metre olmasÕ gerekmektedir.
x Toplum sa÷lÕ÷Õ fonksiyonu görecek olan ormanlar, özellikle zehirli gazlarÕn etkisini
azaltmak için ayrÕlanlar, kendileri de bu gazlarÕn zararlÕ etkisi nedeniyle tehlike
altÕndadÕrlar. Bu nedenle bu ormanlarda ekosistemin ve a÷aç türlerinin biyolojik
özelliklerinin elverdi÷i ölçüde karÕúÕk bir yapÕ oluúturulmasÕ gerekir.
x Bu fonksiyonu görecek úekilde yeni tesis edilecek ormanlarda zehirli gazlarÕn etkilerine
karúÕ dayanÕklÕ türler seçilmelidir. (meúe, kayÕn, gürgen, huú, akçaa÷aç, diúbudak, yalancÕ
akasya, karaçam gibi)
x Zehirli ve zararlÕ gazlardan koruma ormanÕnda aynÕ yaúlÕ ve tek tabakalÕ kuruluúlardan
kaçÕnmalÕ, seçme ya da küçük alanlÕ, farklÕ yaú ve kuruluúta meúcereler oluúturmalÕdÕr.
x Gürültünün etkisini azaltmak için ayrÕlan ormanlarda meúcere perdesi güçlendirilmeli,
gerekiyorsa yeniden tesis edilmelidir.

5.3.3. Estetik Fonksiyon Görecek Ormanlarda
Estetik (görüntüyü koruma) fonksiyon gören orman do÷anÕn ve çevrenin görüntüsünü
bozan, görüntüsüyle rahatsÕz edici olan maden, taú, mermer ocaklarÕ, fabrikalar, tu÷lakiremit fabrikalarÕ gibi tesisleri gizler, ayrÕca estetik görüntüler oluúturur.
DevamlÕ olarak çevrenin tabii görüntüsünü bozan ve bu nedenle insanlarÕ rahatsÕz eden
mekânlarÕ örten, gizleyen orman alanlarÕ estetik fonksiyon görmek üzere planlanmalÕdÕr.
ùehirlerarasÕ karayolu, otoban ve demiryolu kenarlarÕndaki orman alanlarÕnda da estetik
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görüntüler oluúturabilmek amacÕyla kenardan içeriye do÷ru yaklaúÕk100m’lik bir bant bu
fonksiyonu görmek üzere ayrÕlmalÕdÕr.
x Bu fonksiyonu gören ormanlar tercihen i÷ne ve geniú yapraklÕ türlerden oluúan karÕúÕk
meúcerelerden seçilmeli ve onlarÕn mevsimlere göre de÷iúen görünüúleri göz önünde
tutulmalÕdÕr.
x Orman örtüsünün kesintiye u÷ramadan devam ettirilmesi için devamlÕ orman olarak ya da
aynÕ yaúlÕ tek tabakalÕ orman kuruluúunun küçük maktalÕ formunda iúletilmelidir.
x TÕraúlama kesimleri yapÕlmamalÕdÕr.
x BakÕm müdahaleleri mutedil olmalÕdÕr.
x Silvikültürel müdahaleler sÕrasÕnda meúcere perdesinde boúluklar oluúturulmamalÕdÕr.

5.3.4. Ekoturizm ve Rekreasyon Fonksiyonu Görecek Ormanlarda
Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu ormanlarÕ; insanlarÕn beden ve ruh sa÷lÕ÷Õna,
mutlulu÷una, do÷a sevgisini tatmalarÕna ve ruhen yenilenmelerine hizmet eden ormanlardÕr.
x Ekoturizm ve rekreasyon ormanlarÕ devamlÕ orman ya da aynÕ yaúlÕ tek tabakalÕ orman
kuruluúunun küçük maktalÕ formunda planlanmalÕ ve iúletilmelidir.
x KarÕúÕk meúcere kuruluúu oluúturulmalÕ ve devam ettirmelidir.
x A÷aç türü, yaúÕ ve meúcere kuruluúu gibi özelliklerin kÕsa mesafelerde de÷iúebildi÷i bir
yapÕ bakÕm müdahaleleriyle oluúturulmalÕdÕr.
x Ormandaki de÷iúik formlu, azman ve acayip görünümlü a÷açlar muhafaza edilmelidir.
x ÇalÕ ve a÷aççÕk formundaki bitkiler korunmalÕdÕr.
x Ekoturizm ve rekreasyon fonksiyonu gören ormanlardaki en önemli sorun özellikle aúÕrÕ
talep gören, yo÷un bir úekilde ziyaret edilen yerler ile, stebe geçiú zonlarÕnda bulunan
rekreasyon ormanlarÕnda ekolojik úartlarÕn (özellikle edafik úartlarÕn) gittikçe bozulmasÕ ve
orman alanÕnÕn bundan olumsuz úekilde etkilenmesidir. Bu durum ormanÕn az bulundu÷u
stebe geçiú bölgelerinde çok daha önem kazanmaktadÕr.
Bu gibi yetiúme ortamlarÕnda zaten zor úartlarda yaúamÕnÕ devam ettirebilen orman,
úartlarÕn daha da olumsuzlaúmasÕ ile bazen hastalÕklÕ, cÕlÕz, kötü bir görünüm arz etmekte,
sa÷lÕ÷Õ ve devamlÕlÕ÷Õ tehlike altÕna girmektedir. Bu gibi yerlerde zaman zaman ormanÕn
kendisi dinlendirilmeli, ekolojik úartlarÕn, özellikle bozulmuú olan toprak úartlarÕnÕn
iyileútirilmesi için gerekli rotasyon tedbirleri alÕnmalÕdÕr. Bu ormanlar devamlÕ orman ya da
aynÕ yaúlÕ tek tabakalÕ orman kuruluúunun küçük maktalÕ formunda planlanmalÕ ve
iúletilmelidir.

5.3.5. Ulusal Savunma Fonksiyonu Görecek Ormanlarda
Ulusal savunma fonksiyonu görecek olan ormanlar savaú ekonomisinin gerektirdi÷i orman
ürünlerinin sa÷lanmasÕ yanÕnda, stratejik öneme sahip askerî birlikleri, silahlarÕ, radar
üstlerini vb. tesisleri gizleyen, ayrÕca savaú tarihi bakÕmÕndan önemli olan yerleri ve
kalÕntÕlarÕ koruyan ormanlardÕr.
Bu ormanlarÕn tespiti, askerî makamlar tarafÕndan sÕnÕrlarÕ belli olarak talep edilmesi
durumunda yapÕlÕr.
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Ulusal savunma fonksiyonu gören ormanlarda büyük çaplÕ ve detaylÕ silvikültürel
müdahalelerin yapÕlmasÕ beklenemez. Ancak gerekiyorsa hastalÕklÕ, ölmüú, kÕrÕk, devrik
fertlerin alÕnmasÕ úeklinde ve askerî bir amaca uygun olarak bunu gerçekleútirmek üzere
müdahaleler yapÕlabilir.

5.3.6. Bilimsel Fonksiyon Görecek Ormanlarda:
Bilimsel fonksiyon gören ormanlar; ön planda ormancÕlÕk bilimleri ve tekni÷i olmak üzere,
do÷a tarihi, jeoloji, jeomorfoloji, mineroloji, botanik, zooloji, arkeoloji vb. bilimler
yönünden orman ekosistemi içindeki bitkisel, hayvansal ve mineral menúeli elemanlarÕ, her
çeúit canlÕ ve cansÕz varlÕklarÕ gözlemek, incelemek, deney, araútÕrma ve ekskürsiyonlar
yapmak amacÕ ile “do÷a laboratuvarÕ” olarak kullanÕlan ormanlardÕr.
Silvikültürel ilkeler, uyulmasÕ gereken ana ilkeler olup bu ilkelerin ÕúÕ÷Õ altÕnda yöresel
yetiúme ortamÕ úartlarÕ, a÷aç türü ya da türleri, meúcere yapÕsÕ dikkate alÕnarak bu
fonksiyona hizmet edecek silvikültür teknikleri daha ayrÕntÕlÕ belirlenmelidir.
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(Ek:1a)
TABøø OLARAK GENÇLEùTøRøLECEK MEùCERELERDE
BOL TOHUM YILI TESPøT TUTANAöI
(KÕzÕlçam øçin)
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme No
Plana Göre Meúcere Tipi
Aktüel Meúcere Tipi
AlanÕ (ha)
Ortalama RakÕmÕ (m)
BakÕsÕ
Tohum A÷acÕ VasfÕnda
Hektardaki Ortalama A÷aç Adet ve
Da÷ÕlÕmÕ (Homojen-Heterojen)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SayÕm YapÕldÕ÷Õ YÕlda
________________________________________________________________________
Kesilen A÷aç
No

Yeni Oluúan
Kozalak Adedi

Birinci YaúÕnÕ ødrak Etmiú
Yeúil Renkli Kozalak Adedi

økinci YaúÕnÕ TamamlamamÕú
Kahverengi Kozalak Adedi

1
2
3
.
.
.
________________

_____________________ ______________________

TOPLAM
SONUÇ: 1) Söz konusu ........................ iúletmesi gençleútirme alanÕnda yapÕlan kozalak
tespitine göre en fazla kozala÷Õn bulundu÷u anlaúÕlan ..................yÕlÕ/veya her yÕl bol tohum
yÕlÕdÕr.
2) ølgili alanda ......... yÕlÕ çimlenmelerinin alÕnmasÕ amacÕyla tabii gençleútirmeye iliúkin
çalÕúmalar ..................... aylarÕnda yapÕlÕp saha en geç ............. yÕlÕnÕn ......................ayÕnda
çimlenmeye hazÕr hâle getirilmiú olacaktÕr.
øúbu tutanak tarafÕmÕzdan düzenlenmiútir. ..../..../20..
Orman øúletme ùefi

øúletme Müdür YardÕmcÕsÕ
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TUTANAöIN DÜZENLENMESøNE AøT AÇIKLAMALAR
-Bol tohum yÕlÕ tespit tutana÷Õ, kÕzÕlçam türümüzün hâkim oldu÷u ve tabii olarak
gençleútirilecek meúcereleri için düzenlenecektir.
-Bol tohum yÕlÕ tespiti için, mayÕs–haziran aylarÕnda tohum a÷acÕ karakterindeki fertlerden
bakÕ ve yükseltiye ba÷lÕ olarak sahayÕ temsil edecek yeterli sayÕda a÷aç kesilip kozalak
sayÕmÕ yapÕlacaktÕr.
-Kesilecek a÷açlar, meúcerenin de÷iúik bakÕ ve rakÕmlarÕndan seçilecek ve kozalak verimi
bakÕmÕndan meúcereyi temsil edecek tohum a÷acÕ vasfÕnda olmalarÕna dikkat edilecektir.
-Kesilecek a÷açlardan tespit edilecek her yaútaki kozalaklarÕn sayÕlarÕ birbirleriyle
karúÕlaútÕrÕlarak bol tohum yÕlÕnÕn tespitine çalÕúÕlacaktÕr. Bunun için yeni oluúan, 1 ve 2
yaúlarÕnÕ idrak eden kozalaklar ayrÕ ayrÕ sayÕlarak bol tohum yÕlÕ tespit edilecektir. Hemen
hemen her yÕl aynÕ miktarlarda kozalak bulundu÷unun o yetiúme muhitinde her yÕl yeterli
tohum oldu÷unun göstergesidir.
-KÕzÕlçamda tabii gençleútirme çalÕúmalarÕna bol tohum yÕlÕnÕn belirlenmesinden sonra bu
yeterli görülen kozalaklarÕn tohumlarÕnÕn azamisinin dökmesine müteakip baúlanacak, en
geç çimlenme tarihinden 2–3 hafta önce tüm iúler bitirilerek sahadan çÕkÕlacaktÕr.
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(Ek:1b)
TABøø OLARAK GENÇLEùTøRøLECEK MEùCERELERDE
BOL TOHUM YILI TESPøT TUTANAöI
(Karaçam-SarÕçam için)
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme No
Plana Göre Meúcere Tipi
Aktüel Meúcere Tipi
AlanÕ (ha)
Ortalama rakÕmÕ (m)
BakÕsÕ
Tohum A÷acÕ VasfÕnda Hektardaki
Ortalama A÷aç Adet ve Da÷ÕlÕmÕ
(Homojen-Heterojen)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SayÕmÕn YapÕldÕ÷Õ YÕlda
Kesilen
A÷aç No

Yeni Oluúan Kozalak
Adedi

Birinci YaúÕnÕ ødrak Etmiú
Yeúil Renkli Kozalak Adedi

TohumlarÕnÕ Dökmüú ve
Yere Düúmüú Kozalak
Adedi

1
2
3
.
.
---------------------

-----------------------------

----------------------

TOPLAM
SONUÇ:
1-) Söz konusu .......................... iúletmesi gençleútirme alanÕnda yapÕlan kozalak tespitine
göre en fazla kozala÷Õn bulundu÷u anlaúÕlan ...................yÕlÕ /veya her yÕl bol tohum yÕlÕdÕr.
2-) ølgili alanda ...............yÕlÕ çimlenmelerin alÕnmasÕ amacÕyla tabii gençleútirmeye iliúkin
çalÕúmalar...............aylarÕnda yapÕlÕp saha en geç .......................yÕlÕnÕn .......................ayÕnda
çimlenmeye hazÕr hâle getirilmiú olacaktÕr.
øúbu tutanak tarafÕmÕzdan düzenlenmiútir. ...../...../20...
Orman øúletme ùefi

