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ÖN SÖZ 

Memleketinüzde son yıllara kadar, aynı yaşlı ormanlar kurmaya elve
rişli ağaç türleri için dahi seçme kuruluşundaki ormanların işletilmesinde 
kullanılan metodlarla amenajman planları tanzim edilmekte olduğu bir va
kıadır. Son bir- kaç yıl içerisinde, .orman amenajman yönetmeliğinin sağ
ladığı imkanlardan faydalanarak bu kabil ormanlar için artık yaş sınıfıa
rına göre amenajman planları yapılmasına başlanılmıştır. Memnuniyetle 
belirtmek gerekir ki, ormancılığımızda ileriye doğru atılmış bu adımla bir
likte, bu tarzdaki planlamalar için gerekli ve onların tanzimini kolaylaş
tırıcı mahiyette bulunan memleket ölçüsündeki bonitet tablolarının, ha
sılat tablolarının, ağaç hacım tablolarının tertipleurnesi de ele alınmış, 
silvikültürel planlamaları aydınlatıcı çalışmalar yapılmış ve amenajma~ 
nın hemen her böiümünde, plan yapıcının sorularını cevaplandırıcı konu
lar işlenıneye başlanmıştır. Burada takdim edilen konu da aynı yönde ele 
alınmış bulunmakta ve bununla, orman amenajmanı işlerinde çalışmakta 
olan meslekdaşlarımıza, yaş sınıfları düzenini kuradarken saha kontrol 
metodlarını nasıl uygulayacakları hususunda daha etraflı bilgi verilmeye 
gayret edilmektedir. 

Her zamanki gibi, kitapcık, arkadaşlarıma faydalı olabilmek gaye
siyle hazırlanmıştır. 

ANKARA 
Şubat 1967 
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A. METODLAR HAKKINDA BİLGİ 

«Bugün literatürümüze Eraslan (1963) la birlikte, ihata edici bir an
lam şeklinde girmiş bulunan faydalanmanın düzenlenmesi tabiri or
man işletmesinde hasılatın yer ve zaman bakımından tertiplenmesini ifa
de etmektedir. Faydalanmanın düzenlenmesinde kullanılan metodlar ise 
genellikle amenajman metodları adını almaktadır. «Çünkü orman amenaj
manının dar manada vazifesi, her yıl eşit miktarlarda hasılatın devamlı 
olarak sağlanmasını emniyet altına almak ve bu maksatla işletmeyi pliln
laştırmak olduğundan amenajmanııı bu maksat için ortaya koyduğu me
todlara bu ad verilmiştir» (Eraslan, 1963). Meye!' et al. (1952) ve Davis 
(1954) buıılara kesimin düzenlenmesi metodları demektedirler. 

Amenajmaıı metodları 1) hem aynı yaşlı ve hem de muhtelif yaşlı 
or.maıılara uygulanan metodlar, 2) özellikle aynı yaşlı ormaniara uygu
lanan metodlar ve 3) özellikle muhtelif yaşlı ormaıılara uygulaııaıı me
todlar olmak üzere 3 grupta toplaıımaktadır. Bununla beraber Meyer et 
al. (1952), «bir ormanın etasıııı tayinde kullanılan bir çok metodlar aynı 
yaşlı veya muhtelif ya§lı ormanıara aynı şekilde tatbik edilebilir. Kul
Janılabilecek çeşitli metodlar arasında herhangibirinin seçimi sadece or
maııın kuruluşuııa, uygulanacak silvikültür sistemlerine veya işletme en
tansitesine değil aynı zamanda gerçek hacım, gerçek artım ve tabii ölüm
le ayrılma ve normal hacım hususunda bilfiil elde edebileceğimiz mater
yalin doğruluğuna ve miktarına bağlıdır» demektedirler. 

Davis (1954) çeşitli amenajman metodlarını 3 grup içerisinde topla
maktadır ki bunlar 1) saha kontrol metodları, 2) hacım kontrol me
todları ve 3) saha ve hacım kontrol kombine metodlarıdır. 

Saha kontrol ·metodları son hasılat alma kesimlerinin, bir süre için 
arınanın muayyen bazı parçalarına inhisar ettirilmesi metodlarıdır. Bunu 
teminen ormanııı gereken sayıda maktalara ayrılması ve bu maktaların 
bir kesim sırasına konması suretiyle faydalanmanın saha itibariyle kont
rol altına alınması lazımdır. Meyer et al. (1952) bunlara meşcere (mak
ta) metodu adını vermekte ve yalnızca aynı yaşlı ormanıara uygulamaya 
müsait metodlar olduğunu söylemektedir. Davis (1954) saha kontrol me
todlarının, arınanın aynı bonitetli olduğuna veya önemli bonitet farkları 
ihtiva eden sahalardan müteşekkil bulunduğuna göre ayrı iki şekil arzet
tiğini yazmakta ve Meyer et al. {1952) bunları a) eşit saha metodu ve 
b) eşit hacım metodu olarak mütalaa etmektedir. 

Hacım kontrol metodları meşcerenin hacmını ve bunun artımını esas 
alan metodlardır. Bunlar a) yalnız hacıma dayanan, b) yalnız artıma 
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dayanan ve c) hacıma ve artıma dayanan metodlar olmak üzere 3 kısım
da toplanabilir (Davis, 1954). Yalnız hacıma dayanan metoda Von Man
tel'in veya Masson'un formülü örnek gösterilebilir. Yalnız artıma daya
nan metodda eta, ormanın durumuna göre, ya tam olarak arınanın ha
cım artımı kadar veya bunun bir miktarı oranında alınmaktadır ki Gur
naud'nun veya Biolley'in kontrol metodu buraya girmektedir. Hacıma ve 
artıma dayanan metodlar içerisinde ise kesim yüzdesi metodu denilen 
Hundeshagen'in formiUü ile Avusturya formülü adı verilen Kameralta:xe 
veya Heyer formülü bulunmaktadır. Sonuncuya Meyer et al. (1952) nor
mal hacım metodu formülü ve Knuchel (1949) ile Eraslan (1963) genel 
eta formülü adını vermektedir. Davis (1954) e göre hacım kontrol metod
ları muhtelif yaşlı ormanıara daha kolay ve daha realistik bir şekilde uy
gulanmaktadır. 

Saha ve hacım kontrol kombine metodlartı heriki formdaki ormanla
ra uygulanan şekillere sahip olmakla beraber bunlar komplike metodlar 
oldukları cihetle tavsiyeye şayan değillerdir. 

özet olarak verilen bu bilgilerden çıkarılacak sonuca göre aynı yaşlı 
ormanların bünyeı:ıine en uygun düşen veya daha doğru bir ifadeyle bu 
ormanları tesis etmenin esasını teşkil eden metod saha kontrol metodu
dur. Eraslan (1963) da aynı yaşlı veya maktah koru ormanlarında fay
dalanmanın nizamlanması hususunda kullanılmaya elverişli amenajman 
metodlarının 1) periyodik saha metodu, 2) periyodik hacım metodu ve 
3) mürekkep periyodik metod olduğunu yazmaktadır ki bunların hepsi 
de saha kontrol metodlarına girmekte ve ilk ikisi yukarıda eşit saha ve 
eşit hacım metodları şeklinde adlandırılmış bulunmaktadır. Bu metodlar 
hiç şüphesiz saha ile birlikte yaş unsuruna da istinat etmekte ve muh
telif yaş katagorilerine ait aynı yaşlı sahalardan müteşekkil ormanlar vü
cuda getirmektedir. O itibadadır ki bunlara yaş sınıfları metodu da den
mektedir. 

Bu duruma göre botanik, ekolojik ve silvikültürel faktörler yönün
den aynı yaşlı orman formu teşkil etmesi düşünülen ormanıara tatbik 
edilecek amenajman metodu yaş sınıfları metodu (Wagner, 1927; Diker, 
1946; Eraslan, 1963) olacaktır. Kanaatımca, yaş sınıflarının her yıl eşit 
hasılat veren eşit alanlı mürekkep periyodik metodunun uygulanması en 
iyi şekil olmakla beraber bunun kompleks durumu itibariyle tatbiki zorluk 
yaratan veya mümkün olmayan hallerde eşit hasılatlı yahut eşit hacımlı 
sahalar metodunun veya diğer deyişle periyodik hacım metodunun kulla
mlması lazımdır. Bonitet tayininin yapılamaması sebebiyle ormamn muh
telif yerlerinin verim güçlerinin bilinemernesi veya plan ünitesinde önem
li yetişme muhiti farklarının mevcut olmaması ya da serinin muhtelif 
kısımlarının farklı yetiştirme gücünde olduğu hususunun nazarı itibare 
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alınmaması halindeaz-çok eşit alanlı saha metodu yahut periyodik saha 
metodu kullanılabilir. Bütün hallerde normal servet ile gerçek servetin 
karşılaştırılması ve arınanın nereden alınıp nereye ve nasıl götürüleceği 
hususunda karar verirken bu durumdan faydalanılması isabetli olacak
tır.» (Alemdağ, 1967). 

Burada yaş sınıfları düzeninin kurulmasında kullanılan eşit saha ve 
eşit hacım metodları, arazi ölçmelerine dayandırılan iki gerçek örnekle 
anlatılınaya çalışılacaktır. örneklerden biri Çatacık D. Orman İşletme

sinin Değirmendere Bölgesinin Değirmendere Serisinin bir kısmına ve 
diğeri Nazilli D. Orman işletmesinin Merkez Bölgesinin Uzgur Serisinin 
bir parçasına ait bulunmaktadır. 

B. ÖRNEK I: DEGİRMENDERE SERİSİ 

1. Tanıtım 

Değirmendere Serisi Eskişehirin Kuzeydoğusuna isabet etmekte ve 
Eskişehirden 90 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kat'i amenajman planı 

daha önce tanzim edilmiş bulunan serinin son revizyonu 1.9.1957 yılında 
3. Orman Amenajman Heyeti tarafından yapılmıştır. Bu çalışmayla ilgi
li saha olarak serinin, birbirine bitişik ve saf sarıçam (Pinus süvestris 
L.) meşcerelerini ihtiva eden 21 bölmesi alınmıştır. Bunların yalnız 4 ün
de hacmen% 23,% 9, % 6 ve ı% 5 oranlarında karaçam (Pinus nigra 
Arnold) vardır. Bu şekilde küçük bir seri haline getirilen saha asıl se
rinin güneybatısına isabet etmektedir. Bu kısımda bundan sonra Değir
mendere Serisi adı ile anılacak olan bu orman parçasını vücuda getiren 
bölmeler asıl serinin 40, 41, 53- 55, 57, 61- 68 ve 70-76 numaralı böl
meleridir. Bu orman parçası bütünü ile kuzeye müteveccih bulunmakta
dır. En alçak yerinin yüksekliği 1200 m ve en yüksek yerininki 1769 m 
(Somdöken Tepe) dir. 1/25 000 ölçekli Eskişehir 126 al ve a2 paftaları
na isabet etmektedir. Orta noktasının eniemi 39° 59' N ve boylamı 31 o 

07' E dır. Bu kısmın, ormanlı sahası 783 ha ve ormansız sahası 18 ha 
olmak üzere toplam yüzölçümü 801 ha dır. 

