
ÖZET/ABSTRACT 

Bartın Kumluca yöresinde saf doğu kayını meşcerelerinde, gençleştirme alanı büyüklüğünün ve bazı fizyolojik 
faktörlerin doğal gençleştirme başarısı üzerine etkilerinin incelendiği bu tez kapsamında; Kumluca Orman İşletme 
Şefliği sınırlarında kalan ve 2016 yılında doğal gençleştirme programına alınmış olan 19, 32 ve 33 nolu bölmelerde 9 
adet deneme alanı alınarak meşçere kuruluş özellikleri, gençlik gelişimleri ve gençleştirme başarısı incelenmesi 
amacıyla, hem yaşlı generasyonda hem de genç generasyonda ölçümler yapılmıştır. Yaşlı generasyon olarak 
değerlendirdiğimiz tohum ağaçları üzerinde; boy ölçümü, çap ölçümü ve tepe çapı ölçümleri gerçekleştirilerek tohum 
ağaçlarının gençleştirme başarısına etkileri araştırılmıştır. Tohum ağaçları üzerinde yaptığımız ölçümler neticesinde; 
tohum ağacı olarak seçilen fertlerin meşcerenin verim gücünden en iyi şekilde yararlanmış, idare süresi sonuna gelmiş, 
düzgün tepe ve gövde yapısında fertler olmasında dolayı bol tohum tutarak gençleştirme çalışmalarının başarısına katkı 
sağladığı belirlenmiştir. Doğal gençlikler üzerinde yapılan ölçümlerde; gençlik boyu, kök boğaz çapı, son yıl sürgün 
uzunluğu, yaprak boyu ve genişliği ölçümleri yapılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirmeler 
sonucunda araştırma alanındaki gençlik dinamiklerinin iyi durumda olduğu söylenebilir. 

 In this thesis, the effects of size of regeneration area and some physiological factors on the success of natural 
regeneration in pure oriental beech stands in the Bartın-Kumluca region. In order to examine stand characteristics, 
youth development and rejuvenation success, measurements were made in the young generation in the old generation 
in 9 test areas in 19, 32 and 33 number sections, which were within the borders of Kumluca Forest Management 
Directorate and included in the natural rejuvenation program in 2016. On the seed trees that we consider as the 
mature generation; height measurements, diameter measurements and crown diameter measurements were carried 
out and the effects of seed trees on the success of natural regeneration were investigated. As a result of the 
measurements we made on seed trees; It was determined that the individuals selected as seed tree benefited from the 
yield power of the stand in the best way, the administration period came to an end and it was determined that the 
individuals holding the seeds in the crown and stem straightness contributed to the success of the regeneration 
studies. In the measurements made on height, root collar diameter, last year shoot length, leaf length and width 
natural of juvenilities; measurements were evaluated. As a result of these evaluations, it can be said that the 
juvenilities dynamics in the research area are in good condition. 

 