øúletme Müdür YardÕmcÕsÕ
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TUTANAöIN DÜZENLENMESøNE AøT AÇIKLAMALAR
1- Bol tohum yÕlÕ tespit tutana÷Õ karaçam, sarÕçam a÷aç türlerimizin hâkim oldu÷u ve tabii
olarak gençleútirilecek meúcereleri için düzenlenecektir.
2-Tohum tespitleri, bir yÕl sonraki tabii gençleútirme programlarÕnÕn belirlenmesi amacÕyla
temmuz ayÕ içinde yapÕlacaktÕr. Yine herhangi bir yanlÕúlÕ÷a sebebiyet verilmemesi için de
program uygulamasÕna baúlanÕlmadan aynÕ tespitler tekrarlanacaktÕr.
3-Bol tohum tespiti için en az tohum a÷acÕ karakterindeki fertlerden bakÕ ve yükseltiye
ba÷lÕ olarak sahayÕ temsil edecek yeterli sayÕda a÷aç kesilip kozalak sayÕmÕ yapÕlacaktÕr.
4-Kesilecek a÷açlar, meúcerenin de÷iúik bakÕ ve rakÕmlarÕndan seçilecek ve kozalak verimi
bakÕmÕndan meúcereyi temsil edecek tohum a÷acÕ vasfÕnda olmalarÕna dikkat edilecektir.
5-Kesilecek a÷açlarÕn tespit edilecek her yaútaki kozalaklarÕn sayÕlarÕ birbiriyle
karúÕlaútÕrÕlarak bol tohum yÕlÕnÕn tespitine çalÕúÕlacaktÕr. Bunun için erken ilkbaharÕn
tohumlarÕnÕ ve müteakibinde kozalaklarÕnÕ dökmüú karaçam ve sarÕçam meúcerelerinde,
tohum a÷acÕ karakterindeki fertlerin altlarÕna dökülmüú kozalaklar (sayÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ
yÕlda dökülmüú parlak kahverengi kozalaklar) mümkün mertebe sa÷lÕklÕ úekilde
belirlenecek ve ayrÕca kesilecek a÷acÕn üzerindeki yeni oluúmuú ve birinci yaúÕnÕ idrak
etmiú kozalaklar sayÕlacaktÕr. Üç farklÕ yÕlda oluúmuú kozalak sayÕlarÕ arasÕnda mukayese
yapÕlarak tabii gençleútirme çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕnÕn uygun olaca÷Õ gerçek bol tohum
yÕlÕ belirlenmeye çalÕúÕlacaktÕr. Karaçam ve sarÕçamda tohum yÕlÕ, tohumun döküldü÷ü yÕl
olarak de÷il, tohumun olgunlaútÕ÷Õ yÕl belirtilerek ifade edilir. Karaçam ve sarÕçamda tohum
dökümünden önceki yÕl içinde çalÕúmalara baúlanÕr ve o yÕlÕn en geç son aylarÕnda tabii
gençleútirmeye iliúkin çalÕúmalar bitirilir.
6-De÷iúik yaúlardaki kozalak sayÕlarÕnÕn birbirine yakÕn olmasÕ durumunda, 3. maddede
belirtilen esaslara uyulacaktÕr.
7-Kozalak sayÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ yÕl, bol tohum yÕlÕ olarak belirlenirse yani ertesi yÕlÕn
ilkbaharÕna do÷ru a÷açlardan dökülecek tohumlara dayalÕ gençleútirme çalÕúmalarÕ
yapÕlacak tutana÷Õn sonuç bölümündeki 2. madde gere÷ince doldurulur.
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(Ek:1c)
TABøø OLARAK GENÇLEùTøRøLECEK MEùCERELERDE
BOL TOHUM YILI TESPøT TUTANAöI
(KayÕn, Meúe, Ladin ve Göknar için)
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme No
Plana Göre Meúcere Tipi
Aktüel Meúcere Tipi
AlanÕ (ha)
Ortalama RakÕmÕ (m)
BakÕsÕ
Tohum A÷acÕ VasfÕnda
Hektardaki Ortalama A÷aç
Adet ve Da÷ÕlÕmÕ (HomojenHeterojen)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

YukarÕda genel bilgileri verilen........................... no.lu bölmede bol tohum yÕlÕ olup
olmadÕ÷ÕnÕ tespit etmek için yapÕlan incelemelerde :
Bölmenin tamamÕnda, tohum a÷acÕ özelli÷i taúÕyan a÷açlarÕn en az %70’inde bol tohum
bulundu÷u, buna ba÷lÕ olarak sayÕmÕn yapÕldÕ÷Õ...................yÕlÕnÕn bol tohum yÕlÕ oldu÷u
tespit edilmiútir.
Bu nedenle ilgili alanda .................. yÕlÕ çimlenmelerinin alÕnmasÕ amacÕyla tabii
gençleútirme çalÕúmalarÕ ................................... aylarÕnda yapÕlÕp saha en geç
.......................... yÕlÕnÕn ..........................ayÕnda çimlenmeye hazÕr hale getirilmiú olacaktÕr.
øúbu tutanak tarafÕmÕzdan düzenlenmiútir. ...../...../20...
Orman øúletme ùefi

øúletme Müdür YardÕmcÕsÕ
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TUTANAöIN DÜZENLENMESøNE AøT AÇIKLAMALAR
-Bol tohum yÕlÕ tespit tutana÷Õ tohumlarÕ aynÕ yÕl oluúan, olgunlaúan ve dökülen kayÕn,
meúe, ladin ve göknar türlerimizin tabii olarak gençleútirilecek meúcereleri için
kullanÕlacaktÕr.
-KayÕn ve meúede, a÷ustos ayÕnda meúcere içindeki tohum a÷acÕ karakterindeki fertler
gözlenerek bol tohum yÕlÕ olup olmadÕ÷Õ tespit edilmeye çalÕúÕlacaktÕr. Bunun için meúcere
içindeki tohum a÷acÕ vasfÕndaki a÷açlardan en az %70’inin bol tohum taúÕyÕp, taúÕmadÕ÷Õna
bakÕlacaktÕr.
-Bol tohum yÕlÕ tespitlerinde kayÕn ve meúede dallarÕn tohumlarÕn a÷ÕrlÕ÷Õndan dolayÕ aúa÷Õ
sarkÕp sarkmadÕ÷Õna yani endospermin dolgun olup olmadÕ÷Õna (a÷ustos ayÕnda) dikkat
edilecektir.
-Ladin ve göknarda nisan ve mayÕs aylarÕnda ya÷Õúlardan ve geç donlardan sonra a÷açlarda
kalan diúi çiçeklerin miktarÕ ve temmuz-a÷ustos aylarÕnda kozalaklardaki tohumlarÕn dolu
ve boú olduklarÕ kontrol edilerek tohumun yeterli olup olmadÕ÷Õ kararlaútÕrÕlmalÕdÕr.
-Ladin ve göknarda iyi ve bol tohum yÕllarÕnda meúceredeki sa÷lÕklÕ ve galip a÷açlarÕn en
az %70’inde di÷er yÕllara göre daha fazla miktarda kozalak oluúmuú olmalÕdÕr.
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(Ek:2)
TABøø GENÇLEùTøRME ÇALIùMALARINA AøT IùIK/BOùALTMA KESøMø
KARAR TUTANAöI
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme No
Plana Göre Meúcere Tipi
Aktüel Meúcere Tipi
Çimlenme YÕlÕ
Kesim Nevi
AlanÕ (ha)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ARAZø øNCELEMESø:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................
øNCELEME SONUCU VERøLEN KARAR:
:..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................
øúbu tutanak tarafÕmÕzdan tanzim edilerek müútereken imza altÕna alÕnmÕútÕr. ./. ./20
Silvikültür ùube Müdürü

øúletme Müdürü

Orman øúletme ùefi

AdÕ SoyadÕ
ømza

AdÕ SoyadÕ
ømza

AdÕ SoyadÕ
ømza
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(Ek:3)
TABøø GENÇLEùTøRME UYGULAMASINA
AøT 1. KEùøF ÖZETø
I- PROGRAMA ALINAN PROJE SAHASININ :
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme No
Meúcere Tipi
Aktüel Meúcere Tipi
AlanÕ (ha)
SahanÕn Ame.PlanÕna Göre Kuruluú Gayesi
øli / ølçesi

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ll- BøRøM FøAT ANALøZø:
(Koru ormanlarÕnda yapÕlacak tabii gençleútirmede aúa÷Õdaki iú karakteristiklerine ait birim
fiyat analizleri tanzim edilir.)
a- Diri Örtü Temizli÷i:
(De÷erlendirilecek ürünler için kesme–taúÕma masraflarÕ üretim giderlerinden
karúÕlanaca÷Õndan projede dikkate alÕnmaz) Ekonomik de÷eri olmayan diri örtünün
temizlenmesi için 1 hektar alanda gerekli iú günü ile rayiç gündelik çarpÕlarak hesaplanÕr.
b- Ölü Örtü Temizli÷i:
Ölü örtünün temizlenmesi için 1 hektar alanda gerekli iú günü ile rayiç gündelik çarpÕlarak
hesap edilir (ùayet gerekiyorsa).
c- Toprak øúlemesi:
Uygulanacak toprak iúlemesinin úekline ve nispetine göre 1 hektar alanda gerekli iú günü ile
rayiç gündelik çarpÕlarak hesap edilir.
d- Tohum Temini ve Ekimi:
Tabii gençleútirmeye yardÕmcÕ olmak üzere 1 hektar alana gerekecek tohum miktarÕ ve
tohumun 1 kilogramÕnÕn temini için yapÕlacak masraf tespit edilerek ve ekim için gerekecek
iú günü ile iúçi gündeli÷i çarpÕlarak hesap edilir.
e- Tel Çit ile Çevirme:
Cari yÕl için idarece düzenlenmiú olan, “øhale ile YaptÕrÕlacak ÇalÕúmalara Ait Birim
Fiyat Cetvelleri”ndeki ilgili pozlardan faydalanÕlacaktÕr.
lll- 1. KEùøF ÖZETø:
(Birim fiyat analizi ile tespit olunan birim fiyatlar dikkate alÕnarak )
.......................øúletmesi .....................ùefli÷i …................... no.lu bölmesinde yapÕlacak
gençleútirmeye ait keúif özeti.

95

O

SÕra
No
1
2
3
4
5
6
Toplam

R

M

A

N

G

E

YapÕlacak øúin Nevi

N

E

L

MiktarÕ

M

Ü

Birimi

D

Ü

R

L

Ü

Birim FiyatÕ
(TL)

Ğ

Ü

TutarÕ
(TL)

Diri Örtü Temizli÷i
ha
Ölü Örtü Temizli÷i
ha
Toprak HazÕrlÕ÷Õ
ha
Tohum Temini ve Ekimi
ha
Tel Çit Çekilmesi
km
Malzeme alÕmlarÕ %10 ilave edilecektir.……………………

Bu keúif özeti tarafÕmdan düzenlendi.
…/…/20
Orman øúletme ùefi

Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü

Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü

Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü

NOT: Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
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(Ek:4)
.........YILI TABøø GENÇLEùTøRME UYGULAMA SAHASINA AøT FøDAN SAYIM
TUTANAöI
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme No
øúletme SÕnÕfÕ
Uygulama AlanÕ (ha)
BakÕsÕ
RakÕmÕ (m)
Plana Göre Meúcere Tipi
Aktüel Meúcere Tipi
SayÕmÕn YapÕldÕ÷Õ Tarih
FidanlarÕn ølk Çimlenme YÕlÕ
Çimlenmenin Elde Ediliú ùekli
Bir Önceki Dönemdeki BaúarÕ OranÕ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tabii Gençleútirme alanÕnda arka sayfadaki fidan sayÕm çizelgesine göre;
:
a) Fidan SayÕmÕ NoktasÕ Toplam Adedi
b) Fidan Bulunan Nokta Adedi
:
c) Fidan Bulunmayan Nokta Adedi
:
d) BAùARI YÜZDESø (bx100/a)
:
BaúarÕsÕzlÕ÷Õn Nedenleri:
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................
BaúarÕsÕz AlanlarÕn BaúarÕlÕ H۲le Getirilmeleri øçin YapÕlacak øúlemler ve ZamanÕ :
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................
øúbu sayÕm tutana÷Õ arazide yapÕlan tespitler sonucunda tarafÕmÕzdan düzenlenmiútir.
.../.../20

SayÕm Heyeti BaúkanÕ
(øúletme ùefi)

SayÕm Görevlisi
(Memur)
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SayÕm Görevlisi
(Memur)
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Ü
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MEùCERENøN ALT KENARI BO YUNCA ALINAN DENEME ALANLARI BAùLANGIÇ NUMARALARI

:

:

:

N

2

4

BAùARI YÜZDESø

FøDAN BULUNMAYAN NO KTA SAYISI

:

A

1

3

FøDAN SAYIM NO KTASI TO PLAM ADEDø
FøDAN BULUNAN NO KTA ADEDø

M

Fidan SayÕm
Nokta No

1

SAYILAN FøDANLARIN Ç øMLENME YILI

:

RAKIMI

:
:
:
:

R

AöAÇ TÜRÜ :

SAYIMIN YAPILDIöI TARøH

:

BAKISI

PLANA GÖ RE MEùÇERE TøPø

:

UYGULAMA ALANI
AKTÜEL MEùCERE TøPø

:

BÖ LME NO

2

FøDAN SAYIM ÇøZELGESø
............... O RMAN øùLETME ùEFLøöø

O
Ü

S İ L V İ K Ü L T Ü R E L

U Y G U L A M A L A R I N

T E K N İ K

E S A S L A R I

TABøø GENÇLEùTøRME ALANLARINDA GENÇLøKLERøN SAYIMI ve
TUTANAöIN DÜZENLENMESøNE AøT AÇIKLAMALAR
Gençliklerin sayÕlmasÕ için 2m2 alanÕ kaplayacak úekilde 1,40x1,45m ebadÕnda çÕtadan
yapÕlmÕú bir dikdörtgen çerçeve veya aynÕ alanÕ verecek bir çember (çapÕ=1,60m)
hazÕrlanacaktÕr. Gençliklerin sayÕmÕ aúa÷Õdaki úekilde yapÕlacaktÕr:
1- Gençleútirme alanÕnÕn alt kenarÕnda durulup (bölme karúÕmÕza gelecek úekilde) sol
taraftaki köúeden 10m içeriden 1 no.lu baúlangÕç noktasÕ tespit edilerek bu noktanÕn sa÷Õna
ve soluna çÕta konulmak suretiyle çerçeve içinde kalan gençlikler sayÕlacak ve çizelgeye
iúlenecektir.
2- Daha sonra tesviye e÷rilerine paralel olarak yürünerek 40 adÕmda (yaklaúÕk 28-30m) bir
fidan sayÕm noktasÕ tespit edilerek bu noktalarÕn hem sa÷Õna, hem soluna çerçeve konularak
yukarÕdaki gibi sayÕmlar yapÕlacak ve çizelgeye iúlenecektir.
3- Bu sayÕmlar 40 adÕmda bir tekrarlanarak bölmenin di÷er kenarÕna gelinerek yamaç
yukarÕ 25m çÕkÕlarak 2 no.lu baúlangÕç noktasÕ tespit edilecektir. Bu noktada da yukarÕdaki
gibi fidan sayÕmÕ yapÕlarak tesviye e÷rilerine paralel ve geliú istikametinin ters yönünde 40
adÕmda bir sayÕmlara devam edilecek, bölmenin di÷er kenarÕna gelindi÷inde yamaç yukarÕ
25m çÕkÕlarak 3 no.lu baúlangÕç noktasÕ tespit edilecek ve sayÕmlara bu úekilde bölme
bitinceye kadar devam edilecektir.
4
3
2
1

4- BazÕ gençleútirme alanlarÕnda bir zaruret sonucu úeritler hâlinde çimlenme alanlarÕ
hazÕrlanmÕú olabilir. Böyle bir yerde sayÕm esnasÕnda atÕlan 40 adÕm, fidan beklenen úeride
isabet etmeyebilir, bu takdirde çÕtayÕ en yakÕn úeride kaydÕrarak sayÕm yapÕlmalÕdÕr. Bazen
sayÕm noktalarÕ kayalÕk, süceyrat kümesi veya ölü örtü yÕ÷ÕnlarÕ gibi aslÕnda çalÕúma
yapÕlmamÕú ve fidan beklenmeyen yerlere rastlayabilir. Bu durumda sayÕm çizelgesindeki
yerine (-) iúareti koyarak baúarÕ yüzdesi hesabÕnda dâhil edilmemelidir. Fidana rastlamak
için çÕtayÕ yer de÷iútirerek sayÕm iúinde subjektif davranÕlmamalÕdÕr.
5- Deneme alanÕnda hiç fidan bulunmamasÕ hâlinde çizelgede (0) olarak gösterilecek ve her
fidan bulunmayan nokta baúarÕ yüzdesi hesabÕna dâhil edilecektir. 1.2.3.4 fidan tespiti
hâlinde aynen dikkate alÕnacak 4’ten fazla fidan bulunmasÕ hâlinde ise fazlasÕ yazÕlmayÕp
çizelgeye 4 rakamÕnÕn altÕna çizgi çekilecek úekilde yazÕlacaktÕr. Fidan bulunan yerler
yeúille, bulunmayan yerler kÕrmÕzÕyla boyanacaktÕr.
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6- Fidan sayÕm zaptÕnÕn saf meúcerelerin dÕúÕnda karÕúÕk meúcereler için de kullanÕlmasÕ
hâlinde ise yine aynÕ esasa göre sayÕm yapÕlacak ve tür çeúitleri itibarÕyla aynÕ anda ayrÕ
ayrÕ fidan sayÕm çizelgesi doldurulacaktÕr. Bir karÕúÕklÕ÷a sebebiyet verilmeden baúarÕ
nispeti sa÷lÕklÕ tespit edilmelidir (zabÕtlara sayÕmÕn hangi tür için yapÕldÕ÷Õ net olarak
belirtilmelidir).
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(Ek:5)
GENÇLEùTøRMESø PLANLANMIù SAHALARDA SUNø GENÇLEùTøRME
YAPILMASINA AøT GEREKÇE RAPORU
GEREKÇE RAPORUNA KONU ALANIN
I. GENEL DURUMU
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Amenajman Plan Süresi
øúletme SÕnÕfÕ ve Boniteti
Bölme NumarasÕ
Plana Göre Meúcere Tipi veya Tipleri, AlanÕ
Aktüel Meúcere Tipi veya Tipleri, AlanÕ
Amenajman PlanÕndaki Durumu
Silvikültür PlanÕndaki Durumu
SayÕmÕn YapÕldÕ÷Õ Tarih
Aktüel KapalÕlÕk (% olarak) ve Bozulma Nedenleri
Mevcut A÷açlarÕn Kalite ve Sa÷lÕk DurumlarÕ
Tohum A÷açlarÕnÕn Yeterli Olup OlmadÕ÷Õ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

II. YETøùME ORTAMI ÖZELLøKLERø
1- Diri Örtü Durumu
a) Türleri
b) KapalÕlÕ÷Õ
c) Dip ÇapÕ
d) Ortalama Boyu
2- SahanÕn
a) E÷imi (%)
b) BakÕsÕ
c) RakÕmÕ (m)
d) AnakayanÕn Türü ve yapÕsÕ
3-Toprak Tipi ve Tekstürü
4-Topra÷Õn Ortalama
a) Mutlak Derinli÷i
b) Fizyolojik Derinli÷i
5- Topra÷Õn TaúlÕlÕk Durumu
a) Yüzeysel TaúlÕlÕk
b) Profillerdeki TaúlÕlÕk

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

III. SONUÇ
1- Tohum A÷acÕ Durumu
2- Suni Gençleútirmeyi Gerektiren Sebepler

:
:
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3- Toprak øúleme Metodu ve KullanÕlacak Makine EkipmanÕ
4- Dikilecek Uygun Orijindeki FidanÕn
a) Türü ve YaúÕ
b) Temin Edilece÷i FidanlÕk AdÕ
5- Uygulama YÕlÕ

Ü

R

L

Ü

Ğ

Ü

:
:
:
:

øúbu “Suni Gençleútirme Gerekçe Raporu”ndaki teknik bilgiler belirtilen sahada yapÕlan
yetiúme ortamÕ etütleri ve araziyi karakterize edecek da÷ÕlÕmda ve ekli haritada belirtilen
(…) adet noktada açÕlan toprak profillerinde yapÕlan incelemeler sonucunda belirlenmiútir.
..../..../20
Tanzim Edenler
Silvikültür ùb. Müd.

Or. øda. ve Pl. ùb. Müd.

UYGUNDUR
..../..../20.....
Bölge Müdürü
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(Ek: 6)
SUNø GENÇLEùTøRME UYGULAMA PROJESø VE KEùøF ÖZETø
I.PROJE SAHASININ YERø
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme NumaralarÕ
AlanÕ (ha)
RakÕm (alt ve üst sÕnÕr yazÕlacak)

:
:
:
:
:
:

II. JEOLOJø VE TOPRAK DURUMU
Proje sahasÕnÕn; ana kayasÕ, topra÷Õn türü, yapÕsÕ, mutlak ve fizyolojik derinliklerinin tespiti
ile gençleútirme çalÕúmasÕ yapÕlacak alanda vejetasyonun de÷iúti÷i, bakÕ ve yükseltiye ba÷lÕ
olarak sahayÕ temsil edecek yeterli sayÕda açÕlacak toprak profillerinden elde olunacak
de÷erlerden faydalanÕlarak aúa÷Õdaki çizelge 1 düzenlenecektir.
Çizelge 1
Bölme
No

Aktüel
Meúcere
Tipi

Ana
KayasÕ

Toprak
Türü

E÷im GruplarÕ(%)
0-40
40<
(ha)
(ha)

Toprak Derinli÷i
Mutlak Fizyolojik
(cm)
(cm)

Profil
TaúlÕlÕk

TOPLAM

III. øÇ TAKSøMAT ùEBEKESø
Proje sahasÕnÕn bölme ve bölmecik sÕnÕrlarÕnda, var olan planlanmÕú yollar da göz önünde
tutularak “yangÕn emniyet yollarÕ” ile “yangÕn emniyet úeritleri” tesis edilmelidir. AyrÕca
yangÕna hassas bölgelerde “YARDOP” esaslarÕna göre gerekli tesisler yapÕlmalÕdÕr. Bu
yollarÕn ve úeritlerin durumu, eklenecek harita ve krokilerde gösterilmelidir.
Projede yapÕlacak iç taksimat úebekesindeki tesislerin kenarlarÕnda 5–10m yöreye uygun
yapraklÕ ve ibreli türlerden úeritler ve rüzgâr perdeleri yapÕlmalÕdÕr.
IV. DøRø ÖRTÜ DURUMU
Proje sahasÕnÕn diri örtüsünün (türü, ortalama boyu, kapalÕlÕ÷Õ vs.) hakkÕnda bilgi verilerek
çizelge 2 doldurulacaktÕr.
Çizelge 2
Bölme
No

Meúcere Tipi
Planda

Aktüel

AlanÕ
(ha)

Yüzeysel
TaúlÕlÕk
(%)

Diri Örtünün
Boy
Çap
(m)
(cm)

KapalÕlÕk (%)
0-40
40<
(ha)
(ha)

TOPLAM

Diri örtü temizleme tekni÷i: Diri örtünün tam alanda veya úeritlerde nasÕl kesilece÷i,
köklenip-köklenmeyece÷i, úeritlere mi taúÕnacak? Yoksa yakÕlacak mÕ? Gibi hususlar
açÕklanacaktÕr.
V.ARAZø HAZIRLIöI
Proje sahasÕnda, iúçi ve makine ile diri örtü temizli÷i, toprak iúlemesi, teras yapÕmÕ,
dikilecek fidanÕn türü ve miktarÕ ile dikim tekni÷i ayrÕ ayrÕ belirtilerek çizelge 3
doldurulacaktÕr.
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Çizelge 3
Bölme
No

Bölme
AlanÕ (ha)

Diri Örtü Temizli÷i
øúçi (ha)
Makine (ha)

Toprak øúleme
øúçi (m)
Makine (ha)

TOPLAM

Toprak iúleme tekni÷i: Makineli toprak iúleme tekni÷i, iúçi teras yapÕm tekni÷i (teras tipi,
derinli÷i, sÕra aralarÕ vb.) açÕklanacak.
KullanÕlacak Fidan MiktarÕ
Çizelge 4
Bölme
No

Dikilecek FidanÕn
Türü
YaúÕ

AlanÕ (ha)

Dikilecek Fidan Adedi
(1000 adet)

TOPLAM

VI. KORUMA: KorumanÕn nasÕl sa÷lanaca÷Õ açÕklanacaktÕr.
VII. TEL ÇøT: Cari yÕl için idarece düzenlenmiú olan, “øhale ile YaptÕrÕlacak
ÇalÕúmalara Ait Birim Fiyat Cetvelleri” deki ilgili pozlardan faydalanÕlacaktÕr.
VIII. PROJE GøDERLERø
SÕra
No
1
2
3
4
5

Poz
No

YapÕlacak øúin Çeúidi

Birimi

Diri Örtü Temizli÷i
Toprak øúleme(Mak. veya øúçi)
Fidan Bedeli
Dikimi (Tüplü veya Tüpsüz)
Tel Çit Tesisi

ha
ha
TL
Ad
km

Birim FiyatÕ
(TL)

Toplam
MiktarÕ
TutarÕ

Malzeme alÕmlarÕ %10 ilave edilecektir.
TOPLAM

NOT :Meúcere tipi haritasÕ projeye eklenecek.
…/…/20
Orman øúletme ùefi

Silvikültür ùube Müdürü

Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü
Uygundur
…/…/20
Or. øda. ve Pl. ùb. Müd.

Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü

NOT: Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
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(Ek:7)
ORMAN AöAÇLARI øLE YAPILACAK TESøSLERDE DøKKATE ALINACAK FøDAN
ARALIK MESAFELERø
(Dikimde KullanÕlacak AralÕk- Mesafeler)
Türler

AralÕk x Mesafe
(m)

Hektarda YapÕlacak
Teras Uzunlu÷u
(m)

Hektara
Dikilecek
Fidan Adedi

Karaçam-SarÕçam

2,50 x 1,25
3,00 x 1,50

3860
3217

3100
2220

KÕzÕlçam-HalepçamÕ
Toros Sediri

3,00 x 2,00

3217

1660

3,00 x 3,00 (1.bonitet)
3,00 x 2,00 (2.bonitet)
3,00 x3,00
6,00 x 3,00
6,00 x 6,00
10,00 x 10,00
2,50 x 1,50
2,00 x 1,50
2,00 x 1,00
1,00 x (1,00-1,50)
2.00 x 1.50
8,00 x 8,00
10,00 x 10,00

3217
3217
3217

1100
1660
1100
555
277
100
2660
3300
5000
10000
3300
156
100

SahilçamÕ-Radiata
Duglaz
FÕstÕkçamÕ
D.Ladini-Göknar
KayÕn
Meúe
Ceviz-Kestane
Okaliptus-KÕzÕla÷aç
Ihlamur-Orman KirazÕ
Akçaa÷aç-Diúbudak
Di÷er YapraklÕlar
YalancÕ Akasya
Melez Kavak
(Tam alanda)
Melez Kavak
(SÕra dikimi)
"
Yerli Kavak
(Tam alanda)
(SÕra dikimi)
P. Servi (Tam alan)
P. Servi (SÕra dikimi)
DallÕ Servi (Tam alan)
SÕra dikimi

3,00 x 3,00
2,00 x 2,00
2,00 x 1,50
2,00 x 1,00
4,00 x (1,50 – 2,00 – 3,00)
5,00 x 5,00
6,00 x (5,00 – 6,00)
7,00 x 5,00
3,00 x –
4,00 x –
5,00 x 3,00 x 1,00
4,00 x (1,00 – 1,50)
4,00 x 2,00
3,00 x 3,00
(1 – 1,5 – 2,00) x 3,00 x 1,50
2,00 x 3,00 x 2,00
2,50 x -

_
3860
4825
9650
4825
Çukur
Çukur
"
"
"
4825
Çukur
"
"
"
"
"
"
Çukur
"
"
"
"
"
"
"
"

1100
2400
3200
4825
840–1670
400
340
290
2230–3340
1000–2500
1250
2220
1600
-

NOT: 1- KayÕn dikimlerinde kök ve kütük sürgünlerinden alt ve ara tabakayÕ oluúturmak üzere yeterli ferdin
gelece÷i yerlerde 1. veya 2. alternatifler kullanÕlacaktÕr.
2- Dikim aralÕk ve mesafeleri ile hektara dikilecek fidan miktarÕ, kurulacak ormanÕn fonksiyonlarÕna ve
de÷iúik amaçlÕ projelere göre de÷iúebilir.
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(Ek:8)
…………………YILI SUNø GENÇLEùTøRME UYGULAMA SAHASINA AøT
FøDAN SAYIM TUTANAöI
Bölge Müdürlü÷ü
øúletme Müdürlü÷ü
øúletme ùefli÷i
Bölme No
øúletme SÕnÕfÕ
Uygulama AlanÕ (ha)
BakÕsÕ
RakÕmÕ (m)
Plana Göre Meúcere Tipi
SayÕmÕn YapÕldÕ÷Õ Tarih
Tesis YÕlÕ
Tesis Edilen Tür
Bir Önceki Dönemdeki BaúarÕ OranÕ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

FøDAN SAYIM ÇøZELGESø
Teras No
10
20
30
40
50
60
70
“
“
“
TOPLAM

0 BaúlangÕç

A1=

100 metre

A2=

200 metre

300 metre

A3=

A4=

400 metre

A5=

500 metre

A6=

Not : A= Normal geliúme gösteren fidanlarÕn toplamÕdÕr.
B= BulunmasÕ gereken 30 fidanÕn, ölçüm yapÕlan nokta adedinin çarpÕmÕ ile bulunan
sayÕdÕr.
BaúarÕ Derecesi

=

A1+A2+A3+A4+A5+…..
--------------------------------B

=

%....

BaúarÕsÕzlÕ÷Õn Nedenleri:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............
BaúarÕsÕz AlanlarÕn BaúarÕlÕ H۲le Getirilmeleri øçin YapÕlacak øúlemler ve ZamanÕ:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SayÕm Heyeti BaúkanÕ
(Orman øúletme ùefi)

SayÕm Görevlisi
(Memur)
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(Memur)
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FøDAN SAYIM TUTANAöI AÇIKLAMASI
1- Suni gençleútirme alanÕnda dikilen fidanlar belli aralÕklarla yapÕlmÕú bulunan teraslara
belli mesafelerle dikildiklerinden, sahadaki baúarÕ durumlarÕnÕn belirlenmesi de belli bir
sistematik esasa göre yapÕlacak fidan sayÕmlarÕyla ortaya konulacaktÕr.
ùöyle ki;
Tesis alanÕnÕn alt tabanÕnda durulup (tesis alanÕ önümüze gelecek úekilde) sol kenarÕndan
baúlayan 10’uncu terasa gidilerek (çÕkÕlarak) 30 fidana tekabül eden yerdeki fidanlarÕn
sa÷lÕklÕ ve iyi geliúenleri sayÕlÕr. AynÕ teras veya eú yükselti e÷risinde yürünerek
baúlangÕçtan itibaren her 100 metrede aynÕ úekilde 30 fidana tekabül eden yerlerdeki
fidanlarÕn sa÷lÕklÕ ve iyi geliúenleri sayÕlÕr. Bulunan de÷erler 10. terasa ait yatay sütuna
yazÕlÕr. Bölmenin sonuna gelindi÷inde 20. terasa gidilerek (çÕkÕlarak) aynÕ iúleme bölme
tamamen sayÕlÕncaya kadar devam edilir.
Örnek:
Teras No

0 BaúlangÕç

100 Metre

200 Metre

300 Metre

400 Metre

10

25

22

30

23

29

20

23

30

26

28

25

30

30

20

28

29

40

29

29

28

50

29

30

TOPLAM

A1=136

A2=131

A3=112

A4=80

500 Metre

A5=54

Örnek olarak doldurulan fidan sayÕm çizelgesinde baúarÕ derecesi úöyle olacaktÕr.

BaúarÕ Derecesi

=

A1+A2+A3+A4+A5
-----------------------B

=

136+131+112+80+54
-----------------------19x30

=

513
----570

=

%90

2- Geniú AralÕk-Mesafelerde Dikim YapÕlan Suni Gençleútirme SahalarÕnda BaúarÕ
Yüzdesinin HesaplanmasÕ: Suni gençleútirme sahalarÕnda bazÕ a÷aç türlerine (fÕstÕkçamÕ,
ceviz, kestane, badem vb.) ait fidanlar geniú aralÕk mesafelerle (6x6m, 8x8m, 10x10m vb.)
dikilmektedir. Yine özellikle ekskavatörlerle arazi e÷imi, diri örtü özellikleri vb. nedenlerle
4 metrenin üzerinde aralÕklarla teraslar (Buror, Meror vb.) yapÕlmaktadÕr. Bu sahalardaki
suni gençleútirme baúarÕ yüzdesinin hesaplanmasÕ için yapÕlan fidan sayÕmlarÕ Ek:8’deki
sistematikle yapÕldÕ÷Õ takdirde sa÷lÕklÕ sonuç vermeyecektir. Bu nedenle geniú aralÕk
mesafelerle yapÕlan dikimlerde baúarÕ yüzdesi aúa÷Õdaki úekilde hesaplanacaktÕr.
a- Suni gençleútirme sahasÕnda, en az 4 metre aralÕklarla yapÕlmÕú bulunan teraslara veya
fidan sÕralarÕ üzerinde, 4m, 5m, 6m ve 7m gibi mesafelerde (4x4m, 5x5m, 6x6m,7x7m vb.)
dikim yapÕldÕ ise tesis sahasÕnÕn alt tabanÕnda durulup, sol kenardan baúlayarak 3’cü terasa
gidilerek (çÕkÕlarak)10 fidana tekabül eden yerdeki sa÷lÕklÕ ve iyi geliúenler sayÕlÕr. AynÕ
teras ve eú yükselti e÷risinde yürünerek baúlangÕçtan itibaren her 120 metrede 10 fidana
tekabül eden yerdeki sa÷lÕklÕ ve iyi geliúenler sayÕlÕr. Bulunan de÷erler 3. terasa ait satÕra
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yazÕlÕr. Bölmenin sonuna gelindi÷inde 6. terasa gidilerek (çÕkÕlarak) aynÕ iúleme bölme
tamamen sayÕlÕncaya kadar devam edilir.
4m’nin üzerinde aralÕklarla yapÕlan Buror, Meror vb. teraslarda yapÕlan dikimler içinde aynÕ
sistematik uygulanacaktÕr.
Örnek:
Teras No

0 BaúlangÕç

120 Metre

240 Metre

360 Metre

480 Metre

3

8

6

10

7

9

6

10

9

8

5

10

9

9

8

7

9

12

10

9

8

TOPLAM

A1=37

A2=32

A3=33

A4=21

600 Metre

A5=19

Örnek olarak doldurulan fidan sayÕm çizelgesinde baúarÕ derecesi úöyle olacaktÕr.
BaúarÕ Derecesi

=

A1+A2+A3+A4+A5
-----------------------B

=

37+32+33+21+19
----------------------17x30

=

142
----170

=

%83

b- Dikimler teras üzerinde veya belli bir sÕra üzerinde yapÕlmayÕp da÷ÕnÕk olarak yapÕlmÕú
ise tesis sahasÕnÕn alt tabanÕnda durulup sol kenardan baúlayarak dikim sahasÕnÕn sÕnÕrÕ
istikametinde 50 metre gidilerek (çÕkÕlarak) fidan sayÕmÕ için baúlangÕç noktasÕna gelinir.
Bu noktaya en yakÕn 10 fidana tekabül eden yerdeki sa÷lÕklÕ ve iyi geliúenler sayÕlÕr ve 50
metreye ait satÕra (baúlangÕç sütununa) yazÕlÕr. Bu noktadan eú yükselti e÷risinde yürünerek
her 120 metrede aynÕ úekilde en yakÕn 10 fidana tekabül eden yerdeki sa÷lÕklÕ ve iyi
geliúenler sayÕlÕr ve bulunan de÷erler 50 metreye ait yatay sütuna yazÕlÕr. Bölmenin sonuna
gelindi÷inde 50 metre çÕkÕlarak (100. metreye) aynÕ iúleme bölme tamamen sayÕlÕncaya
kadar devam edilir. Bu úekilde sayÕmlar yapÕldÕktan sonra 1. maddede yazÕlan esaslar
do÷rultusunda baúarÕ yüzdesi hesaplanacaktÕr.
c- Suni gençleútirme çalÕúmalarÕnda 8x8m ve daha yukarÕsÕ aralÕk mesafelerde dikim
yapÕldÕ ise sahadaki tüm sa÷lÕklÕ ve iyi geliúen fidanlar sayÕlarak, sahada dikilen tüm fidan
sayÕsÕna oranlanarak baúarÕ yüzdesi hesaplanacaktÕr.
BaúarÕsÕzlÕ÷Õn nedenleri bölümünde:
BaúarÕsÕzlÕ÷Õn münferit fidan zayiatlarÕndan mÕ, yoksa küme veya gruplar hâlinde oluúan
fidan zayiatlarÕndan mÕ ileri geldi÷i ve baúarÕsÕzlÕ÷Õn nedenleri (böcek, dolu, don vb.) gibi
hususlar ayrÕntÕlÕ ele alÕnacaktÕr.
3-Son bölümde baúarÕsÕz alanlarÕn baúarÕlÕ hale gelmesi için yapÕlacak iúlemler ve zamanÕ
ayrÕntÕlÕ biçimde ele alÕnacaktÕr.
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ùekil: 1

0,75m
0.75m

1,60m

1,45m

1,45m

1,40m
1,40m
ùekil: 2

+ +
+
+ +
+
+
+(4)

+

+
+
(2)

(4)

+

(2)

NOT: Çerçeve sa÷lÕ ve sollu iki yana konulup fidan sayÕmlarÕ yapÕlacaktÕr.
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PlancÕ ve uygulamacÕlar aktüel yapÕyÕ dikkate alarak birlikte karar vereceklerdir.

D

Tahmin Edilen Düzenleme Süresi

Ü

Entansif bakÕm tedbirleri
ile bir an önce çok
kalÕnlaúmasÕ sa÷lanarak
orta meúcerenin
doldurulmasÕ sa÷lanÕr.

M

Sadece sÕklÕk varsa seyreltilir
ve yeni gençlik gruplarÕ elde
edilerek sayÕsÕ çok az olan
çap kademeleri
doldurulmaya çalÕúÕlÕr.

L

Alt Meúcere

Gençlik ve sÕklÕk
gruplarÕnda bakÕmlar
yapÕlarak bir an önce çap
ve boy artÕmÕ yapmalarÕ
sa÷lanÕr.

E

Sadece tepesi kÕrÕk ve hastalÕklÕ
olanlar alÕnÕr. Di÷erleri korunur
ve yeni gelen gençlikle alt
meúcere doldurulmaya çalÕúÕlÕr.

N

Orta Meúcere

E

SayÕlarÕ çok az oldu÷u için
hiç dokunulmaz. Ancak sÕk
kÕsÕmlarda ayÕklama ve
aralama yapÕlÕr.

G

II. ve III. çap sÕnÕflarÕnda
ayÕklama ve aralama
müdahaleleri yapÕlarak
çaplarÕn kalÕnlaúmasÕ
sa÷lanÕr.

N

SÕrÕk ve genç a÷açlÕk
devresindeki gruplara
ayÕklama ve aralama
müdahaleleri yapÕlarak
çaplarÕn bir an önce
kalÕnlaúmasÕ sa÷lanÕr.

III. TøP (C Tipi)
(Orta YaúlÕ Seçme OrmanÕ)

A

Sadece tepesi kÕrÕk, kuru devrik
ve hastalÕklÕ olanlar alÕnÕr.
Di÷erleri korunur.

II.TøP (B Tipi)
(Genç Seçme OrmanÕ)

M

Üst Meúcere

I.TøP (A Tipi)
(YaúlanmÕú Seçme OrmanÕ)

IV.TøP (D Tipi)
(Üç Tipin KarÕúÕmÕndan
Oluúan Seçme OrmanÕ)
Bu Aktüel Seçme OrmanÕ Tiplerini Optimal Kuruluúa Götürmek Üzere UygulanmasÕ Gereken Silvikültürel øúlemler.
60 cm amaç çapÕnÕ aúanlardan
Amaç çapÕnÕ çoktan aúmÕú
Sadece hasta ve fena úekilli
Tepesi kÕrÕk ve ileri
azman, kovuklaúmÕú, fena
fertler çÕkarÕlarak yerlerine
azmanlar alÕnÕr ve açÕlan
derecede hasta fertler
úekilli olanlardan baúlamak
yeni gençlik getirilir.
varsa alÕnÕr. Yoksa hiçbir kümelere gençlik gelmesi
üzere meúcere bünyesi
sa÷lanÕr.
müdahale yapÕlmaz.
bozulmadan çÕkarÕlÕr ve
yerlerine gençlik gelmesi
sa÷lanÕr.