2. Bonitetleme ve idare müddeti 

Serinin amenajmanına girerken ilkin yetişme muhiti gucunun tesbi
ti ele alınmış yani bonitetleme yapılmıştır. Bonitetlemede bölmeler esas 
tutulmuştur. Seri içerisinde bir deneme sahaları ağı tesisi ve bunun ara
ziye tatbiki mümkün bulunmadığı cihetle bonitet ayırımını sağlayacak 

ölçmeler bu vasıta ile yapılamamış ve bunun için bölmeler birer bonitet 
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ünitesi olarak kabul edilip bonitetlemede esas tutulmuştur. Aslında bi
rinci yolun izlenmesi ve herbir bölmenin dahi çeşitli bonitet sınıfları ar
zetmesi muhtemel kısımlarının yetişme muhiti haritasında gösterilmesi 
gereklidir. Bonitetleme yapılırken herbir bölme içerisinde bölmenin muh
telif meşcerelerinden veya diğer bir deyişle yaş gruplarından dominant 
ve kodominant 20 ağacın yaşı ve boyu ölçülmüştür. Bu ağaçlar bulun
dukları çevrenin üst boylarını taşıyan ağaçlar arasından seçilmiştir. 

Bunlara müsteniden bilahare herbir bölmenin orta yaşı ve üst boy orta
laması bulunmuş ve bu değerlerle, Alemdağ (1967) tarafından Türkiye 
.sarıçamları için düzenlenmiş bonitet tablosuna müracaat edilerek bölme
nin bonitet derecesine intikal edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 4 
bölmenin iyi bonitet sınıfında (Bölme No. 53, 54, 68, 73), 1 bölmenin fe
na bonitet sınıfında (Bölme No. 76) ve mütebaki 16 bölmenin orta boni
tet sınıfında olduğu görülmüştür. Bundan sonra, bonitet farkları noktai 
nazarından seriden muhtelif işletme ünitelerinin teşkiline lüzum görül
mediği cihetle, serinin bütününe ait bonitet derecesinin ve bütününe uy
gulanacak idare müddetinin tayin edilebilmesine yardımcı olmak üzere 
serinin ortalama bonitet indeksi hesaplanmıştır. Bunun için herbir boni
tet sınıfının kapladığı ormanlı sahanın yüzölçümü kendi bonitet indeksi 
ile (iyi bonitette 29.50 m, orta bonitette 23.50 m ve fena bonitette 17.50 
m) çarpılmış, bunlar toplanmış ve sonuç serinin toplam ormanlı sa
hanın yüzölçümüne bölünmüştür (Alemdağ, 1962). Bulunan ortalama 
bonitet indeksi 24.07 m dir. Bu ise serinin, bütünü ile orta bonitet sınıfın
da olduğunu göstermektedir. Zira sarıçam meşcerelerinde orta bonitetin 
100 yaşındaki boy limitleri 20.50 m ile 26.50 m bulunmaktadır. Buna gö
re seriye uygulanacak idare müddeti orta bonitetin idare müddeti olan 
120 yıldır (I). Maamafih bu, iyi ve fena bonitet sınıflarının bonitet in
deksleri ve bunlara tekabül eden idare müddetleri arasında 24.07 m için 
yapılacak enterplasyonla da hesaplanabilir (Alemdağ, 1962). Bu yolla 
elde edilen idare müddeti 121.9 yıl olmaktadır ki bunun, yaş periyodu 
katıarına yuvarlanmış şekli ise yine 120 yıldır. Değirmendere Serisinin 
amenajmanında periyod süresi 20 yıl alınacaktır. 

3. Gerçek durum 

Serinin gerçek durumunun tayininde kısmen Değirmendere Se
rısının asıl amenajman planından ve arazi kayıt cetvellerinden ve kıs
men kendi yaptığımız tesbitlerden faydalanılmıştır. Planda verilmiş bu
lunan bölme tavsiflerinin burada_ zikredilmesine lüzum görülmemiştir. 
Bununlaberaber meşcere kuruluşları bakımından bölmelerin hemen hep-

(1) Türkiyedeki sançarnlar üzerinde yapılan çalışmada idare müddetleri iyi bpni
tet için 100 yıl, orta bonitet _için _120 _yıl v_e fena bonitet için 140. yıl teklif .edil
miştir (Alemdağ, 1967). 
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sının değişik yaş sınıflarındaki aynı yaşlı muhtelif meşcerelerden müte
şekkil bulunduğunu (Şekil ı) zikretmek gerektir. Serinin elverişli hava 
fotoğrafları mevcut olmadığı cihetle meşcere haritası düzenlenememiş 

Şekil 1. Değişik yaş sııııflanndalti. aynı yaşlı meşcerelerden müteşekkil ilti. bölme : 
a) Değirmendere Serisi, Bölme 76, b) Değirmendere Serisi, Bölme 74. 

Two compartm.ents composed of even-aged stands of different age dasses : 
a) Degirmendere Working Circle, Com.p. 76, b) Degirmendere 

Working Circle, Com.p. 74. 

ve dolayısiyle meşcerelerin tabii yaş sınıfları ve kapalılık dereceleri gös
terilememiş ve bu haritalara istinat ettirilecek arazi ölçmeleri yapılmak 
suretiyle de gerçek yaşları tayin edilememiştir. Her bölme kendi içeri
sinde, yaş ve kuruluş bakımından bütün olarak kabul edilmiştir. Bu du
rumda, seriyi teşkil eden bölmelerin gerçek ormanlı sahaları, yaşları, 

ağaç serveti hacımları ve hacım artımiarı hakkında toplu bilgiler Tablo 
ı de verilmiş vaziyettedir. Görüldüğü üzere seride I., II. ve III. yaş sı
nıflarında hiç bir bölme bulunmamakta, buna mukabil idare müddetinin 
üzerindeki VII. yaş sınıfı 4 bölme ve VIII. yaş sınıfı ı bölme ihtiva et
mektedir. Yaş sınıflarının işgal sahaları arasında ise bariz bir dengesiz
lik mevcut bulunmaktadır. Bütün serinin asli meşcereye ait ortalama 
gerçek serveti hektarda 2ı2.5 m 3 olarak çıkmıştır. Hektardaki gerçek 
yıllık hacım artımı 3.3 m3 dür. 



Tablo 1. Değirıneıulere Serisimle bölıneleriıı ger!:,ek ya~ snufhırı dağılışma ait değerler. 

I<'igures showing the actual age classes distribution of compartments in Değirmendere Worl{ing Circle. 

Yaş sınıfları- Age classes 

IV= 60-80 V 80- 100 VI 100-120 VII 120-140 VIII 140-160 
------------------· 

·Im e Yaş Bonitet Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım 

artımı artımı artıını artımı artımı 

n pt. Age Site Area Volume Volume Area Voluıne Volume Area Volume Volume Area Volume Volume Area Volume Volume 
incre- in ere- incre- ine re- ine re-

·o. ha ın3 ma ha ın :ı m3 m:ı ha ın3 ın3 ha ın3 ın3 

o 103 Or-Md 35.6 9866.9 150.9 
1 107 Or-Md 38.5 12871.2 184.0 
3 77 İy-Gd 27.8 5544.7 135.9 
i 138 İy-Gd 29.5 6697.4 100.3 
5 106 Or-Md 46.5 10797.3 130.2 
7 88 Or-Md 36.5 7931.8 149.7 

125 Or-Md 37.5 8139.4 115.9 

113 Or-Md 47.0 9875.6 138.2 
lll Or-Md 34.0 7316.8 94.9 
106 Or-Md 49.0 7205.5 98.5 
147 Or-Md 43.0 4066.1 67.9 
127 Or-Md 42.4 13314.9 184.9 
104 Or-Md 52.0 8030.4 130.5 

82 İy-Gd 29.0 4088.7 122.4 

87 Or-Md 41.5 10879.6 175.1 
125 Or-Md 25.0 6052.8 88.3 
103 Or-Md 30.0 4793.7 66.3 

89 İy-Gd 32.0 7269.1 125.1 
71 Or-Md 24.1 1318.8 21.2 

87 Or-Md 38.5 8718.3 147.5 

87 Fe-Pr 43.6 11626.8 181.4 

tm- Total 51.9 6863.5 157.1 221.1 50514.3 901.2 332.6 70757.4 993.5 134.4 34204.5 489.4 43.0 4066.1 67.9 
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4. N ormal servet 

Optimal veya normal ağaç servetini Matthews (1935) «normal ar
tım ve yaş sınıflarının normal dağılışını ihtiva eden ormanlarda en gen
cinden en yaşlısına kadar bütün yaş sınıflarının hacımlarının toplamı», 
Knuchel (ı949) «normal kondüsyonda olan bir arınanın serveti» ve Me
yer (ı953) «yaş sınıflarının eşit olarak temsil edilmesiyle husule gelen 
aynı yaşlı normal ormanın hektardaki ortalama hacmı» şeklinde tarif 
etmektedirler. 

Normal servetin hesaplanma şekli Eraslan (1963) tarafından et
raflıca izah edilmiş vaziyettedir. Buna göre maktah ormanlarda normal 
servetin hesaplanmasında 3 usul mevcuttur ki bunlar ı) tecrübi metod, 
2) hasılat tabloları metodu ve 3) kesimlik orta artım metodudur. Bun
lar içerisinde en kullanışlı olanı hasılat tabloları metodudur. 

Malum olduğu vechile normal kuruluştaki maktah işletme ormanı
nın ihtiva ettiği normal servet vejetasyon devresinin sonunda kesimden 
önce ve kesimden sonra olmak üzere değişik miktarlarda bulunacaktır. 
Zira idare müddeti sayısı kadar maktalara ayrılmış bir orman nazarı 
itibare alınarak meseleye bakılırsa kesimden önce veya yaz sonunda or
manda henüz herhangi bir kesim yapılmamış olduğu cihetle seride ı ya
şından idare müddeti yaşına kadar bütün maktaların mevcut olduğu 
görülecektir. Kesimden sonra veya ilkbahar başında idare müddeti ya
sandaki maktaların yerindeki hacım O değerindedir. Bazı hallerde bu iki
sinin ortalaması bahis konusu olmaktadır. O itibarla normal servetin 
hangi devreye göre hesaplanacağının önceden kararlaştırılması lazımdır. 
Burada Değirmendere Serisinin yaz sonuna ait normal serveti hesaplan
mıştır. Maktah ormanlarda yaz sonu normal servetinin hesabında kul
lanılan denklem 

NV = V ı + V2 Va . . . . . . . . . . . . . . . + Vu_ı + V u (1) 

dur (Knuchel, ı949; Meyer et al, ı952; Eraslan, ı961 ve 1963). Bu denk
lemdeki v değerleri orman u idare müddeti yılları kadar maktalara ay-
rılmış olduğu takdirde ı, 2, 3 ...... u yaşında bulunacak olan herbir mak-
tam asli meşcere hacmıdır. Hesaplamalarda hasılat tablolarının kulla
nılması halinde, bu tablolarm verdiği değerler 5 er veya ıo ar yıl fası
lalada olduğu cihetle bunlar yaş periyodunun sonuna ait değerler ola
rak kabul edilip bir periyoda (veya bir periyod süresi sayısı birim ala
nındaki maktaa) ait hacının elde edilmesinde, periyod başındaki ve pe
riyod sonundaki hacımların ortalama kıymetleri hesaplanıp bunların 5 
veya ıo katının alınması gerekmektedir. 1 numaralı denklerole verilen 
normal servet bir orman ünitesinin bütünü veya idare müddeti yılları 
sayısına eşit büyüklükteki teorik bir parçası için hesaplanabileceği gibi 
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doğrudan doğruya bir hektar için de hesaplanabilir veya hesaplanan de~ 
ğer toplam vüs'ate bölünmek suretiyle hektardaki normal servete inti
kal ·edilebilir. 