(Ek:9)
R

Meúcere
TabakalarÕ

Aktüel Seçme OrmanÕ Tipleri

AKTÜEL SEÇME ORMANLARI

O
Ü

(Ek:10)

Grup No

Uygulama
YÕlÕ

Tabi
(ha)

Suni
(ha)

Di÷er
Kesim Faaliyet
Çeúidi
ùekli

Gençleútirme Metodu
Uygulama
Gençlik Kültür Maliyeti
(TL)
(ha)
(ha)

BakÕmlar
Orman
øúletme
ùefi
AdÕ ve
ømzasÕ
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BÖLME NO VE SINIRI
BÖLMECøK NO VE SINIRI
GRUP GENÇLEùTøRME
SAHASI NO.SU VE SINIRI
NAKLøYE VE SÜRÜTME
YOLLARI

HARøTA øùARETLERø

U Y G U L A M A L A R I N

Gençleútirme Metodu: AlanlarÕ ve tohumlama, ÕúÕklandÕrma, boúaltma (kesim yapÕlÕrsa) ile ifade edilir.
Di÷er Faaliyetlerin Çeúidi: Toprak iúleme, diri örtü temizli÷i, ekim, dikim ile ifade edilir.
BakÕmlar: Gençlik; Tabii yolla getirilmiú gençlik, Kültür; suni yolla getirilmiú gençlik bakÕm alanÕdÕr.
Kroki ve Harita øúaretleri: Sa÷ kÕsÕmda gösterilen standart ve renklerde hazÕrlanÕr.
TAKøP KARTI: Bölmecik içindeki seçilen 1, 2, 3,........... no.lu gençleútirme gruplarÕ için düzenlenir.

Uygulama
YÕlÕnda Aktüel
Meúcere Tipi

DEVAMLI ORMANLARDA YAPILACAK UYGULAMALAR TAKøP CETVELø
GRUP GENÇLEùTøRME ALANI
ORMAN AMENAJMAN PLANI BøLGøLERø
BøLGøLERø
4
øùLETME MÜDÜRLÜöÜ :
BÖLME/BÖLMECøK NO :
Grup Gençleútirme AlanÕ No 1 2 3
øùLETME ùEFLøöø
:
Bölmecik AlanÕ (ha)
:
Grup Gençleútirme AlanÕ ha
PLAN ÜNøTESø
:
Bölmecik Serveti (m3)
:
Aktüel (Klasik) Meúcere Tipi
øùLEM ÜNøTESø TøPø
:
Bölmecik Genel EtasÕ (m3) :
Di÷er Notlar
BÖLME/BÖLMECøK KROKøSø N
GRUP GENÇLEùTøRME ALANINDAKø UYGULAMALAR
ÖLÇEK:1/25000
Gençlik Durumu

S İ L V İ K Ü L T Ü R E L
E S A S L A R I

Gerçekleúme
(ha)

Program
(ha)

Koruya Dönüútürme (Tahvil)

(ha)

Program
(ha)

N
E
L
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Kontrol Eden
. . ./. . ./20
Silvikültür ùube Müdürü

E

Düzenleyen
. . ./. . ./20
Orman øúletme Müdürü

AÇIKLAMA

ONAYLAYAN
. . . /. . . /20
Bölge Müdürü

Gerçekleúme

Enerji OrmanlarÕ Tesisi

G

Not: Bu cetvel yÕlÕn baúÕnda program, yÕlÕn sonunda ise gerçekleúmeleri gösterecek úekilde düzenlenecektir.

Meúcere
Tipi

N

TOPLAM

Bölme
No

A

Orman
øúletme
ùefli÷i

M

Orman
øúletme
Müdürlü÷ü

(Ek:11)
R

BÖLGE MÜDÜRLÜöÜ:…………

…….. YILI KORUYA DÖNÜùTÜRME (TAHVøL), ENERJø ORMANI TESøSø
øLE øLGøLø PROGRAM / GERÇEKLEùME CETVELø

O
Ğ
Ü
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(Ek: 12)
TÜR DEöøùøKLøöø TEKLøF RAPORU
(Dispozisyonu)
1.
a) Bölge Müdürlü÷ü:
b) øúletmesi:
c) ùefli÷i:
d) Bölme numaralarÕ:
e) Meúcere tipleri
- Plan verisi:
-Aktüel:
2. SahasÕ (ha):
3. Gençleútirme periyoduna girip girmedi÷i:
4.
a) øúletme ùekli:
b) øúletme SÕnÕfÕ:
c) Amenajman planÕndaki gaye kuruluúu:
5.
a) Mevcut asli a÷aç türleri (Amenajman planÕna göre):
b) Mevcut asli a÷aç türlerinin % nispetleri (aktüel yapÕsÕ):
c) Mevcut meúcerenin kapalÕlÕk durumu (aktüel yapÕsÕ):
d) Mevcut meúcerenin sa÷lÕk durumu (aktüel yapÕsÕ):
6.
a) Arazinin topo÷rafik yapÕsÕ (aktüel yapÕsÕ):
b) Arazinin ortalama e÷imi (aktüel yapÕsÕ):
c)Arazi bakÕsÕ (aktüel yapÕsÕ):
d) Arazi ortalama rakÕmÕ (aktüel yapÕsÕ):
7.
a) Toprak türü, tekstürü, strüktürü ve derinli÷i:
b) Anakaya:
8. Tür de÷iúikli÷ine gitme nedenleri:
9. Getirilmesi önerilen tür veya türlerin;
a) AdÕ:
b) Edafik özellikleri:
c) Klimatolojik özellikleri:
d) Türkiye’deki yatay yayÕlÕú sahalarÕ:
e) Türkiye’deki dikey yayÕlÕú sahalarÕ:
f)Temin edilece÷i fidanlÕk:
g)Fidan miktarÕ ve yaúÕ:
10. Birden çok tür oldu÷u takdirde;
a) Kurulacak meúcerede karÕúÕma giren türler:
b) Kurulacak meúcerede karÕúÕmÕn oranÕ:
c) Yaú veya çap sÕnÕflarÕna göre iúletme úekli:
11. Getirilecek türün, çevre ormanlarÕnda sa÷lÕklÕ örneklerinin olup olmadÕ÷Õ, de÷iútirilen
türün çevrede aynÕ kuruluú özelliklerine sahip sa÷lÕklÕ örneklerinin bulunup bulunmadÕ÷Õ:
øúbu rapor tarafÕmÕzdan düzenlenmiútir.
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Tanzim Edenler
.../......./20..
Orman øúletme ùefi

.../......./20..
Orman øúletme Müdürü

.../......./20..

.../......./20..

.../......./20..

.../......./20..

.../......./20..

Silvikültür
ùube Müdürü

Or.ød.Pl.ùube
Müdürü

A÷açlandÕrma
ùube Müdürü

Od. DÕúÕ Ür. ve
Hiz. ùb. Md.

Etüt Proje
Baúmühendisi

UYGUNDUR
.../......./20..
Bölge Müdürü
NOT: Bu rapora toprak tahlil laboratuvarlarÕndan alÕnan analiz raporunun yanÕ sÕra saha ile
ilgili foto÷raflar ve haritalar eklenecektir.
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(Ek:13)
SÖZLEùME
(Gençleútirme, A÷açlandÕrma, Enerji OrmanÕ Tesisi, Rehabilitasyon ve YARDOP
AlanlarÕnÕn Köy / ………. Tüzel Kiúiliklerince KorunmasÕna Ait)
KORUNACAK ALANIN
Orman Bölge Müdürlü÷ü
Orman øúletme Müdürlü÷ü
Orman øúletme ùefli÷i
ÇalÕúma Nevi
Bölme No/No.larÕ
AlanÕ (ha)
Meúcere Tipi
-Amenajman PlanÕna Göre
-Aktüel Duruma Göre
Sözleúme Tarihindeki
BaúarÕ OranÕ
Gençliklerin/Kültürlerin YaúÕ
øli
ølçesi
Köyü/Mahallesi
SÕnÕrlar (Koordinat de÷erleri)
-Do÷usu
-BatÕsÕ
-Kuzeyi
-Güneyi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

SÖZLEùMENøN KONUSU
1-) YukarÕda genel bilgileri verilen alanÕn otlatma ve usulsüz müdahalelere karúÕ
korunmasÕ, 6831 sayÕlÕ Orman Kanunu’nun 81. maddesi ve 25.03.1957 günlü BakanlÕk
Oluru ile yürürlü÷e giren “OrmanlarÕn KorunmasÕnda Muhtar ve øhtiyar KurullarÕnÕn
Görevlerine Ait Talimatname” ve ilgili mevzuat hükümlerine göre aúa÷Õdaki úartlarla
...........................................tüzel kiúili÷i tarafÕndan yapÕlacaktÕr.
øùøN ZAMANI VE SÜRESø
2-) Koruma iúlemi otlatma ve usulsüz kesim zararlarÕna karúÕ önlemler úeklinde olacak,
ancak etkili korumaya ra÷men önlenemeyen zararlar ile tespit edilen fidan kurumalarÕ ile
böcek zararlarÕ görüldü÷ünde hemen ilgili orman iúletme úefli÷ine bildirilecektir.
BunlarÕn dÕúÕnda, mevcut ise tel ihatasÕnÕn korunmasÕ ve küçük tamiratlarÕ da …….tüzel
kiúili÷i tarafÕndan yaptÕrÕlacaktÕr.
3-) øúin baúlama tarihi ..../..../20.. , Bitiú tarihi ..../..../20.. dir.
4-) Orman øúletme Müdürlü÷ü yapÕlan korumanÕn uygun, sa÷lÕklÕ ve yararlÕ olmasÕ
durumunda ve ihtiyaç duyulmasÕ hâlinde bir sonraki yÕl içinde aynÕ úekilde koruma iúini
..................tüzel kiúili÷ine yaptÕrabilir.
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øùøN KONTROLÜ
5-) Otlatma ve usulsüz müdahalelere karúÕ korunmasÕ için ........................……..tüzel
kiúili÷ine teslim edilen söz konusu sahada iúin baúlangÕcÕndan itibaren her üç ayÕn sonunda
ilgili iúletme müdür yardÕmcÕsÕ, iúletme úefi, muhafaza memuru veya memurlarÕ, ilgili
……..muhtarÕ veya ihtiyar heyetinden bir kiúinin katÕlÕmÕ ile kurulacak bir komisyon
tarafÕndan korumanÕn gere÷i gibi yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷Õ kontrol edilecektir.
6-) YapÕlan bu kontroller sonucu, sahada herhangi bir otlatma ve usulsüz müdahalenin olup
olmadÕ÷Õ, varsa bunlardan hangilerinin ……..tüzel kiúili÷ince idareye bildirildi÷i tespit
edilerek bir tutanak düzenlenecektir.
øùøN BEDELø VE ÖDEMELø ùEKLø
7-) øúin toplam bedeli, mahalli fiyat olarak belirlenen ...........................................TL. dir.
8-) Ödemeler; üçer aylÕk dönemler sonunda sahada yapÕlacak kontrollerdeki tespitler
sonucu düzenlenecek tutana÷a ve idarenin nakit durumuna göre ……..tüzel kiúili÷inin
bildirece÷i banka hesap numarasÕna o döneme düúen miktar kadar usulünce yatÕrÕlacaktÕr.
Muhtemel nakit yoklu÷u sebebi ile ödemede vaki olabilecek gecikmeler için ……..tüzel
kiúili÷i ek bir talepte bulunmayacaktÕr.
DøöER HÜKÜMLER
9-) Üçer aylÕk dönemler halinde yapÕlacak kontrollerin her birinde koruma için gerekli
tedbirlerin alÕnmamasÕ ve korumanÕn gere÷i gibi yapÕlmamasÕ, bundan dolayÕ sahada zararziyan meydana gelmesi hâlinde, 6831 sayÕlÕ Kanun’un 112, 113 ve 114. maddeleri
gere÷ince hesaplanacak idare zararÕ miktarÕ dönem sonu ödenecek koruma bedelinden
mahsup edilecektir.
Meydana gelen zararÕn hesaplanacak bedelinin dönem koruma bedelinden fazla olmasÕ
hâlinde, dönem koruma bedelini aúan zarar miktarÕ dönem sonundan ödemenin yapÕlaca÷Õ
tarihe kadarki yasal faizi ile birlikte hiçbir mahkeme kararÕna gerek kalmaksÕzÕn ……..tüzel
kiúili÷ince ødareye ödenecektir.
10-) Koruma görevinin gere÷i gibi yapÕlmamasÕ hâlinde, koruma iúini devralan
...................……..tüzel kiúili÷i TCK hükümlerine göre sorumlu olacaktÕr.
11-) Dönem sonunda yapÕlan kontrollerde üst üste 2 dönem koruma önlemlerinin
alÕnmadÕ÷Õ ve koruma iúinin gere÷i gibi yapÕlmadÕ÷ÕnÕn tespiti hâlinde orman idaresi tek
taraflÕ olarak anlaúmayÕ feshetmeye yetkilidir.
12-) øú sahiplerinin kanuni ikametgâhÕna yapÕlan her türlü tebligat úahsÕna veya hükmü
úahsiyetine yapÕlmÕú sayÕlÕr.
13-) Bu sözleúmeden do÷an her türlü hukuki ihtilaflar için ..........................mahkemeleri
yetkilidir.
ÖZEL HÜKÜMLER
(Korunacak alanÕn ekolojik úartlar, yörenin ekonomik ve sosyal yapÕsÕ vb. nedenlerle bazÕ
ek hükümler getirilirse burada belirtilecektir. AyrÕca di÷er genel hükümlere de bu
do÷rultuda eklemeler ve de÷iúiklikler yapÕlabilecektir.)
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.................................................tüzel kiúili÷i adÕna yukarÕda ........... madde hâlinde belirtilen
genel ve ............ madde halinde belirtilen özel hükümlere göre krokisi bu sözleúmeye ekli
köyümüz/mahallemiz sÕnÕrlarÕ içindeki ................no.lu bölmeyi/bölmeleri otlatma ve
usulsüz müdahalelere karúÕ korumayÕ kabul ve taahhüt ederiz.