Ayrılan meşcereye ait normal servet hesaplanırken, hasılat tablosu 
kullanıldığı hallerde, tabloda 5 er veya 10 ar yıl için gösterilen ayrılan 
meşcere hacmı değerlerinden herbirinin yarı değeri 5 veya 10 ile çarpıl
malıdır. Zira, bilfarz, tabloda 60 yılın karşısında gösterilen miktar 55 
yaşından 60 yaşına kadar geçen 5 yıl içerisinde her yıl bir miktar ayrıl
mak suretiyle teşekkül etmiş ve sonucu itibariyle bir kalemde gösteril
miş hacımdır. Bu periyod zarfında her yıl eşit miktarlarda ayrılma ol
duğu düşünülebilir. Bu takdirde periyod ortaEli olarak kabul edilecek 
57.5 yaşındaki değer bittabii bunun yarısı kadar olacaktır. Böylece her
bir yaş periyodu için bu tarzda hesaplanacak değerler toplandığı tak
dirde orman ünitesinin toplam ayrılan meşcere hacınma ulaşılacaktır. 

Bu duruma göre demek oluyor ki bir işletme sınıfı için ayrılan meşcere 
normal hacmının hesaplanması 

~Va 
NVa =n.---

2 
(2) 

şeklinde formüle edilebilir. Buradaki n, hasılat tablosundaki periyod 
yılları sayısını veya aralama kesimlerinin tekrarlandığı süreyi ve Va, 
hasılat tablosunda herbir 5 veya 10 yaş için verilen ayrılan meşcere hac
mını veya normal işletme ünitesini teşkil eden herbir yaş periyodunda
ki meşcerelerden alınan ara hasılat miktarını göstermektedir. Ayrılan 

meşcerenin normal servetinin hesaplanmasında, Baader tarafından tek~ 
lif edilen 

~Va 
NVa = (n-1). -- (3) 

2 

denklemi de kullanılabilir (Eraslan, 1961). Yukarıda izah edilen şekilde 
bulunacak ayrılan meşcere hacmı ile bu denklem kullanılarak hesaplana
cak ayrılan meşcere hacmı arasında~ Va/2 kadar bir fark mevcuttur. 

Orta bonitetli Değirmendere Serisinde, Türkiyeye ait sarıçam nor
mal hasılat tablosundan çıkarılmış değerler (Tablo 2) kullanılarak 120 
yıllık idare müddetine ve 120 hektarlık seri vüs'atine göre yaz sonu iti
bariyle, serideki herbir yaş sınıfının asli ve ayrılan meşcereye ait nor
mal servetleri, serinin asli ve ayrılan meşcerelerinin normal servetleri 
hesaplanmış (Tablo 3) ve serinin asli meşcere normal serveti grafikal 
olarak ifade edilmiştir (Şekil 2). Hasılat tablosunda O- 20 yaşıarına 

ait asli meşcere hacmı değerleri mevcut bulunmadığı cihetle bunlar asli 
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Tablo 2. Sarıçaın nonnal hasılat tablosunun orta bonitet sımfina ait bazı değerleri 
(Alemdağ, 1967). 

Some figures about the medium site class of the Scotch pine normal yield table 
(Alemdağ, 1967). 

Meşcere yaşı Asli meşcerenin hacmı Ayrılan meşcerenin hacmı 
Stand age Volume of main stand Volume of removed stand 

m3 ma 

20 118.92 
25 170.90 12.74 
35 216.22 13.00 
35 254.70 13.30 
40 13.70 
45 318.96 14.20 
50 347.65 14.76 
55 375.78 15.58 
60 402.13 16.40 
65 428.07 16.91 
70 452.05 17.55 
75 475.43 17.55 
80 497.63 16.95 
85 517.56 16.39 
90 535.93 15.65 
95 551.26 14.48 

100 564.12 12.23 
105 574.48 10.55 
110 582.87 8.71 
115 589.94 6.75 
120 595.74 5.99 

meşcere hacınma ait orijinal eğriden okunmuştur. Ayrılan meşcereye ait 
normal servetin hesabında sarıçam normal hasılat tablosunun ayrılan 
meşcere hacmı kolonundan faydalanılmıştır. Bu duruma göre Değirmen
dere Serisinin hektardaki ortalama normal serveti 358.35 m3 ve 783 hek
tarlık ormanlı sahadaki normal serveti 280588.05 m3 dür. Ayrılan meş
cerenin normal serveti ise hektarda 5.70 m 3 bulunmuştur. 

5. Yaş sınıfları düzeninin km·ulınası ve eta 

Herhangibir ormanda yaş sınıfları düzeninin kurulması iç taksima
tın ve yol şebekesinin ya~;nlmasıyla ve emniyet tertibatının alınmasıyla 

birlikte yürür. Aslında bunların he:9si, bilhassa rüzgar ve fırtına telıli

ltesine karşı fazla hassas olan aynı yaşlı koru ormanlarını bu tehlikele
d azaltacak şekilde bölen ana ve tali taksimat hatlarının tesisinden, 
maktalardan alınacak emvalin taşınabileceği ve maktalara kolaylıkla 
ulaşılabilecek yolların yapımından ve sonucu itibariyle bu tesislerden ve 
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Tablo 3. Değirmendere Serisinde normal servetin hesabı 

Cakulation of normal volume for Değirmendere Working Circle 

Yaş Periyod Periyodun Asli meşcerenin Ayrılan meşce-

sınıfları ortası yaşı normal sahası normal serveti renin normal 
serveti 

Age classes Mid-period age Normal periojic Normal volume Nonnal volume of 
area of main stand removed stand 
ha ffi3 m3 

0- 5 2.5 5 o o 
5- 10 7.5 5 o o 

10- 15 12.5 5 40.00 o 
15- 20 17.5 5 450.00 o 
20- 25 22.5 5 724.55 31.85 
25- 30 27.5 5 967.80 32.50 
30- 35 32.5 5 1177.30 33.25 
35- 40 37.5 5 1359.95 34.25 
40- 45 42.5 5 1520.60 35.50 
45- 50 47.5 5 1666.52 36.90 
50- 55 52.5 5 1808.57 38.95 
55- 60 57.5 5 1944.77 41.00 
60- 65 62.5 5 2075.50 42.27 
65- 70 67.5 5 2200.30 43.87 
70- 75 72.5 5 2318.70 43.87 
75- 80 77.5 5 2432.65 42.37 
80- 85 82.5 5 2537.97 40.97 
85- 90 87.5 5 2633.72 39.12 
90- 95 92.5 5 2717.97 36.20 
95-100 97.5 5 2788.45 30.57 

100-105 102.5 5 2846.50 26.37 
105-110 107.5 5 2893.37 21.77 
110-115 112.5 5 2932.02 16.87 
115-120 117.5 5 2964.20 14.97 

Toplam - Total 120 43001.41 683.42 

Hektarda- Per hectare 358.35 5.70 

ormandaki tabii hatlardan faydalanılarak maktaların ve kesim tertiple
rinin hudutlandırılmasından ibarettir. Bunların bakımı hiç şüphesiz ya
pımı kadar önem taşımaktadır. Burada Değirmendere Serisi için yeniden 
böyle bir iç taksimatın yapılması husmm üzerinde durulmamış ve seri ev
velce yapılmış bölme taksimatı ile birlikte alınmıştır. 

a. Eşit saha metodu veya periyodik saha metodu 

Saha kontrol metodlarından biri olan eşit saha metodunun, münha
sıran, bariz bonitet farkları arzetmey·3n maktah ormanıara uygulanan bir 
metod olduğu hususuna temas edilmişti. Değirmendere Serisi bu karakter-
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Illustration of actual and normal volume in Degirmendere 
Working Circle. 
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160 

de bir orman olduğu cihetle ilkin bu metodun tatbik şekli ele alınmıştır. Bu 
metodun esasının, mümkün mertebe eşit yüzölçürolü yıllık maktaların 

veya periyod maktalarının tesis edilmesi olduğu malum bulunmaktadır. 
Normal kuruluş arzeden ormanlarda bu eşit yüzölçürolü periyodik mak
talara normal periyodik saha (NSp) adı verilmektedir. Normal periyo
dik sahanın yüzölçümü plan ünitesi alanının yaş periyodu sayısına bö
lünmesi ile elde edilir. Yaş periyodu sayısı veya sadece periyod sayısı ise 
plan ünitesine uygulanacak idare müddetinin bir yaş periyodu uzunluğu
na bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Buna göre Değirmendere Serisi
nin periyod sayası 120/20 = 6 ve normal periyodik sahası yani herbir 
yaş sınıfı (yaş periyodu) nın işgal etmesi gerekli sahası 783/6 = 130.5 
hektardır. öte yandan bugün ormandaki gerçek durum hiç de böyle de
ğildir (Şekil 3). Şekle dikkat edilecek olursa görülecektir ki seride olgun
luk çağını aşmış meşcereler bulunmakta, idare müddetinin son periyo
dundaki meşcereler hayli kabarık bir manzara arzetmekte ve buna mu-
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Şekil 3. DeğirmHıdere Serisinde yaş periyodlarının gerçek saha durumu. 

Illustration of actual areas of age periods in 
Degirmendere Working Circle. 

kabil genç yaş sınıflarmdaki meşcerelere rastlanmamaktadır. Serinın 

gerçek periyodik saha ( GSp) larının yüzölçümleri ile bunların normal 
periyodik sahalardan olan artı ve eksi farkları Tablo 4 de gösterilmiş 

vaziyettedir. Serinin bölmeleri arasında uygun bir tertip vücuda getir-

Tablo 4. Değirmendere Serisinde normal ve gerçek durumun mukayesesi. 

Comparison of the normal and actual situation in Değirmendere Working Circle. 

Saha - ha - Area Hektardaki hacım-m3 

Yaş 
Volume per hectare-ma 

sınıfları Gerçek Normal Fark Gerçek Normal Fark 

Fazla Eksik Fazla Eksik 
Age classes Actual Normal Mo re Le ss Actuaı Normal Mo re Less 

o- 20 130.5 130.5 24.50 24.50 
20- 40 130.5 130.5 211.48 211.48 
40- 60 130.5 130.5 347.02 347.02 
60- 80 51.9 130.5 78.6 132.2 451.36 319.16 
80-100 221.1 130.5 90.6 228.5 533.91 305.41 

100-120 332.6 130.5 202.1 212.7 581.80 369.10 
120-140 134.4 134.4 254.5 254.5 
140-160 43.0 43.0 94.6 94.6 

Toplam-
783.0 783.0 470.1 470.1 Total 
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rnek suretiyle bir idare müddeti sonunda orman az-çok normal periyo
dik sahaları ihtiva eden yaş sınıfları düzenine sokulmuş ve saha devam
lılığı temin edilmiş olacaktır. Diğer bir deyişle birinci 120 yıl tamam
landığında ormanda, düşünülen 6 yaş sınıfı teessüs etmiş olacak ve bun
lardan bilfarz I. yaş sınıfı 0-20 ve VI. yaş sınıfı 100-120 yaşındaki ağaç
lardan kurulu bulunacaktır. Ormamn bu süre sonunda teorik olarak 
alacağı düzen Şekil 4 de gösterildiği gibidir. ilk periyodda 20 yıl çalışıp 

diğer periyodlara geçtikten sonra bu periyod -ve bilahare diğer peri
yodlar- her seferinde, üzerlerine 20 yıl eklenmek suretiyle 20-40, 40-60 
ve ilah gibi yaşlar iktisap etmiş olacaklardır. Yalnız, şu hususu hatır
dan çıkarmamak lazımdır ki ormandaki durumun Şekil 4 de görüldüğü 
gibi, bir kenarda O yaşından başlayıp karşı kenarda 120 yaşında bitme
si zorunluğu mevcut değildir. Aksine, meşcerelerin, ormamn herhangi 
bir yerinden itibaren muhtelif yönlere doğru çıkan ve inen basamaklar 
şeklinde tesis edilmesinde faydalar vardır. 

Bu durum muvacehesinde 
müddetinin son yaş periyodu) 
ların normal periyodik salıayı 

yapılacak iş ilk kesim periyodu (idare 
na girecek bölmeleri tefrik etmek, bun
dolduracak vüs'atte olmalarmı gözönün-

120 
VI 
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cd 

~ 
ı 
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«J 

V 

IV 
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20 
Periyod sahalannda çalışma süresi - Yıl 

Working perioçl on peflodical allotments - Year 

Şekil 4. Regüle edilmiş bir ormanda yaş sınıfları düzeni. 

Order of age classes in a regulated forest. 

20 
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de bulundurmak ve böylece geriye doğru gelmek suretiyle bütün normal 
periyodik sahaları vücuda getirmektir. Seride hastalıklı, arızalı ve fena 
vasıflı meşcereler mevcut bulunmadığı cihetle kesim görecek ilk periyod 
(VI. periyod) a alınacak bölmeler olgunluk çağını aşmış ve dolayısiyle 
kesilmeleri ve gençleştirilmeleri zaruret halini almış bölmeler arasından 
seçilecek ve diğer periyodlarm teşkilinde yaşlı bölmelerden genç bölme
lere doğru gidiiecektir. Burada, hiç şüphesiz, teşkil edilen ilk periyodun 
kesin bir anlam taşıdığını ve idare müddetinin yarısını geçen periyodla
rın, gerekirse gelecek plan devrelerinde değiştirilecek şekilde, muvak
katen teşkil olunduğunu hatıı·dan çıkarmamak lazımdır. Bu görüşlerle 
hareket edilerek ve Tablo 1 ile Tablo 4 den faydalanılarak bir izafi yaş 
sınıfları tablosu düzenlenmiş yani düşünülen tertibin sağlanabilmesi için 
muhtelif gerçek yaşlardaki bölmelerden müteşekkil gruplara bazı yaşlar 
izafe edilmiştir ki bu, Tablo 5 de görülmektedir. Buna göre 

Tablo 5. Değirmendere Serisinde bölmeterin gerçek salıalarma ve izafi yaşiarına 

göre periyodların teşldli. 

Organizing of periods according to the actual areas and relative ages of compartments 
in Değirmendere Working Circle. 

Bölmenin- Compartment·s Bölmenin- Compartment's 

No. Yaşı Sahası-ha No. Yaşı Sahası-ha 

Age Area-ha Age Area-ha 

Periyod: I :Period Periyod: IV :Period 
131.9 ha 129.5 ha 

74 71 24.1 55 106 46.5 

53 77 27.8 64 106 49.0 

70 87 41.5 63 lll 34.0 
75 87 38.5 

Periyod : II : Period Periyod: V :Period 
126.1 ha 129.5 ha 

68 82 29.0 41 107 38.5 
76 87 43.6 62 113 47.0 
57 88 36.5 71 125 25.0 
73B 89 17.0 66B 127 19.0 

Periyod : III :Period Periyod: VI :Period 
132.6 ha 133.4 ha 

73A 89 15.0 61 125 37.5 
40 103 35.6 66A 127 23.4 
72 103 30.0 54 138 29.5 
67 104 52.0 65 147 43.0 
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I. Periyod ( 0- 20 yaş) 131.9 hektar 
IL Periyod ( 20- 40 yaş) 126.1 hektar 

III. Periyod ( 40- 60 yaş) 132.6 hektar 
IV. Periyod ( 60- 80 yaş) 129.5 hektar 
V. Periyod ( 80 - 100 yaş) 129.5 hektar 

VI. Periyod (100 - 120 yaş) 133.4 hektar 

yüzölçümünde saha işgal etmektedir. Dengenin sağlanması hususunda 
yalnız iki bölme ikiye bölünmüş ve 73 numaralı bölmenin 17 hektarı IL 
periyoda, 15 hektarı III. per i. yoda; 66 numaralı bölmenin 19 hektarı V. 
periyoda, 23.4 hektarı VI. periyoda verilmiştir. Hernekadar normal pe
riyodik sahalar arasında tam bir eşitlik yoksa da önemli farklar da 
mevcut bulunmamaktadır. Burada daha ziyade metodun tanıtımı bahis 
konusu olduğu cihetle periyod sahalarının mutlak eşitliği üzerinde du
rulmamıştır. Tatbikatta bölme vüs'atlerinin bu eşitlik dengesini sağla

yacak şekilde ayarlanacağı ve bunun mümkün olmadığı hallerde bölme
cikler tefriki suretiyle hareket edileceği aşikardır. Bu yaş sınıfları ve 
bunlara ait normal periyodik sahalar Değirmendere Serisine ait hari
tada gösterilmiş vaziyettedir (Şekil 5). ilk kesim periyoduna giren böl
melerden ikisinin durumu i_se Şekil 6 da görülmektedir. 

Yapılan bu periyod taksiminde bir hususun gözden kaçmamış ol
ması gerekir. Periyodlara giren bölmelerin yaşları nazarı itibare alına
cak olursa periyodların ortalama yaşlarının VI. periyoddan itibaren sı

rasıyla 134, 118, 100, 86 ve 80 olduğu görülecektir. Buna göre VI. 
periyoda ait sahalar üzerinde 20 yıl çalıştıktan sonra V. periyoda geçil
diğinde bunun yaşı 138 olacaktır. Sır:a IV. periyoda geldiği zaman yaşı 
148 e, III. periyedda 160 a, II. periyedda 166 ya ve I. periyedda ise 180 e 
ulaşmış bulunacaktır. Buna göre bütün periyodlar olgunluk çağlarını 

aştıkları zaman gençleştirme kesimine tabi tutulacaklar demek oluyor. 
Bu, bugün ormandaki bölmelerin hepsinin ileri yaşlarda toplanmış olma
larından ve hatta en gençlerinin dahi idare müddetinin 2/3 si kadar bir 
yaşa sahip bulunmasından ileri gelmektedir. Matthews (1935) ve Davis 
( 1954) buna benzer durumları ele almak suretiyle, çeşitli amenajman 
problemlerinin çözümüne karar verirken diyagramatik bir yoldan fay
dalanmayı tavsiye etmektedirler. Değirmendere Serisinin özel durumu 
bir kere de bu şekilde tetkike tabi tutulmuştur. 

Her şeyden evvel Şekil 3 e dikkat edilecek olursa serideki gerçek 
yaş sınıflarının işgal sahalarının dağılışı hakkında kesin bir fikir edini
lecektir. Lakin 120 yıllık idare müddeti içerisinde bunların dağılış oran
ları nedir? Herbiri ne kadar yıllık bir kesim süresini ihtiva etmektedir 
ve düzene so kulmaları nasıl olacaktır? Bunu daha sarih bir şekilde göre-
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Şekil 5. Değirmendere Serisi. Degirmendere Working Circle. 
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ı,.m. 

bilmek için Tablo 6 ve Şekil 7 hazırlanmıştır. Şekildeki horizontal eksen 
120 yıllık idare müddeti içerisinde, 783 hektar toplam sahaya ait peri· 
yodik sahaların yıllar itibariyle oranlarını göstermektedir. Daha doğru 
bir deyişle bu eksene taşınan Tablo 6 nın 4 üncü kolonu, 783 hektarlık 
bir sahada 120 yıl çalışılacağına göre herbir periyod sahasının 120 yılın 
ne kadar miktarını işgal etmekte bulunduğunu ifade etmektedir. Şekilde 
aynı zamanda, O noktası ile 120 yaşı birleştiren bir doğru vardır ki bu, 
arzufarran yaş sınıfları düzeninin kurulması halinde ormanda hasıl ola
cak yaş dağılışını göstermektedir. İdeal olan budur. 

Şimdi, ormanımızın halihazır durumu bu doğru ile kıyaslanacak 
olursa {Şekil 7 A) görülecektir ki ormandaki bütün meşcereler bu doğ• 
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Şekil 6. İlk kesim periyodmıa dahil bulunan iki bölme: a) Böline 54, b) Bölme 66. 

Two compartments of first cutting period: a) Comp. 54, b) Comp. 66. 
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Tablo 6. Değirmendere Serisinde yaş sınıflarınııı 120 yıllık idare mü<ldeti içindeki 
işgal oranları. 

Age classes' proportionate years occupied in 120 year rotation in Değ-irmendere 
Working Circle. 

Yaş sınıfları 

Age classes 
Saha- Area 

ha :% 

120 yıl içindeki işgal oranları 
Proportionate years occupied 

in 120 years 
Yıl- Year 

A) İlk durum - Initial situation 
----------------~-o- 20 

20- 40 
40- 60 
60- 80 
80-100 

100-120 
120-140 
140-160 

51.9 
221.1 
332.6 
134.4 

43.0 
------------·-------
Toplam - Total 783.0 

6.63 
28.24 
42.48 
17.16 

5.49 

100 

7.95 
33.89 

50.98 
20.59 

6.59 

120 

B) 20 yıl sonraki durum- Situation ofter 20 years 

o- 20 
20- 40 
40- 60 
60- 80 
80-100 

100-120 
140-160 
140-160 

Toplam - Total 

133.4 

51.9 
221.1 
332.6 

44.0 

783.0 

17.03 

6.63 
28.24 
42.48 

5.62 

100 

20.44 

7.95 
33.89 
50.98 

6.74 

120 

C) 120 yıl sonraki durum- Situation ofter 120 years 

o- 20 
20- 40 
40- 60 
60. 80 
80-100 

100-120 

Toplam - Total 

131.9 
126.1 
132.6 
129.5 
129.5 
133.4 

783.0 

16.85 
16.10 
16.94 
16.54 
16.54 
17.03 

100 

20.21 
19.32 
20.33 
19.85 
19.85 
20.44 

120 

runun üstündedir. Bu doğrunun taşıdığı yaşların altında veya bu yaş
larda veya hiç değilse bu yaşlara yakın yaşlarda meşcereler mevcut de
ğildir. O halde, kesime normal olarak en yaşlı meşcerelerden başlansa 
ve diyagramda sola doğru hareket edilse bile bunların, doğruya ait yaş
ların yine çok üstünde kalacakları aşikardır. Yani gençleştirme veya 
hasat kesimi daima, meşcereler olgunluk çağlarını aştıktan sonra yapıl
mak zorundadır. Şekil 7 nin A dan sonraki diyagramları ormanın 20 şer 
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yıl aralıklarla alacağı durumu ve regüle edilmiş halini göstermektedir. 
Tablo 6 nın B kısmına dikkat edilecek olursa I. periyodun 120 yıl içeri 
sindeki işgal yerinin 20.44 yıl olarak hesaplandığı görülecektir ki bu 
esasen periyodik sahadaki çalışma süresidir. Küsürat, sahanın normal 
periyodik sahadan biraz büyük olmasından ileri gelmektedir. 