øúbu Sözleúme ….sayfadan ibarettir. ..../..../20..
Eki: 1 (Korumaya konu alanÕn krokisi)
Not: 06.12.2012 tarihinde yürürlü÷e giren 6360 sayÕlÕ Kanun’a göre mahalle statüsüne
dönüútürülen köyler için úartnamede gerekli izahat yapÕlacaktÕr.
..................TÜZEL KøùøLøöø ADINA
Köy/Mahalle
MuhtarÕ
(AdÕ-SoyadÕ)
ømza - Mühür

Aza

Aza

Aza

(AdÕ-SoyadÕ)
ømza

(AdÕ-SoyadÕ)
ømza

(AdÕ-SoyadÕ)
ømza

øDARE ADINA
....................... Orman øúletme Müdürü

..........................Orman øúletme ùefi

(AdÕ – SoyadÕ)
ømza

(AdÕ – SoyadÕ)
ømza
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(Ek:14)
GENÇLøK BAKIMINA AøT
1. KEùøF ÖZETø
(Dispozisyon ve øzahname)
I-PROGRAM SAHASI HAKKINDA GENEL BøLGøLER
Bölge Müdürlü÷ü:
øúletme Müdürlü÷ü:
øúletme ùefli÷i:
øli ve ølçesi:
Köyü/Mahallesi:
Bölme No

AlanÕ
(ha)

Gençli÷in
A÷aç Türü Boyu (cm)

BakÕsÕ

RakÕm
(m)

II-GENÇLøöøN DURUMU:
a- Tohumlama kesimi yapÕldÕktan sonra ilk çimlenmelerin alÕndÕ÷Õ tarih, (ay ve yÕl olarak)
b- IúÕk ve boúaltma kesimlerinin baúladÕ÷Õ, bitirildi÷i ve sahadan çÕkÕldÕ÷Õ tarihler (kayÕn
veya özel gençleútirme sürelerinde uzatmaya gidilen türler için bu iúlemler ikmal edilmemiú
olunabilir) ve bu kesimler sonrasÕnda gençlik aleyhine ortaya çÕkan durumlar,
c- m2 deki ortalama fert adedi, da÷ÕlÕúlarÕnÕn homojen olup olmadÕ÷Õ, geliúme durumlarÕ
(tepe sürgünlerinin geliúmeleri dikkate alÕnarak), ortalama boy ve dip çapÕ vb. hususlar,
d- Geçmiúte uygulama yapÕldÕ ise yapÕldÕ÷Õ yÕllar ve uygulanan gençlik bakÕm tedbirleri,
e- Diri ve ölü örtü (ot, öncü gençlik, diri örtü cinsi ve yo÷unlu÷u, kesim artÕklarÕnÕn
yo÷unlu÷u vb.) durumu,
f-vb.
HakkÕnda bilgiler verilecektir.
III-BAKIM TEDBøRLERøNøN BELøRLENMESø:
Gençlik bakÕm tedbiri çalÕúmalarÕ;
1-Gençlikte kontrol ve zarar görmüúlerin alÕnmasÕ,
2-SÕk gençliklerin seyreltilmesi,
3-KarÕúÕmÕn düzenlenmesi,
4-Bo÷ma tehlikesinin önlenmesi,
5-Ot alma-çapalama,
6-Boú kalan yerlerin doldurulmasÕ (tamamlama),
7-Fena úekilli ve etrafÕna zarar verenle mücadele ve dik kenarlarÕn giderilmesi,
úeklinde gruplandÕrÕldÕ÷Õ bilinmektedir.
Program sahamÕzda bu iú karakteristiklerinden hangisi gerekiyorsa gençli÷in durumu, a÷aç
türünün biyolojisi ve iúletme gayesi dikkate alÕnarak gereken bakÕm tedbirleri belirlenir.
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A-BakÕm tedbirlerine ait birim fiyat tespiti;
SÕra
No
1
2
3
...

1.0 hektara Gerekli
øú Gücü (saat/iúçi)
…………
…………
…………
…………

YapÕlacak øúin Nevi

Gençlikte kontrol ve zarar görmüúlerin alÕnmasÕ
SÕk gençliklerin seyreltilmesi
………………………………………..
………………………………………..

NOT: 1- øú karakteristikleri itibarÕyla birim fiyat analizleri (saat/iúçi miktarÕ) ilgili øúletme
ùefi tarafÕndan tespit edilecek 0,04 (20x20m) hektarlÕk yeterli adetteki örnek alan
çalÕúmalarÕna dayandÕrÕlacaktÕr.
B- Gençlik bakÕmÕnda kullanÕlacak malzemeler (tahra, çapa, ba÷ bÕça÷Õ, çivi, tel vb.) fiilen
yapÕlacak bakÕm uygulamalarÕnda sarf edilecek toplam harcamanÕn ortalama %10’u
oranÕnda hesaplanÕlmak suretiyle dikkate alÕnacaktÕr.
IV- KEùøF ÖZETø:
YapÕlacak øúin Nevi
abc…
…
k-

SahasÕ
(ha)

Birim Alana
Gereken øú Gücü

Gerekli Tüm øú
Gücü (saat)

Saat
Ücreti
(TL)

TutarÕ
(TL)

Malzeme alÕmlarÕ %10 ilave edilecektir.

GENEL TOPLAM:
øúbu keúif tarafÕmdan tanzim edilmiútir

…/…/20
Orman øúletme ùefi

Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü
Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü

Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü

NOT: 2- Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
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(Ek:15)
KÜLTÜR BAKIMINA AøT
1. KEùøF ÖZETø
(Dispozisyon ve øzahname)
I-PROGRAM SAHASI HAKKINDA GENEL BøLGøLER
Bölge Müdürlü÷ü
:
øúletme Müdürlü÷ü :
øúletme ùefli÷i
:
øli / ølçesi
:
Köyü / Mahallesi
:
Bölme
No

AlanÕ
(ha)

Kültürün
A÷aç Türü Boyu (cm)

BakÕsÕ

RakÕm
(m)

II-KÜLTÜRÜN DURUMU:
a- FidanlarÕn dikildi÷i tarih (ay ve yÕl olarak)
b- hektardaki ortalama fert adedi, da÷ÕlÕúlarÕnÕn homojen olup olmadÕ÷Õ, geliúme durumlarÕ
(tepe sürgünlerinin geliúmeleri dikkate alÕnarak), ortalama boy ve dip çapÕ vb. hususlar,
c- Geçmiúte uygulama yapÕldÕ ise yapÕldÕ÷Õ yÕllar ve uygulanan kültür bakÕm tedbirleri,
d- Diri örtü (ot, diri örtü cinsi ve yo÷unlu÷u vb. ) durumu,
e-vb.
HakkÕnda bilgiler verilecektir.
III-BAKIM TEDBøRLERøNøN BELøRLENMESø:
YapÕlacak kültür bakÕm tedbiri çalÕúmalarÕnÕn takvimi ve tekni÷i hakkÕnda bilgi verilecektir.
B-Kültür bakÕmÕnda kullanÕlacak malzemeler (tahra, çapa, ba÷ bÕça÷Õ, çivi, tel vb.) fiilen
yapÕlacak bakÕm uygulamalarÕnda sarf edilecek harcamanÕn ortalama %10'u oranÕnda
hesaplanÕlmak suretiyle dikkate alÕnacaktÕr.
IV-KEùøF ÖZETø:
YÕlÕ

SÕra Poz
No No
1
2
3
4

YapÕlacak øúin Çeúidi

Birimi

Malzeme alÕmlarÕ %10 ilave edilecektir.
TOPLAMI
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øúbu keúif tarafÕmdan tanzim edilmiútir.
…/…/20
Orman øúletme ùefi
Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü
Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü
Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü

NOT: Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
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Program
MiktarÕ
(ha)
Gerçekleúme
(ha)

AÇIKLAMA

N
E
L
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Uygundur
.../.../20
Orman Bölge Müdürü

E

Kontrol Eden
.../.../20
Silvikültür ùube Müdürü

G

Düzenleyen
.../.../20
Orman øúletme Müdürü

N

Not: Bu cetvel program yÕlÕ baúÕnda program miktarÕnÕ belirtmek için yÕlsonunda gerçekleúmeleri belirlemek için ayrÕ ayrÕ
düzenlenecektir.

Meúcere Tipi
Amenajman PlanÕna
Aktüel
Göre

A

Bölme
No

M

Orman øúletme Orman øúletme
Müdürlü÷ü
ùefli÷i

R

BÖLGE MÜDÜRLÜöÜ:……………….

…….. YILI SIKLIK BAKIMI PROGRAM /UYGULAMA SONUÇLARI CETVELø

(Ek:16)
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(Ek:17)
SIKLIK BAKIMINA AøT 1. KEùøF ÖZETø
(Dispozisyon ve øzahname)
I- PROGRAM SAHASI HAKKINDA GENEL BøLGøLER
Bölge Müdürlü÷ü
:
øúletme Müdürlü÷ü :
øúletme ùefli÷i
:
øli / ølçesi
:
Köyü / Mahallesi
:
Bölme No

AlanÕ
(ha)

SÕklÕ÷Õn
A÷aç Türü Boyu (cm)

BakÕsÕ

RakÕm
(m)

II- SIKLIöIN DURUMU:
a- SÕklÕ÷Õn ilk tesisinden itibaren sÕklÕk bakÕmÕ uygulamasÕna baúlanÕlaca÷Õ ana kadar
gördü÷ü silvikültürel müdahaleler hakkÕnda genel bilgiler
b- Hektardaki ortalama fert adedi, geliúme durumlarÕ (tepe sürgünlerinin geliúmeleri
dikkate alÕnarak), ortalama boy ve dip çapÕ vb. hususlar,
HakkÕnda bilgiler verilecektir.
III- SIKLIK BAKIM TEDBøRLERøNøN BELøRLENMESø:
SÕklÕk bakÕmÕ amacÕyla alandan çÕkartÕlacak veya alanda bÕrakÕlacak a÷açlarÕn
iúaretlenmesi, kesilmesi, de÷erlendirilmesi mümkün olmayan kesim artÕklarÕnÕn
gerekti÷inde alan dÕúÕna çÕkartÕlmasÕ, çalÕúmayÕ engelleyen diri örtünün kaldÕrÕlmasÕ, bakÕm
patikalarÕnÕn açÕlmasÕ, sÕklÕk, sÕrÕklÕk, direklik geliúim ça÷larÕnda aday istikbal veya istikbal
fertlerinin seçimi, bunlarÕn budanmasÕ, bakÕm patikalarÕnÕn açÕlmasÕ, bu çalÕúmalar için
gerekli alet ve malzeme ile ilgili iú ve iúlemler hakkÕnda genel bilgiler.
Program alanlarÕnda yukarÕda sayÕlan iúlerden hangisi gerekiyorsa; sÕklÕ÷Õn durumu, a÷aç
türünün biyolojisi ve iúletme gayesi dikkate alÕnarak gereken bakÕm tedbirleri belirlenir.
A- BakÕm tedbirlerine ait birim fiyat tespiti;
SÕra
No
1
2
3
...

YapÕlacak øúin Nevi
SÕklÕk bakÕmÕ amacÕyla alandan çÕkartÕlacak fertlerin belirlenip kesilmesi

BakÕm patikalarÕnÕn açÕlmasÕ
………………………………………..
………………………………………..

1 hektara Gerekli øú
Gücü (saat/iúçi)
…………
…………
…………
…………

NOT: øú karakteristikleri itibarÕyla birim fiyat analizleri (saat/iúçi miktarÕ) ilgili øúletme ùefi
tarafÕndan tespit edilecek 0,04 (20x20m) hektarlÕk yeterli adetteki örnek alan çalÕúmalarÕna
dayandÕrÕlacaktÕr.
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B- SÕklÕk bakÕmÕnda kullanÕlacak malzemeler, fiilen yapÕlacak bakÕm uygulamalarÕnda
sarf edilecek harcamanÕn ortalama % 10'u oranÕnda hesaplanÕlmak suretiyle dikkate
alÕnacaktÕr.
IV- KEùøF ÖZETø:
YapÕlacak øúin
Nevi
abc…
…
k-

SahasÕ
(ha)

Birim Alana
Gereken øú Gücü

Gerekli Tüm
øú Gücü (saat)

Saat Ücreti
(TL)

TutarÕ
(TL)

Malzeme alÕmlarÕ %10 ilave edilecektir.