Bu durum muvacehesinde ikinci bir hal tarzı üzerinde durmak müm
kündür ki o da şudur : Kesim sırası geldiğinde olgunluk çağının çok üs
tüne çıkacak periyod sahalarından iki defa son hasılat alınabilir. Misal 
olarak Değirmendere Serisinin II. periyodunu ele alalım. Gençleştirme 

kesimleri sırası bu periyoda geldiğinde bunun yaşı 166 olacaktır. Halbu
ki 20 yıl VI. periyodda çalışılırken aynı süre içerisinde bu periyodu da 
gençleştirmeye sokmak ve böylece ilk son hasılatı almak ve bilahare 
kendi sırası geldiğinde 60-80 yaşında olacak bu periyod bölmelerini tek
rar gençleştirmeye tabi tutarak ikinci hasılatı almak düşünülmeye de
ğer bir husustur. Yalnız, burada nazarı itibare alınacak bazı önemli fak
törler bulunmaktadır. Bunlar, 1) çift hasılat ile tek hasılat arasında 
miktar yönünden fark olması, 2) alınacak emvalin kıymetlendirmeye el
verişli bulunması, 3) iş kapasitesinin müsait bir durum arzetmesi ve 4) 
piyasada bazan mal bolluğu ve bazan mal yokluğu yaratılmamasıdır. 
Hiç şüphesiz sonuncu faktör yani her yıl eşit olmayan hasılat alma hali 
bunların en önemlisi olarak bulunmaktadır. Herhangi bir orman parça
sının bu gibi bir dengesizlik yaratmasının, değil Türkiyedeki piyasa ve 
fakat rejiyonal piyasa üzerinde bile etki yapamayacağı akla gelebilirse 
de kanaatımca Türkiye sarıçam ormanlarının çoğunun buradaki örneğe 
benzer kuruluşa sahip bulunmaları sebebiyle istihsal bolluğunun veya 
azlığının hep aynı yıllara rastlaması kuvvetle muhtemeldir. O itibarla 
Türkiye çapında veya hiç değilse rejiyonal ölçüde bir orman envanteri 
yapılıp ormanların yaş durumları kesin olarak belli edilmedikçe bu yola 
yönelmenin sakıncalar yaratacağı düşünülebilir. 

Diğer bir hal şekli olarak, bir devre için idare müddetinin düşürül
mesi de akla gelebilir. Bu takdirde periyod sayılarını, normal idare müd
detine göre kararlaştırıldığı kadar almak ve periyod süresini düşük tut
mak gerekecektir. Böylece hem, ikinci idare müddeti devresine intikal 
edildiğinde periyod sayılarında bir değişiklik yapılmayacağı cihetle or
manın iç taksimat düzeni bozulmamış ve hem de, herbir periyod daha 
kısa süre içerisinde gençleştirilmek suretiyle, ileriki periyodların hali
hazırdaki yaşlı meşcereleri fazla bekletUmemiş olacaktır. Bilfarz Değir
mendere Serisi 120 yıl yerine ilkin 90 yıllık bir idare müddeti ile işleti
lecek, periyod taksimatı ve bölmelerin bunlara dağıtılması normal duru
ma göre yapılacak yaniperiyod sayısı yine 6 ve dolayısiyle normal pe
riyod saha~ı yine 130.5 hektar olacak ve gençleştirme süresi 15 yıl alı

nacaktır. Burada şu husus herhalde. gözden kaçmamış olmalıdır ki ikin-
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ci idare müddeti devresine geçildiğinde ele alınacak ilk periyod 90 yaşı
nı gösterecek ve fakat bunu takip eden herbir periyodun gençleştirilme
sine başlandığında, uygulanacak 20 yıllık süreden ötürü, bunların yaşla
rının üzerine her seferinde 5 er yıl daha eklenmiş bulunacaktır. Şöyle ki, 
VI. periyod 90, V. periyod 95, IV. periyod 100, III. periyod 105, II. peri
yod 110 ve I. periyod 115 yaşlarında, yani gerçek olgunluk çağıarına bi
raz daha yaklaşmış vaziyette, gençleştirmeye sokulacaktır. üçüncü idare 
müddetinde ise hiç bir problem kalmayacak demektir. Bu tarzda hareket 
edildiği takdirde birinci idare müddeti süresince herbir periyodun ger
çek periyodik genel etasında bir azalma husule gelecek -ki bu herhangi 
bir önem taşımamaktadır- ve fakat yıllık gerçek etası bir miktar artma 
arzedecektir. Bu artış miktarı, gerçek periyodik son hasılat etasının, her 
iki idare müddetine ait periyod uzunluklarının çarpımına bölünmesi ile 
elde edilecek sonuç civarında olacaktır. Bunun, 

ı 
GEyı - GEy2 = GEp. --- (4) 

nı. n2 

f:eklinde formüle edilmesi mümkündür. Bu artışın ise piyasayı etkileye
cek güçte olmadığı aşikardır. 

Seri periyodlara ayrıldıktan sonra serının etasının hesabına geçil
miştir. Eraslan (1963) yaş sınıfları metoduyla işletilen ormanlarda bir 
plan ünitesine ait gerçek periyodik genel etanın 

1vaş - Age 

1~F---------------------------~ 

140 

120 A 

100 

0o 20 40 so eo 100 120 
Periyod sahasının idare müddetini işgal süresi -Yıl 
Proportionate .. areas in rotation -.Year · 

Şekil 7. Değirmendere Serisinde yaş sınıflarının A) halihazır durumu, 
B - G) düzene sokuluş şekli. 

A) Actual cases, B - G) regulating cases of age c!asses in 
Degirmendere Working Circle. 
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GEp = GEs + GZ GEa +Eb (5) 

formülü ile hesaplanacağını yazmaktadır (!2
). Filhakika burada GEs, 

en yaşlı periyod içerisine giren bölmelerin bugünkü yani periyod başın
daki ağaç serveti toplamı veya arınanın gerçek periyodik son hasılat e
tası; GZ, bir periyod zarfında kesilerek çıkartılacak olan GEs serveti
nin gerçek progresif azalan artımı yani GEs hacınma ait bugünkü ha
cım artımının periyod yıllarının yarısı ile çarpımından elde edilen sonuç; 
GEa, en yaşlı periyodun dışında kalan daha genç periyodlarda yapılacak 
bakım kesimleriyle alınacak gerçek periyodik ara hasılat etası ve Eb, bi
linemeyen, düşünülemeyen yani fevkalade haller dolayısiyle alınması 

mümkün ve muhtemel hasılat etasıdır. Değirmendere Serisine ait gerçek 
ilk periyodik genel eta hesaplanırken GEs = 26251.2 m 3 bulunmuştur. 

Bu miktarın progresif azalan artımı ise GZ an/2 = 386.1 :x 20/2 = 3861 
m 3 dür. Ara hasılat etasının, bakım kesimlerine tabi tutulacak meşcere
lerde deneme sahaları almak ve böylece meşcerelerin bakım ihtiyaçları 

tesbit edilerek ve silvikültürel mülahazalar ile meşcere silvikültür planı
na dayanılarak tesbit edilmesi daha isabetli olmakla beraber burada bu 
eta, ormanm VI. periyod dışında kalan bölmelerinin gerçek yıllık cari ha
cım artırnlarının tümünün 20 katı olarak yani 44460 m3 alınmıştır. Bu 
hesaplamada gayrimelhuz etaya yer verilmemiştir. Buna göre serinin 20 
yıllık gerçek etası 

GEp 26251.2 + 3861 44460 = 74572.2 m 3 

ve yıllık gerçek etası ise 

GEy = 1312.56 + 193.05 2223.00 - 3728.61 m 3 

olarak elde edilmiştir. Bir de, hasılat tablosu kullanılarak hesaplanacak, 
serinin yıllık normal etası 

[ 
NVp NZ ı 

NEy- + --
n n 

NVa 
NSp +-(GS- NSp) 

NS 
(6) 

şeklinde formüle edilebilir ki burada NEy, normal yıllık eta, NVp, son 
yaş periyodunun hektardaki normal periyodik hacmı, NZ, bu periyodik 
hacının hektardaki progresif azalan artımı, NSp, normal periyodik sa
ha, NVa, bütUn serideki yıllık normal ayrılan meşcere hacmı, NS, nor
mal tüm saha, GS, serinin gerçek sahası, NSp, normal periyodik saha ve 
n, yaş sınıfları periyod uzunluğu veya periyod yılları sayısıdır. Bu denk
lem yardımıyla ve Tablo 4 deki VI. periyodun normal servetinden, Tablo 
3 deki ayrılan meşcerelerin normal servetinden ve progresif azalan ar
tımın bulunmasında kullanılmak üzere, sarıçam normal hasılat tablosun-

(2) .1\nlamları aynı olmakla beraber buradaki formülde başka harfler kullanılmıştır. 
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da (Alemdağ, 1967) orta bonitetli 110 yaş (3) için verilen hektardaki 
yıllık cari hacım artımı oranı (= % 0.59) ndan faydalanmak suretiyle 
serinin normal yıllık etası yani ulaşılması gerekli etası 

NEy=( 
581.80 

20 

34.33 
--) 130.5 + 

20 

683.42 

120 

NEy = 3796.24 + 224.00 3719.25 = 7739.49 m 3 

(783-130.5) 

olarak hesaplanmıştır ki bu, gerçek yıllık etadan bir hayli yüksek bu
lunmaktadır. 