GENEL TOPLAM:
øúbu keúif tarafÕmdan tanzim edilmiútir.
…/…/20
Orman øúletme ùefi

Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü

Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü

Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü
NOT: 1- Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
2- Bu keúif özeti, koruya dönüútürme çalÕúmalarÕna da uyarlanarak kullanÕlacaktÕr.
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(Ek:18)
øöNE YAPRAKLI TÜRLERDE ODUN KALøTESøNøN ARTIRILMASINA
YÖNELøK BUDAMAYA AøT 1. KEùøF ÖZETø
(Dispozisyon ve øzahname)
I- PROGRAM SAHASI HAKKINDA GENEL BøLGøLER
Bölge Müdürlü÷ü
:
øúletme Müdürlü÷ü :
øúletme ùefli÷i
:
øli / ølçesi
:
Köyü / Mahallesi
:
Bölme
No

AlanÕ
(ha)

Türü

Budanacak A÷acÕn
Ort. Boyu
Ort. ÇapÕ
(cm)
(cm)

BakÕsÕ

RakÕm
(m)

II- ODUN KALøTESøNø ARTIRMAYA YÖNELøK BUDAMA YAPILACAK
MEùCERENøN DURUMU:
Budama yapÕlacak türler ve meúcerenin kuruluúundan bu yana gördü÷ü silvikültürel
müdahaleler ile meúcerenin gelecekte görece÷i fonksiyonel hizmetlere yönelik vb. genel
bilgiler verilecektir.
III- BUDAMAYA YÖNELøK BAKIM ÇALIùMALARININ BELøRLENMESø:
A÷aç türünün biyolojisi ve iúletme gayesi dikkate alÕnarak budama yapÕlacak meúcerenin
geliúim ça÷Õ ve yetiúme muhiti özellikleri ile budama yapÕlacak a÷açlarÕn seçimi,
budamanÕn uygulanma teknikleri, budama mevsimi, budama da kullanÕlacak alet ve
ekipmanlar vb. hususlarda bilgiler verilecektir.
A- Budama çalÕúmalarÕna ait birim fiyat tespiti;
SÕra
No
1
2
3
...

YapÕlacak øúin Nevi
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

1 hektara Gerekli øú
Gücü (saat/iúçi)
…………
…………
…………
…………

NOT: øú karakteristikleri itibarÕyla birim fiyat analizleri (saat/iúçi miktarÕ) ilgili øúletme
ùefi tarafÕndan tespit edilecek 0,04 hektarlÕk (20x20m) yeterli adetteki örnek alan
çalÕúmalarÕna dayandÕrÕlacaktÕr.
B- Budama çalÕúmalarÕnda kullanÕlacak malzemeler fiilen yapÕlacak uygulamalarda
sarf edilecek toplam harcamanÕn ortalama %10’u oranÕnda hesaplanÕlmak suretiyle dikkate
alÕnacaktÕr.
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IV- KEùøF ÖZETø:
YapÕlacak øúin Nevi
abc…
…
k-

SahasÕ
(ha)

Birim Alana
Gereken øú Gücü

Gerekli Tüm øú
Gücü (saat)

Saat Ücreti
(TL)

TutarÕ
(TL)

Malzeme alÕmlarÕ %10 ilave edilecektir.

GENEL TOPLAM:
øúbu keúif tarafÕmdan tanzim edilmiútir.
…/…/20
Orman øúletme ùefi
Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü
Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü
Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü

NOT: Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
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(Ek:19)
BUDAMA TAKøP FORMU
BÖLGE MÜDÜRLÜöÜ:
øùLETME MÜDÜRLÜöÜ:
øùLETME ùEFLøöø :
BÖLME
NO

MEùCERE
TøPø

BUDAMA
YAPILACAK
ALAN
(ha)

BUDANAN AöAÇ
TÜRÜ

YAùI

ORT.
1,30m.
ÇAPI
(cm.)

YAPILAN BUDAMANIN
YILI

ADEDø

Ort.
Yüksekli÷i
(m)

AÇIKLAMA

NOT:Bu cetvel üç nüsha düzenlenecek takip formunun bir nüshasÕ øúletme ùefli÷indeki amenajman planÕna
yapÕútÕrÕlacak, bir nüshasÕ dosyalanarak iúletme úefli÷inde, bir nüshasÕ da iúletme müdürlü÷ündeki amenajman
planÕnda muhafaza edilecektir.

Düzenleyen
......./...../20
Orman øúletme ùefi
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(Ek:20)
FISTIKÇAMINDA BUDAMAYA AøT
1. KEùøF ÖZETø
(Dispozisyon ve øzahname)
I-PROGRAM SAHASI HAKKINDA GENEL BøLGøLER
Bölge Müdürlü÷ü
:
øúletme Müdürlü÷ü :
øúletme ùefli÷i
:
øli / ølçesi
:
Köyü / Mahallesi
:
Bölme No

AlanÕ
(ha)

Türü

Budanacak A÷acÕn
Ort. Boyu
Ort. ÇapÕ
(cm)
(cm)

BakÕsÕ

RakÕm
(m)

II-FISTIKÇAMINDA BUDAMA YAPILACAK MEùCERENøN DURUMU:
Budama yapÕlacak meúcerenin kuruluúundan bu yana gördü÷ü silvikültürel müdahaleler ile
meúcerenin görece÷i fonksiyonel hizmetlere yönelik vb. genel bilgiler verilecektir.
III- BUDAMAYA YÖNELøK ÇALIùMALARIN BELøRLENMESø:
A÷aç türünün biyolojisi ve iúletme gayesi dikkate alÕnarak budama yapÕlacak meúcerenin
geliúim ça÷Õ ve yetiúme muhiti özellikleri ile budama yapÕlacak a÷açlarÕn seçimi,
budamanÕn uygulanma teknikleri, budama mevsimi, budama da kullanÕlacak alet ve
ekipmanlar vb. hususlarda bilgiler verilecektir.
A- Budama tedbirlerine ait birim fiyat tespiti;
SÕra
No
1
2
3
...

YapÕlacak øúin Nevi
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

1.0 hektara Gerekli
øú Gücü (saat/iúçi)
…………
…………
…………
…………

NOT: øú karakteristikleri itibarÕyla birim fiyat analizleri (saat/iúçi miktarÕ) ilgili øúletme
ùefi tarafÕndan tespit edilecek 0,04 hektarlÕk (20x20m) yeterli adetteki örnek alan
çalÕúmalarÕna dayandÕrÕlacaktÕr.
B- Budama çalÕúmalarÕnda kullanÕlacak malzemeler fiilen yapÕlacak uygulamalarda sarf
edilecek toplam harcamanÕn ortalama % 10’u oranÕnda hesaplanÕlmak suretiyle dikkate
alÕnacaktÕr.
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IV- KEùøF ÖZETø:
YapÕlacak øúin Nevi
abc…
…
k-

SahasÕ
(ha)

Birim Alana
Gereken øú Gücü

Gerekli Tüm øú
Gücü (saat)

Saat Ücreti
(TL)

TutarÕ
(TL)

Malzeme alÕmlarÕ %10 ilave edilecektir.

GENEL TOPLAM:
øúbu keúif tarafÕmdan tanzim edilmiútir.
…/…/20
Orman øúletme ùefi
Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü

Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü

Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü

NOT: Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
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133
GENEL
TOPLAM

…………......

1
3

TøPø

4

øùLETME SINIFI
TOPLAMI

2

øùLETME SINIFI

ha
5
6

MEùCERENøN

øùLETME SINIFI
TOPLAMI

BÖLME NO
PLANA GÖRE
AKTÜEL
ALANI
BAKISI

m
7

YÜKSEKLøöø

%
8

EöøMø

9
%
10
cm
11
cm
12

DERøNLøöø

cm
13
ha
14
15
16

ARAZø øNCELEMELERø TABLOSU

TOPRAK ÖZELLøKLERø

TOPRAK TÜRÜ
øSKELET MUHTEVASI
(TaúlÕlÕk Derecesi)
MUTLAK
FøZYOLOJøK

ÖLÜ ÖRTÜ KALINLIöI HUMUS
FORMU
DøRø ÖRTÜ
(ÇalÕ, Deforme öncü gençlik-ot
tabakasÕ ve elemanlarÕ, sÕklÕ÷Õ,
da÷ÕnÕklÕ÷Õ ve alanÕ)
AöAÇ TÜRÜ
(KarÕúÕklÕk úekli ve oranÕ)
AKTÜEL KAPALILIK

17

TOHUM AöACI DURUMU

ha
18

GENÇLøK

ha
19

GENÇ MEùCERE

km
20

YOL DURUMU

ha
21
ha
22

PLANLAMA
DIùI

TEKNøK

SOSYAL

ha
23
ha
24
ha
25

SUNø

(Ek: 22)

GENÇLEùTøRME
METODU

TABøø
DøKøM
EKøM
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ARAZø øNCELEMELERø CETVELøNøN DOLDURULMASINA AøT
AÇIKLAMALAR
1. sütuna iúletme sÕnÕfÕ yazÕlacaktÕr.
2. sütuna bölme numarasÕ,
3. sütuna bölmenin meúcere tipi yazÕlacaktÕr. (Amenajman planÕnÕn 28 no.lu tablosundaki
meúcere tipleri aynen alÕnacaktÕr).
4. sütuna arazide tespit edilen aktüel meúcere tipi yazÕlacaktÕr.
5. sütuna, meúcere tipinin alanlarÕ,
6. sütuna, meúcere tipinin bakÕsÕ,
7. sütuna, meúcere tipinin rakÕmÕ (denizden yüksekli÷i),
8. sütuna, meúcere tipinin e÷imi % olarak yazÕlacaktÕr.
9. sütuna, toprak türü (topra÷Õn mekanik bileúimi) yazÕlacaktÕr. Topra÷Õn türü (tekstürü);
hafif, orta ve a÷Õr bünyeli olarak ifade edilecektir.
10. sütuna, topra÷Õn iskelet muhtevasÕ (taúlÕlÕk derecesi); çok az taúlÕ, az taúlÕ, orta derecede
taúlÕ, çok taúlÕ, pek çok taúlÕ (iskelet topra÷Õ) úeklinde ifade edilecektir.
11. sütuna, topra÷Õn mutlak derinli÷i; pek sÕ÷ (15cm’den az), sÕ÷ (15–30cm), orta derin (3060cm), derin (60–120cm), pek derin (120cm’den fazla) úeklinde yazÕlacaktÕr.
12. sütuna, topra÷Õn fizyolojik derinli÷i; toprak profilinde tespit edilecek olan, köklerin
ulaúabildi÷i (nüfuz edebildi÷i) azami derinlik (cm cinsinden) yazÕlacaktÕr.
13. sütuna, ölü örtü durumu; da÷ÕlÕúÕ, yaprak, çürüntü ve humus tabakalarÕnÕn yaklaúÕk
olarak kalÕnlÕklarÕ ile humus formlarÕ (mull tipi humus, çürüntü tipi humus, ham humus)
úeklinde ifade edilecektir.
14. sütuna, diri örtünün tür yada türleri topra÷Õ örtme dereceleri, da÷ÕlÕúlarÕ, yaklaúÕk olarak
alanlarÕ, gençleútirme çalÕúmalarÕna etkisi ve gençleútirme úartlarÕnÕn oluúturulmasÕ için diri
örtüye yapÕlmasÕ gereken müdahale úekli yazÕlacaktÕr.
15. sütuna, karÕúÕklÕ÷a giren a÷aç türleri, karÕúÕklÕk úekli (münferit, küme, grup, sÕra, úerit)
ve oranÕ (% olarak) yazÕlacaktÕr.
16. sütuna, meúcere tipinin aktüel kapalÕlÕ÷Õ % olarak (%10 farkla) yazÕlacaktÕr. (örne÷in;
%50-60 yada %30-40 gibi)
17. sütuna, meúcere tiplerinde yeterli miktar ve da÷ÕlÕúta tohum a÷acÕ bulunup bulunmadÕ÷Õ
(gövde formu, tepe geniúli÷i, tohum verme ça÷Õ göz önünde bulundurularak) belirtilecektir.
18. sütuna tabii veya teknik müdahaleler sonucu tabii ve suni yolla getirilmiú gençlik
ça÷Õndaki sahalar.
19. sütuna ise; tabiaten gelmiú ve kabul edilebilir nitelikte genç meúcereler yazÕlacak. Bu
sahalar haritalarda ayrÕ ayrÕ gösterilecektir.
20. sütuna, sahalarÕn yol durumu (yeterli–yetersiz) yazÕlacaktÕr.
21. sütuna teknik nedenlerle planlama dÕúÕ bÕrakÕlan alanlar yazÕlacaktÕr.
22. sütuna, sosyal nedenlerle planlama dÕúÕ bÕrakÕlan alanlar yazÕlacaktÕr.
23. 24. ve 25. sütunlara, di÷er sütunlarÕn doldurulmasÕndan sonra izahnamedeki hususlar da
göz önünde bulundurularak varÕlacak, kanaate göre gençleútirme metodu tespit edilen
gençleútirilecek sahalarÕn miktarÕ“hektar” olarak yazÕlacaktÕr.
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(Ek: 23)
GENÇLEùTøRME ALANLARI GRUPLAR TABLOSU
MEùCERE TøPø
øúletme
SÕnÕfÕ

SÕra
No

Gruplar

Bölme
No

Plana
Göre

ETA
SahasÕ

Plan
Verisi

AlÕnan

Kalan

ha

m3

m3

m3

Aktüel

øúletme SÕnÕfÕ ToplamÕ

øúletme SÕnÕfÕ ToplamÕ
…………………………
Genel Toplam
NOT: Bu cetvel, arazi inceleme cetvelindeki tespitlerle uyumlu olarak düzenlenecek ve
gençleútirme alanÕnÕn aktüel durumu itibarÕyla benzer özellikler gösteren, benzer uygulama
teknikleri gerektiren alanlar gruplandÕrÕlacaktÕr.
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m3
14

TOPLAMETA

m3
15

DEöER ARTIùINA
/øHTøYAT
øÇøNBIRAKILAN

m3
16

KESøM ùEKLø

17

AÇIKLAMA

18

D
Ü
R
L
Ü
Ğ

MÜDAHALE YILI

GENEL TOPLAM

ha
13

Ü

TOPLAM

ha
12

M

TOPLAM

ha
11

ETASI

L

TOPLAM

6

ha
10

SøPER

E

TOPLAM

5

ha
9

SUNø

N

TOPLAM

BÖLME NO

4

m3
8

ha
7

DøKøM

E

3

PL. GÖRE

GENÇLEùTøRME ùEKLø

G

2

MEùCERE
TøPø

AKTÜEL

(Ek: 24)