öte yandan sednin hektardaki gerçek ve normal servetlerine dikkat 
edilecek olursa bunlardan birinin 212.50 m 3 ve değerinin de 358.35 m3 ol
duğu görülecektir. Bunların bütün serideki değerlerinin yaş periyodları
na dağılışiarı arasındaki intizamsız durum ise Şekil 2 de tebarüz ettiril
meye çalışılmıştır. Hernekadar 120 yıllık idare müddetinin sonunda or·· 
man regüle edildiğinde bugünkü gerçek servet normal servete ulaşacak
sa da bu müddet zarfında, bakım yapılacak sahalarda iorma.nın ağaç 

servetini inşa etmek suretiyle ormanın gelişimine yardım etmek ve dola
yısiyle artımını arttırmak da faydalı olacaktır. Bu ancak, ormana ara 
hasılatın bir miktarını terketmek suretiyle temin edilebilecektir. Şayet 

serinin yıllık etası bir kere de, genel eta formülü olarak tanınan (Knuc
hel, 1949; Eraslan, 1963) ve burada bazı harfleri değiştirilmek suretiyle 
verilen 

GV-NV 
Ey= GZy + (7) 

a 

şeklindeki formül ile hesaplanacak .olursa başka bir sonuç elde edilecek
tir. Buradaki GZy, serinin tümüne ait gerçek yıllık hacım artımı; GV, 
serisinin tümüne ait gerçek hacım; NV, serniin tümüne ait normal hacım 
ve a, idare müddeti veya bir tesviye müddetidir. Bu formüle göre 

166405.8-280588.05 
Ey= 2609.1 + = 1657.58 m3 

120 

bulunmuştur. Bu miktar ise ancak son hasılat etasının alınmasına kafi 
gelmekte ve bir miktar da bakım kesimleri yapılmasma müsaade etmek
tedir. Halbuki öte yandan ormanın bakım müdahalelerine de önemle ih
tiyacı vardır. O ftibarla uzlaştırıcı bir yol olarak, gerçek yıllık etadaki 
ara hasılatın yarısı ile yetinmek ve böylece serinin yıllık etasını 

(3) Zira VI. periyodda gençleştirme kesimlerine başlandığında bu periyodun orta 
yaşı 100 ila 120 nin ortası olan 110 olacaktır. 
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Ey = 1213.56 + 193.05 + 1111.50 = 2617.11 m 3 

şeklinde kararlaştırmak maksada kafi gelecektir. Bundan sonra bunun 
bölmeler itibariyle tevziatını yapmak ve bu suretle kesim planını vücuda 
getirmek bir problem değildir. Yalnız burada ara hasılat için yıllık ba
kım sahaları veya bakım blokları tefrik etmek lazımdır. Aksi takdirde 
1111.50 m3 lük bakım etasının her yıl serinin hemen her yerinden alın
ması durumu ortaya çıkar ki bu, işletme idaresi yönünden mahzurlu bir 
haldir. O itibarla VI. periyodun dışında kalan bölmeler, bakım kesim
lerinin dönüş müddeti yılları sayısınca bloklara ayrılmalı ve her yıl 

bu bloklardan birine teknik müdahalede bulunulmalıdır. Lakin gençlik 
bakımı, sıklık bakımı ve aralama kesimlerinin ortalama dönüş müd
detleri birbirinden farklı olduğu cihetle bunların hepsini birarada mü
talaa etmek suretiyle bakım blokları tefriki mümkün görülmemekte
dir. Yapılabilecek en iyi şey şudur : a) gençlik ve sıklık bakımı birarada 
mütalaa edilerek ortalama dönüş müddeti 3 yıl kabul edilir ve çoğun
lukla bu gibi sahaları ihtiva eden bölmeler 3 bakım bloku içinde top
lanır, b) aralama kesimlerinin ortalama dönüş nıüddeti 8 yıl alınır ve 
çoğunluğunu, bu kesimi gerektiren kuruluşta meşcereler teşkil eden böl
meler 8 baknn bloku haline getirilir. Eu tertipierin kesim planında gös
terilmesi lazımdır. 

Bölmelere gençleştirme ve bakım yönünden uygulanacak silvikül
türel işlemlerin burada zikrine lüzum görülmemiştir. Yalnız şu iki hu
susu hatırdan çıkarmamak lazımdır. Şöyle ki, 1) bu işlemleri meşcere
lerin bünyelerine en uygun şekilde yapabilmesi için tatbikatçı yıllık eta 
ile bağlı buiunmamalıdır. Tatbikatçıya, yapılacak teknik müdahalelerin 
yerine, şiddetine ve şekline göre yıllık eta civarında hareket edebilme 
serbestisi tanınmalıdır. Tatbikatçı için muteber olan periyodik genel 
eta yani '20 yıHık eta olmalıdır, 2) yaş sınıfları düzeni kurulmaya 
çalışılırken bazı fedakarlıkları peşinen göze almak gerekir. Buna bir 
nevi «kurban verme» de denilebilir. Bu, olgunluk çağı gelmediği halde 
gençleştirmeye sokulması icap edecek bazı bölmelerin mevcut olması 

şeklinde tecelli edebileceği gibi kesim planındaki sırası geldiği cihetle 
gençleştirmeye alınan bazı bölmelerde bazı gençlik, sıklık ve serenlik 
gruplarının feda edilmesi şeklinde de zuhur edecektir. Bugünkü orman
larımızın yapısı itibariyle bölmeler içerisinde fazlaca mevcut bulunan 
bu gibi sahalara dokunınayıp yalnız bunların çevrelerindeki olgun meş
cereleri gençleştirmek cihetine . gidecek olursak yaş sınıfları metoduna 
sadakatsızlık etmiş, bu metodun icabını yerine getirmemiş ve dolayısiyle 
bir idare müddeti sonunda tasarlanan düzeni kuramamış oluruz. öte 
yandan, matlup olan, bölmenin gençleştirilmesi bulunduğuna göre ta
biatın bizden önce davranmak suretiyle gerçekleştirdiği mevzii genç-
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leştirme işlerini bozmamız gerekli midir sorusunu da kendi kendimize 
sorabiliriz. Hiç şüphesiz bu gibi gençlik gruplarından faydalanmak da 
yanlış bir hareket olmayacaktır. Ancak bu nüvelerin şu iki özelliği ta
şıması lazımdır ki bunlar, gençlik grubunun a) tatmin edici olması ve 
ilerisi için vaadkar bir durum arzetmesi ve b) bölmenin gençleştiril
mesi nihayete erdiği gün çevresi ile büyük yaş farkları husule getir
memesidir. Bu yaş farkı ne olmalıdır? Bunun için sarıçarnın meşcere hü
viyetini iktisap ettiği yaş yani henüz çevresi ile kaynaşabileceği ve do
layısiyle ileride çevresine baskıda bulunamayacağı bir yaş üzerinde du
rulabilir. Kanaatımca bu, bir gençleştirme süresi kadar yani 20 yıl alına
bilir. Bazı özel hallerde 1.5 gençleştirme süresine kadar da çıkılabilir. 

Demek oluyor ki bir bölmede gençleştirmeye girildiğinde sadece 20 
yıldan daha genç meşcerecikler, etrafından bariz şekilde ayrılmış ve 
ümit verici yapıda iseler, herbirinin kapladı.ğı sahanın büyüklüğü veya 
küçüklüğü nazarı itibare alınmaksızın, dakunulmadan bırakılabilirler. 

Ancak, bölmenin gençleştirilmesine ilkin bunların çevrelerinden başla

mak suretiyle yaş farklarını asgari durumda tutmayı emniyet altına 
almak da lazımdır. 

Hiç şüphesiz 'burada ikinci 20 yılın jYani V. periyodun etasının 
birinci 20 yılın etasına ·ve bunları takip eden periyodların etalarının da 
bunlara eşit olmasını aramamalıdır. Nitekim V. periyodun gerçek etası, 
bu periyoddaki bölmelerin 20 yıllık hacım artımıarı halihazırdaki ser
vetlerinin üzerine eklenmek, progresif azalan artıroları ve V. periyodun 
dışında kalan bölmelerin ara hasılatları nazarı itibare alınmak suretiyle, 
VI. periyod için yapıldığı gibi, takriben 

GEp = 44634.2 + 4934 + 34592 - 84160.2 m 3 

yani VI. periyodun gerçek etasırrdan farklı bir miktar olarak hesap
lanmıştır ki bu esasen eşit saha metodunun icabı bulunmaktadır. 

Maamafih, buradaki örnekte, bölmelerin aynı yetişme muhiti şartlarını 

ihtiva etmiş olmalarından ötürü teorik olarak, ikinci idare müddeti içe
risinde böyle bariz farkların zuhur etmemesi gerekir. Bugünkü hal daha 
ziyade, bölmelerin gelişi güzel müdahaleler sonunda gayrimuntazam bir 
kuruluş almış bulunmalarından doğmaktadır. 

Amenajman planı 10 veya '20 yıl süre için tanzim edilebilir ve bu, 
etanın hesabına ve tevziine herhangi bir şekilde tesir edecek bir hal 
değildir. 

b. Eşit hacım metodu veya periyodik hacım metodu 

Eşit hacım metodu veya periyodik hacım metodunun esası evvelce 
izah edilmişti. Hatırlanacağı üzere eşit saha metodundaki periyodik 
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saha eşitliği ve hasılat eşitsizliği yerine bu metodda periyodik. hasılat 
eşitliği ve fakat saha efjitsizliği esas alınmıştır. Yaş sınıfları düzeni 
kurulurken gözönünde tutulan prensip eşit hac1mlı periyodlar tesis et
mektir. Şayet plan ünitesinin her tarafı aynı yetiştirme gücünde ise bu 
metodu mütalaa etmeye lüzum yoktur. Zira bu takdirde eşit saha me~ 
todu aynı zamanda eşit hasılat veren bir metod niteliğini alacaktır. 

Lakin plan ünitesinde farklı bonitetlerin işgal ettiği sahalar bulunuyor 
ve bunlar yekdiğerine nazaran önemli bir .vüs'at arzediyor ise o zaman 
eşit hasılat almayı sağlayacak değişik büyüklükteki periyodik sah~ların 
teşkiline yönelmek bir zaruret halini alacaktır. Zira aynı miktardaki 
odun hasılatını alabilmek için. mesela fena bonitetli bir .yerde iyi bo
nitetli bir yerdekinden daha fazla yüzölçümlü bir sahad~ kesim yap
mak lazım geleceği aşikardır. 

örnek olarak aldığımız Değirmendere Serisinde filhakika her 3 
bonitet sınıfının işgal sahaları arasında önemli bir yakınlık mevcut de
ğildir. Dikkat edilecek olursa bu seride orta bonitetli bölmeler 621.1 
hektarlık bir yer kaplarken iyi bonitetliler sadece 118.3 hektarlık ve fena 
bonitetli bir bölme de ancak 43.6 hektarlık saha işgal etmektedir. Diğer 
bir deyişle bu seride eşit hacım metodunun uygulanmasını zorlayıcı 

bir hal mevcut değildir. Bununlaberaber bu metodun diğer ormanları
mızda nasıl kullanılacağını göstermek bakımından Değirmendere Serisi 
üzerinde bir örnek verilmek istenmiştir. 

Eşit hacım metodu, değişik bonitetli bir plan ünitesinin aynı boni
tete irca edilmesi ve dolayısiyle teorik olarak her tarafinın aynı hasılatı 
verecek güce sokulması ve bundan sonra bölünmesi noktasından hare
ket etmektedir. Hiç şüphesiz aynı bonitete irca etmek işi kağıt üzerinde 
vaki olmakta veya diğer bir deyişle plan ünitesine herhangi bir bonitet 
derecesi izafe edilmektedir. İzafe edilen bu bonitet derecesinin, plan 
ünitesinin daha önce hesaplanan ortalama bonitet derecesi olması gere
kir. Bu işleme Eraslan (1963) redüksiyon işlemi adını vermekt~dir. 

Çeşitli bonitet sınıflarından müteşekkil herhangi bir plan ünitesi, 
ortalama bonitete irca edilirken kıstas olarak· ya bonitetlerin asli meş
cere hacımlırrı (Davis, 1954) ya da bonitetlerin meşçere üst boyu bo
nitet indeksleri veya genel ortalama artımıarı /(Eraslan, 1963) kul
lanılmaktadır. Meşcere hacmı veya genel ortalama artım, uygulanması 
kararlaştırılan idare müddetinin sonundaki değerler olarak alınmaktadır. 
Herbir bonitete ait redilksiyon faktörü bulunurken serinin çevrileceği 

bonitetin indeksi bu bonitetlerin indekslerine bölünmektedir. 

Değirmendere Serisinin ortalama boniteti hesaplanmış ve bunun 
orta bonitet olduğu, eşit saha metodunda görülmüştür. Orta bonitete re
düksiyonu yapılacak olan bu ıoerinin diğer bonitetlerine ait redüksiyon 
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faktörleri, sarıçam normal hasılat tablosundan 120 yaş için alınan asli 
meşcere hacmı değerleri kullanılarak bulunmuştur. Böylece, son kesim
lerle elde edilecek hasılatın eşitliğinin sağlanması düşünülmüştür. Buna 
göre redüksiyon faktörleri 

İyi bonitet (678.3 m 3
) 

Orta bonitet (595.7 m3
) 

Fena bonitet (513.4 m 3
) 

için 0.87822 
için 1 
için 1.16030 

dur. Şayet bu faktörler sarıçam bonitet sınıfıarına ait 29.50 m, 23.50 m 
ve 17.50 m lik bonitet indekslerine göre hesaplanacak olurlarsa sırasıyla 
0.79661, 1 ve 1.34286 değerleri ve hasılat tablosundan alınan 120 yaşın
daki genel ortalama artıma göre hesaplanacak olurlarsa yine sırasıyla 
0.90613, 1 ve 1.1677 4 değerleri elde edilecektir. 

Bu redüksiyon faktörlerinin anlamı nedir? Redüksiyon faktörleri 
eşit verim sağ·layan sahalar şeklindedir. Burada, bilfarz, orta bonitetteki 
1 hektarlık bir sahanın vereceği verimi iyi bonitetteki 0.87822 hektarlık 
orman parçası ve fena bonitetteki 1.16030 hektarlık saha vermektedir. 
Diğer bir deyişle iyi bonitetin 0.87822 hektarlık sahası orta bonitetin 
1 hektarına ve fena bonitetin 1.16030 hektarına tekabül etmektedir. Veya 
bilfarz, 500 hektarlık orta bonitetli bir periyodik sahanın aynı hasılatı 
verebilmesi için 500 x 0.87822 = 439.1 hektarlık iyi bonitetli meşcereler
den müteşekkil bir periyedik saha halinde teşkili kafi gelecektir. Diğer 
bir deyişle iyi bonitetli meşcerelerden müteşekkil 439.1 hektarlık bir 
periyodik sahanın verimi 439.1/0.87822 500 hektarlık orta bonitetli 
sahanın verimine eşittir. 

Bonitetlere ait redüksiyon faktörleri bu şekilde bulunduktan sonra 
Değirmendere Serisini teşkil eden bölmelerin gerçek sahaları, kararlaş
tırıldığı üzere, orta bonitet sahalarına çevrilmiştir. Bunu teminen iyi 
bonitetli bölmelerin sahaları 0.87822 ye, fena bonitetli bölmenin sahası 
1.16030 a bölünmüş ve orta bonitetlilerin sahaları aynen alınmış (1 e böl
mek demek) tır ("1

). Bilahare orta bonitete redüksiyonu yapılmış veya or
ta bonitete irca edilmiş bu bölme sahaları toplanmak suretiyle serinin 
bütününe ait, redüksiyonu yapılmış saha elde edilmiştir ki bu 793.3 hek
tardır (Tablo 7). Bu, gerçek değil ve fakat izafi bir değerdir. Bilindiği 
üzere serinin gerçek ormanlı sahası 783 hektardır. 

793.3 hektar artık, aynı hasılatı verme gücünde olan bir saha (bu
rada, orta bonitetli bir saha) demektir. Hal böyle olunca bu toplam 

( 4) Bu bir orantı .meselesidir. Şöyle ki: 0.87822 hektar iyi bonitetli bir sahanın 
verimi 1 hektar orta bonitetli sahanın verimine tekabül ederse 27,8 hektar iyi 
bonitetli bir sahanın verimi ne kadar orta bonitetli sahanın verimine tekabül 
eder? 
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Tablo 7. Değirmendere Serisinde bölmelerin gerçek ve redüksiyonu yapılnuş sahalan. 

Actual and converted are as of compartmen ts of DeğJrmendere Working Circle. 

Bölme Gerçek saha - ha Orta bonitete redüksiyonu 
Actuaı area-ha yapılmış saha 

Com part. İyi bo. Orta bo. Fena bo. Converted area to medium site 
Goocl Med i um Poor 

No. site site site ha 

40 35.6 35.6 
41 38.5 38.5 
53 27.8 31.6 
54 29.5 33.6 
55 46.5 46.5 
57 36.5 36.5 
61 37.5 37.5 
62 47.0 47.0 
63 34.0 34.0 
64 49.0 49.0 
65 43.0 43.0 
66 42.4 42.4 
67 52.0 52.0 
68 29.0 33.0 
70 •11.5 41.5 
71 25.0 25.0 
72 30.0 30.0 
73 32.0 36.4 
74 24.1 24.1 
75 38.5 38.5 
76 43.6 37.6 

Toplam 
118.3 621.1 43.6 793.3 Total 

sahaya adeta eşit saha metodu uygulanıyormuş gibi hareket etmek yani 
793.3 hektarı normal periyodik sahalara ayırmak imkan dahiline girmiş 
demektir. Bu durumda, redüksiyonu yapılmış normal periyodik saha 

NSp = 793.3/6 = 132.2 hektar 

veya daha doğru olarak 5 adet 132.2 hektar ve 1 adet 132.3 hektar 
olarak bulunur. Şimdi bütün mesele, bölmelerin redüksiyonu yapılmış 

yüzölçümlerini nazarı itibare alarak 132.2 hektar büyüklüğündeki pe
riyodları teşkil etmektir. Hiç şüphesiz bunlar teşkil edilirken bunlarla 
birlikte bölmelerin gerçek yüzölçümleri de ihmal edilmemeli ve aynı 

tablo içerisine geçirilmelidir. Burada teorik düzeni kurabilmek için bazı 
bölmeleri kağıt üzerinde bölmek suretiyle yüzölçümlerinde değişiklik 
yapmak zorunluğu hasıl olmuştur. Zira bölmelerin, orijinal yüzölçüm
leriyle biraraya getirilip, hesaplanan periyodik yüzölçümünü tutmala-
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rını sağlamak mümkün değildir. Orman amenajman heyetleri tarafından 
yapılacak planlarda bölmeler gereken vüs'atte tesis edilmek suretiyle 
dengenin kurulması hiç şüphesiz kabildir ve yapılmalıdır. Eşit saha me
todunda olduğu gibi yine en yaşlı meşcereler ön sırayı teşkil etmek 
suretiyle yapılan periyod ayırımı Tablo 8 de görülmektedir. Dikkat edi
lecek olursa burada, redüksiyonu yapılmış normal periyodik sahala
rın eşitliği esas alınmış ve bu temin edilmiştir. Bu sahalara tekabül 
eden gerçek yüzölçümleri ise başka başka değerlerdedir. V e amenaj-

Tablo 8. Değirmendere Serisiınde bölmelerin redüksiyoım yapılmış sahalanna ve 
izafi ya.-,larma göre periyo<llann teşkili. 

Organizing of periods according to the converted areas and relative ages of 
compartments in Değirmendere Working Circle. 

Bölmenin- Compartment's Bölmenin- Compartment's 

No. 

Redüksiyonu Gerçek 
yapılmış salıası 

Yaşı sahası 
Age Converted Actual 

area 
ha 

Periyod: I :Period 

are :ı 
ha 

No. 

------
74 
53 
70 
75 

71 
77 
87 
87 

24.1 
31.6 
41.5 
35.0 

24.1 
27.8 
41.5 
35.0 

67 
55 

63 
62 

---------------- -----
Toplam 
Total 

68 

75 

76 
57 

73 

Toplam 
Total 

132.2 

Periyod : II : Period 

82 

87 
87 
88 
89 

33.0 
3.5 

37.6 
36.5 
21.6 

132.2 

Toplam 
128.4 Total 

29.0 
3.5 

43.6 
36.5 
19.0 

131.6 

55 
41 

71 
61 

Toplam 
Total 

--------------
Redüksiyonu Gerçek 

yapılmış sahası 
Yaşı sahası 
Age Converted Actual 

area 
ha 

Periyod : IV : Period 

104 

106 
lll 

113 

49.2 
2.1 

34.0 
47.0 

132.3 

Periyod : V : Period 

106 
107 
125 

125 

44.4 
38.5 
25.0 
24.3 

132.2 

area 
ha 

49.2 
2.1 

34.0 
47.0 

132.3 

44.4 
38.5 
25.0 
24.3 

132.2 
-------- --------

73 
40 
72 

67 
64 

Toplam 
Total 

Periyod : III : Period 

89 
103 
103 
104 
106 

14.8 
35.6 
30.0 

2.8 
49.0 

132.2 

13.0 
35.6 
30.0 

2.8 
49.0 

130.4 

61 

66 
54 
65 

Toplam 
Total 

Periyod : VI : Period 

125 

127 
138 

147 

13.2 
42.4 
33.6 
43.0 

132.2 

13.2 
42.4 
29.5 
43.0 

128.1 



30 

mancı ve amenajman planı için de aslolan ve itibar edilmesi gereken 
alanlar bunlardır. Yani diğer bir deyişle, artık 

I. Periyod 
II. Periyod 

m. Periyod 
IV. Periyod 
V. Periyod 

VI. Periyod 

( O- 20 yaş) 
( 20- 40 yaş) 
( 40- 60 yaş) 
( 60- 80 yaş) 
( 80- 100 yaş) 
(100 -120 yaş) 

128.4 hektar 
131.6 hektar 
130.4 hektar 
132.3 hektar 
132.2 hektar 
128.1 hektar 

büyüklüğiindedir. Dikkat edilecek olursa IV. ve V. periyodların gerçek sa
haları, irca edilmiş normal periyod sahası kadar çıkmıştır. Bunun sebebi 
bu periyodların tamamen orta bonitetli bölmelerden teşekkül etmiş olma
sıdır. Periyod tertibi yapılırken 

Bölme No. 61in %35.20 si VI. periyoda, ;% 64.80 i V. periyoda, 
Bölme No. 55in %95.48 i V. periyoda, % 4.52 si IV. periyoda, 
Bölme No. 67 nin % 94.G2si IV. periyoda, % 5.38 i III. periyoda, 
Bölme No. 73ün % 40.66sı m. periyoda, % 59.34ü II. periyoda, 
Bölme No. 75in % 9.09u II. periyoda, %90.91 i I. periyoda, 

ithal edilmiştir. 