N

1

VAR AöAÇ
(X) TÜRÜ

BOL
TOHUM
TABøø

SINIFI

EKøM

…………………… øùLETME

ETASI

GENÇLEùTøRøLECEK SAHALARA AøT
ZAMAN - MEKÂN DÜZENLEMESø TABLOSU

øNSAN
GÜCÜ

A

MAKøNELI

M

øNSAN
GÜCÜ

R

MAKøNELI

O
Ü

1. sütuna tohumlama kesiminin yapÕlaca÷Õ yÕl yazÕlacaktÕr.
2. sütuna bol tohum yÕllarÕ iúaretlenecektir. (X)
3. sütuna a÷aç türü yazÕlacaktÕr.
4. sütuna bölme numarasÕ yazÕlacaktÕr.
5. sütuna amenajman planÕnÕn 28 no.lu tablosundaki meúcere tipi aynen yazÕlacaktÕr.
6. sütuna arazide tespit edilen aktüel meúcere tipi yazÕlacaktÕr.
7. sütuna tabii yolla gençleútirilecek saha yazÕlacaktÕr.
8. sütuna tabii yolla gençleútirilecek sahanÕn etasÕ gruplar cetveline uyumlu olarak yazÕlacaktÕr.
9. sütuna ekimle suni yolla gençleútirilecek saha yazÕlacaktÕr.
10. sütuna insan gücüyle suni yolla gençleútirilecek saha yazÕlacaktÕr.
11. sütuna makine gücüyle suni yolla gençleútirilecek saha yazÕlacaktÕr.
12. sütunu insan gücüyle siper altÕ dikim metoduyla gençleútirilecek saha yazÕlacaktÕr.
13. sütuna makine gücüyle siper altÕ dikim metoduyla gençleútirilecek saha yazÕlacaktÕr.
14. sütuna suni yolla gençleútirilecek sahalardan (9-10-11-12-13 no.lu sütunlar) çÕkacak eta miktarÕ gruplar cetveline uygun olarak
yazÕlacaktÕr.
15. sütuna 8 ve 14 no.lu sütunlarÕn toplamÕ yazÕlacaktÕr.
16. sütuna boúaltma kesimi sonunda de÷er artÕúÕna veya ihtiyat için bÕrakÕlan a÷açlarÕn etasÕ yazÕlacaktÕr.
17. sütuna kesim úekli (HK. TK. IK. BK.TK. vs.),
18. sütuna açÕklamalar yazÕlacaktÕr.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

E

NOT:………

8

N

7

E

6

G

2 3 4 5

N

1

A

Bol Tohum Kesim Toprak Kesim Toprak Kesim Toprak Kesim Toprak Kesim Toprak Kesim Toprak Kesim Toprak Kesim Toprak
YÕllarÕ
Nevi
Hazl.
Nevi
Hazl.
Nevi
Hazl.
Nevi
Hazl.
Nevi
Hazl.
Nevi
Hazl.
Nevi
Hazl.
Nevi
Hazl.

M

YÕllar

TOPLAM

R

Bölme No
Bölme
AlanÕ
(ha)
Zonlar No
Zon SahasÕ (ha)
A÷aç Türleri
Eta (m3)

KOMBøNE GRUP METODU øLE GENÇLEùTøRøLECEK KARIùIK MEùCERELER øÇøN KESøM PLANI

(Ek: 25)
O
L
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KOMBøNE GRUP METODU øLE GENÇLEùTøRøLECEK KARIùIK
MEùCERELER øÇøN KESøM PLANI CETVELøNE AøT AÇIKLAMALAR.
A– SATIRLARDA:
(YukarÕdan aúa÷Õya do÷ru sÕrasÕyla)
Bölme No: Gençleútirilecek bölmenin numarasÕ yazÕlacaktÕr.
(Gençleútirilecek bölme sayÕsÕ kadar cetvel uzatÕlabilir)
Bölme AlanÕ: Bölmenin toplam alanÕ (ha) olarak yazÕlacaktÕr.
Zonlar: Bölmede tespit edilen zonlarÕn numaralarÕ Romen rakamÕ ile yazÕlacaktÕr. I, II,
III,.........................
(Bölmede kaç zon varsa sütün sayÕsÕ o kadar artÕrÕlabilir)
Zon sahasÕ: ZonlarÕn alanlarÕ (ha) olarak yazÕlacaktÕr.
A÷aç Türleri: KarÕúÕk meúceredeki a÷aç türleri yazÕlacaktÕr. KarÕúÕma iútirak eden tür
sayÕsÕ kadar sütun açÕlacaktÕr. (Örnek dört türe göre düzenlenmiútir. Tür sayÕsÕ azaldÕkça
sütun sayÕsÕda ona göre azaltÕlacaktÕr.)
Eta :Zonda, her türe isabet eden eta miktarÕ m3 olarak yazÕlacaktÕr.
B– SÜTUNLARDA:
(Soldan sa÷a do÷ru sÕrasÕyla)
YÕllar: (1 no.lu sütuna ) gençleútirmenin periyot yÕllarÕ plandan alÕnarak üstten aúa÷Õya
do÷ru yazÕlacaktÕr.
Bol Tohum YÕllarÕ: (2,3,4,5 no.lu sütunlara) SütunlarÕn üstüne a÷aç türü yazÕlmak
suretiyle, periyot içinde faydalanÕlacak tohum yÕllarÕ a÷aç türleri itibarÕyla periyot yÕllarÕ
hizasÕna (X) iúareti konarak belirtilecektir. (A÷aç türü sayÕsÕ 2 veya 3 olursa sütun sayÕsÕ da
o kadar azaltÕlabilir)
Kesim Nevi: (6,8,10,12, no.lu sütunlara) her a÷aç türünde yÕllara göre zonlarda
uygulanacak kesim nevi rumuzlarla ve alÕnacak etada m3 olarak yazÕlacaktÕr. (A÷aç türü
sayÕsÕ 2 veya 3 olursa sütun sayÕsÕ da o kadar azaltÕlabilir).
Kesim Nevilerine ait rumuzlar:
H.K= HazÕrlama Kesimi
T.K= Tohumlama Kesimi
I.K= IúÕk Kesimi
G.S.K= Grup Siper Kesimi
G.K.K= Grup Kenar Kesimi
G.T.K= Grup TÕraúlama Kesimi
B.T= Boúaltma Kesimi
Toprak HazÕrlÕ÷Õ: (7,9,11,13 no.lu sütunlara) her a÷aç türünde yapÕlacak toprak hazÕrlÕ÷Õ
uygulanaca÷Õ yÕl hizasÕna (X) iúareti konarak belirtilecektir.
Toplam: (14 no.lu sütuna ) Her sütunun yatay toplamÕ yazÕlacaktÕr.
KarÕúÕk meúcerelerinin gençleútirilmesi, saf meúcerelere oranla daha entansif bir çalÕúma
gerektirdi÷inden sütunlarda açÕklanamayan hususlar cetvelin altÕndaki “Not:” kÕsmÕnda sÕra
numarasÕ verilerek teker teker açÕklanabilir. (Toprak hazÕrlÕ÷ÕnÕn kesim yÕlÕndan farklÕ bir
yÕlda yapÕlaca÷Õ, tohumlama kesiminin zonun tamamÕndan veya bir kÕsmÕnda yapÕlaca÷Õ
gibi hususlar)
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(Ek: 26)
ORMANLARIN REHABøLøTASYONU
UYGULAMA PROJESø VE KEùøF ÖZETø
I. PROJE SAHASININ YERø
Orman Bölge Müdürlü÷ü
:
Orman øúletme Müdürlü÷ü
:
Orman øúletme ùefli÷i
:
Amenajman PlanÕ
:
øli
:
ølçesi
:
ølgili Köyler
:
Projenin Uygulanaca÷Õ YÕllar :
II. PROJENøN GAYESø VE KAPSAMI
Rehabilitasyon çalÕúmasÕ yapÕlacak sahanÕn programa alÕnma sebepleri, yapÕlacak faaliyet
çeúitleri, ulaúÕlmak istenen hedefler belirtilecektir.
III. BÖLGE ORMANLARININ GEÇMøùTEKø DURUMU
Yapaca÷ÕmÕz çalÕúmalara ÕúÕk tutabilecek bölgedeki ormanlara yapÕlan plansÕz ve bilinçsiz
müdahalelerin, baskÕlarÕn içeri÷i ve boyutlarÕ ortaya konacaktÕr.
IV. BÖLGENøN JEOLOJøK YAPISI, TOPRAK VE øKLøM ÖZELLøKLERø
Müdahale edilecek sahalara ilgili yetiúme ortamÕ úartlarÕ ve özellikleri (erozyona hassasiyet,
arazi yapÕsÕ gibi) anlatÕlarak çalÕúma tarzÕ belirtilecektir.
V. YAPILACAK ÇALIùMALARIN SOSYAL VE EKONOMøK BOYUTU
YapÕlacak çalÕúmalarÕn yöre halkÕna sa÷layabilece÷i sosyal ve ekonomik katkÕlar, orman
halk iliúkileri ile iúletmecili÷i etkileyebilecek yönleri açÕklanacaktÕr.
VI. REHABøLøTE EDøLECEK SAHALAR, AKTÜEL YAPILARI VE GEREKLø
GÖRÜLEN SøLVøKÜLTÜREL ÇALIùMALAR
Bu projeye konu sahalarÕn mevcut durumlarÕ (Amenajman plan verileri ve aktüeli) kÕsa ve
net bir úekilde belirtilip bu tespitlerle iliúkilendirilerek yapÕlacak çalÕúmalar gerçekçi olarak
(Tablo 1) ortaya konacaktÕr.
AyrÕca bu sahalar aktüel durumlarÕ da dikkate alÕnarak harita üzerinde gösterilecektir.
VII. KEùøF ÖZETø
Rehabilitasyon çalÕúmalarÕ için mahalli birim maliyetlere ve/veya yürürlükteki birim
fiyat cetvellerine dayalÕ keúif özeti düzenlenecektir.
YÕlÕ

SÕra Poz
No No

YapÕlacak øúin Çeúidi

Birimi

MiktarÕ

Birim FiyatÕ Toplam TutarÕ

1
2
3
PROJE GøDERLERø TOPLAMI

………yÕlÕ birim fiyatlarÕna göre yalnÕz ……………….TL’dir.
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VIII. SONUÇ VE ÖNERøLER
Burada, proje uygulanmasÕnda dikkat çekilecek veya gözden kaçmamasÕ gereken
hususlar ve sorumluluklar zikredilecektir.
øúbu proje ve keúif özeti tarafÕmÕzdan düzenlenmiútir. …./…./20
Projeyi Düzenleyenler
Orman øúletme ùefi

øúletme Müdür Yrd.

Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü
Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü
Or. ød. Pl. ùube Müdürü
Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü
NOT: 1- Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
2- 3 hektardan büyük alanlar için meúcere tipi haritasÕna yapÕlacak iúler
iúaretlenerek projeye eklenecektir.
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SÕra No

AlanÕ

142

Gençlik BakÕmÕ

6

ha

SÕklÕk BakÕmÕ

7

ha
8

ha
9

ha
10

ha
11

ha

Boúaltma Kesimi

12

ha
13

ha
14

ha

15

ha

16

ha

CanlandÕrma Kesimi

17

ha

18

ha

19

ha

20

km
M
Ü
D
Ü
R
L

AlanÕ

Meúcere Tipi.

Bölme No.

NOT: Öngörülen silvikültürel tedbirler için cetvelde ihtiyaç halinde satÕr ve sütun eklenip çÕkarÕlabilir.

5

ha

L

...
TOPLAM (ha veya km)

1
2
3
4

Aktüel Meúcere Tipi

4

E

3

N

ha

Aralamalar

DøöER FAALøYETLER

E

2

Toprak HazÕrlÕ÷Õ

SUNø GENÇLEùTøRME

G

1

Tohumlama Kesimi

TABøø GENÇLEùTøRME

IúÕk Kesimi

MEùCERE BAKIMI

Toprak HazÕrlÕ÷Õ

ÖNGÖRÜLEN SøLVøKÜLTÜREL TEDBøRLER

Ekim

REHABøLøTASYON
ÇALIùMASI
YAPILACAK
SAHANIN

Dikim

N

Dikilecek veya Ekilecek
A÷aç Türü / Türleri
Rumuzu

A

Koruma (sadece koruma
tedbirleri ile rehabilite
edilecek saha)

M

Koruya Tahvil

AMENAJMAN PLAN
VERøLERø

Tel øhatasÕ

R

AçÕklama

O
Ü
Ğ
Ü
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VIII. SONUÇ VE ÖNERøLER
Burada, proje uygulanmasÕnda dikkat çekilecek veya gözden kaçmamasÕ gereken
hususlar ve sorumluluklar zikredilecektir.
øúbu proje ve keúif özeti tarafÕmÕzdan düzenlenmiútir. …./…./20
Projeyi Düzenleyenler
Orman øúletme ùefi

øúletme Müdür Yrd.

Tetkik Edildi
…/…/20
øúletme Müdürü
Uygundur
…/…/20
Silvikültür ùube Müdürü
Or. ød. Pl. ùube Müdürü
Tasdik Olunur
…/…/20
Bölge Müdürü
NOT: 1- Birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkÕndÕrma kooperatifleri ve köylülerden
alÕnacak silvikültür iúlerine ait hizmet alÕmlarÕnda, “A÷açlandÕrma, Erozyon Kontrolü ve
Silvikültür øúlerinde Birim Fiyat Usulü øle Hizmet AlÕmlarÕna Dair Yönetmelik” ve ilgili
tamimde belirtilen usul ve esaslar dikkate alÕnacaktÕr.
2- 3 hektardan büyük alanlar için meúcere tipi haritasÕna yapÕlacak iúler
iúaretlenerek projeye eklenecektir.
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