Bundan sonra etanın hesabına sıra gelmektedir ki bu, bundan 
evvel izah edildiği şekilde, yani bölmeterin gerçek sahaları ve gerçek 
hacım ve artım durumlarınazarı itibare alınarak yapılacaktır. O itibarla 
burada tekrarına lüzum görülmemiştir. Hiç şüphesiz düzensiz bir meş
cere kuruluşuna sahip bulunan bu seride ve denilebilir ki Türkiyenin 
hemen büti.in sarıçam serilerinde birinci idare müddeti zarfında burada 
izahına çalışılan periyodik hasılat eşitliğini beklemek mümkün değil

dir. Ancak bir idare müddetinin sonunda yani ikinci idare müddeti içe
risinde bu düzen kendiliğinden ve fakat burada planlandığı şekilde ku
rulmuş olacaktır. Bunu bugünden görmek mümkündür. Şayet, misal ola
rak, iy'i ve orta bonitetli bölmeleri ihtiva eden VI., yalnız orta bonitetli 
bölmeleri ihtiva eden V. ve iyi, orta, fena bonitetli bölmeleri ihtiva eden 
II. periyodların, orman normal durumu iktisap ettiği haldeki periyodik 
son hasılat etaları mukayese edilecek olursa görülecektir ki 

VI. = 29.5 x 678.3 + 98.6 x 595.7 = 78745.87 m 3 

V. = 132.2 x 595.7 = 78751.54 m 3 

II. = 48.0 x 678.3 + 40.0 :x 595.7 + 43.6 x 513.4 = 78770.64 m3 

gibi tamamen birbirinin aynı değerler elde edilmektedir. Bu durum or
manda, saha devamlılığının yanısıra eşit hasılat devamlılığının sağlan

ması suretiyle yaş sınıfları düzeninin kurulduğunu göstermektedir. 
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C. ÖRNEK II : UZGUR SERİSİ 

ı. Tanıtım 

Herhangibir işletme ünitesinde yaş sınıfları tertibinin kurulmasını 
temirieh kullanılan saha· kontrol metodlarının uygulanmasına ait ikinci 
örnek Nazilli D. Orman İşletmesinin Uzgur Serisinden verilmiştir. 

Kat'i amenajman planı 13 Nisan 1966 da 5. Orman Amenajman He
yeti tarafından tanzim edilmiş bulunan Uzgur Serisi bütünü itibariyle 
43 bölmeden ibarettir. Bu seri Nazillinin 20 km kadar güneydoğusunda 
bulunmakta ve 1/25 000 ölçekli memleket haritalarında Aydın M20 b2, 
b3 ve Denizli M21 al, a4 paftalarına isabet etmektedir. Serinin ağaç 
türü kızılçam (Pinus brutia Ten.) dır. Amenajman plam hava fotoğ
raflarından faydalanılmak suretiyle yap~lmıştır. FotO,ğraflarda ağaç 
türüne, tabii yaş sınıfı (gelişme çağı) na ve kapalılığa göre meşcere tip
leri tefrik edilmiş ve bunlar 1/25 000 lik lıaritaya geçirilmek suretiyle 
serinin meşcere haritası vücuda getirilmiştir. Ayrıca, bir bonitet haritası 
düzenlenmiştir. Ağaç serveti ve hacım artımı envanteri herbir meşcere 
tipinde yeteri sayıda alınmış bulunan sistematik deneme sahalarına 

göre yapılmıştır. Hacım ve hacım artımları, 1.30 m çapı 10 cm ve daha 
yukarı olan ağaçlar için verilmiştir. Bu değerler önce herbir meşcere 
tipinin hektardaki ortalama değerleri olarak, serideki bu meşcere tipine 
ait bütün meşcerelere isabet etmiş deneme sahalarının ortalaması şek
linde hesaplanmış ve bilahare meşcere tipleri vüs'atlerine göre seriye 
teşmil edilmiştir. Herbir meşcerenin veya herbir bölmenin yaşı ölçüi
memiş ve fakat herbir meşcere tipi için ortalama bir yaş tayini yapıl

mıştır. 

Burada, bir örnek vermek maksadıyla ele alınan bu çalışmada, se
rinin 6- 10, 13- 22, 26, 27, 29, 30 ve 35 numara1ı 20 bölmesi biraraya 
getirilmek suretiyle yeni bir seri teşkil edilmiştir. Bu yazıda Uzgur Se
risi adı altında asıl serinin bu kısmı anlatılacaktır. Serinin bu bölümü
nün yüzölçümü 1577 hektar olup bunun 228.75 hektarını açıklıklar (tar
lalar) ve 222.50 hektarını bozuk orman ve bozuk baltalık kısımları teş
kil etmektedir. Konunun taşıdığı gayeye bir etkisi bulunmadığı cihetle 
yeni seri haritası çizilirken dereler, sırtlar ve yollar özel işaretleriyle 
gösterilmemiş ve bunlara dayandırılmış bulunan bölme hudutları dolu 
çizgiler halinde ifade edilmiştir (Şekil 8). 

2. Bonitetleme ve idare müddeti 

Heyet tarafından, deneme sahalarında en az 2 dominant ve kodo
minant ağaçta yapılan çap ve boy ölçmelerine müsteniden herbir de-
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neme sahasının bonitet sınıfı iyi, orta ve fena olmak üzere tayin edil
miş ve sonra aynı bonitet sınıfını gösteren deneme sahalarının teşkil 

ettiği gruplar birbirinden ayrılmak suretiyle harita üzerinde hudutlan
dırılmış ve böylece bir bonitet haritası vücuda getirilmiştir. Bu işlem 
yürütülürken bölme veya meşcere hudutları nazarı itibare alınmamıştır. 
Bununlaberaber bonitet sınıfı hudutlarının bölme sınırlarına intibak et
tiği haller de zuhur etmiştir. Arazi çalışmaları sırasında, bozuk orman 
ve bozuk baltalık meşcere tipi arzeden yerlerde bonitet tayini ölç
meleri yapılmamıştır. Maamafih bu çalışmada bu sahaların, bitişiğİn

deki meşcerelerin bonitet sınıfı derecesinde oldukları kabul edilmiştir. 

Bu duruma göre Uzgur Serisinin 26 ve 35 numaralı 2 bölmesi tamamen 
iyi bonitet sınıfında, 7- 9, 13- 17, 21, 22, 27, 29 ve 30 numaralı 13 
bölmesi tamamen orta bonitet sın1fında, 6, 10 ve 20 numaralı 3 bölmesi 
tamamen fena bonitet sınıfında, 18 ve 19 numaralı 2 bölmesi de orta ve 
fena bonitet sınıflarında bulunmaktadır (Şekil 8). Serideki iyi bonitet
li sahaların yüzölçümü 132.50 hektar, orta bonitetli sahaların 898.75 
hektar ve fena bonitetli sahaların 317.00 hektardır. Bunların toplam 
alan içerisindeki oranları sırasıyla % 9.8, % 66.7 ve 1% 23.5 kadardır. 
Kızılçam ağaç türünden kurulu bu serinin idare müddetinin tayininde 
kullanılacak ortalama bonitet indekslerinin hesaplanması için bu alan
lar kendi bon.itet s.ınıflarına ait 23.50 m, 19.00 m ve 14.50 m bonitet 
indeksleriyle muamele edilmiştir (Alemdağ, 1962). Bulunan ortalama 
bonitet indeksi 18.38 m dir. Bu değer, orta bonitet sınırları olan 16.75 m 
ile 21.25 m arasına düştüğü cihetle serinin, bütünü ile, orta bonitet sı
nıfına isabet ettiği ve dolayısiyle orta bonitetin idare müddeti ile işle
tHebileceği anlaşılmaktadır. Maamafih ortalama bonitet indeksi 18.38 m 
ye dayandınlarak enteplasyonla da bir idare müddeti hesaplanabilir. 
Alemdağ (1962) kızılçam ormanları için orta bonitetin idare müddetini 
90 yıl ve fena bonitetin idare müddetini 110 yıl teklif etmektedir. Buna 
göre 19.00 m ile 14.50 m bonitet indeksleri arasındaki 18.38 m ye te
kabül eden idare müddeti 92.8 yıl olacak demektir. Bunun 15 yıllık 

gençleştirme periyadiarına veya yaş sınıfiarına yuvarlanmış şekli veya 
diğer bir deyişle Uzgur Serisine uygulanacak idare müddeti ise 90 
yıldır. 

3. Gerçek durum 

Serinin amenajman planı düzenıenirken bir meşcere haritasının ya
pılmış olduğundan evvelce bahsedilmişti. Bu haritaya göre seri 911.25 
hektar direklik ve ağaçlık tabii yaş sınıfında Vl3 % 41 - 70 kapalılık de
recesinde (bd"), 170.00 hehtar direklik ve ağaçlık tabii yaş sınıfında 

ve !% 11-40 kapalılık derecesinde (bd'), 26.00 hektar direklik. tabii 
yaş sınıfında ve % 71-100 kapalılık derecesinde ('p"'), .:LO.OO .hektar 
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direklik tabii yaş sınıfında ve % 41 - 70 kapalılık derecesinde (b"), 
8.50 hektar gençlik tabii yaş sınıfında ve % 71 - 100 kapalılık derece
sinde (a"') kızılçam (Çz) meşcerelerinden ve 222.50 hektar bozuk or
man ve bozuk baltalık (BÇ+ BBr) sahasından müteşekkildir. Direklik 
ve ağaçlık karışık meşcerelerinin. toplam ormanlı saha içerisindeki 
oranı % 80.2, yalnız direklik meşcerelerin % 2.7, gençlik meşcerelerinin 
% 0.6 ve bozuk orman ile bozuk baltalıkların % 16.5 dir. Arazi tesbit
lerine göre Çzbd" meşcerelerinin orta yaşı 61, Çzbd' meşcerelerinin 65, 
Çzb'" meşcerelerinin 77, Çzb" meşcerelerinin 50 ve Çza"' meşcerelerinin 
5 yıl olarak elde edilmiştir. Bozuk orman ve bozuk baltalıklarda yaş 
tayini yapılmamıştır. Bu meşcerelerin, bugünkü durumları ile herhangi 
bir fayda sağlayamayacağı :ve . ancak üzerindeki örtü kaldırılıp ağaç

landırılmak suretiyle · periyodlara ithal edilebilecekleri düşünülecek 

olursa bunla:m, ağaçlandırılacakları güne kadar sıfır yaşındaki meşce
reler nazarı ile bakmak mümkündür. Bu çalışmada bu tarzda hareket 
edilmiştir. Ayrıca·, aynı Yıl:§ periyoduna giren meşcere tipleri birleştiril
rnek suretiyle serinin gerçek yaş sınıfları haritası meydana getirilmiştir 
(Şekil 8). Buna göre Uzgur Serisinin 1348.25 hektar tutarındaki or
manlı sahası 15 yıllık gerçek yaş periyodlarına, aşağıda görüldüğü şe

kilde dağılmış bulunmaktadır : 

Yaşı olmayan 
I. Periyod· ( 1-15 yaş) 

IV. Periyod ( 45- 60 yaş) 
V. Periyod (60 -75 yaş) 

VI. Periyod (75- 90 yaş) 

222.50 hektar 
8.50 hektar 

10.00 hektar 
1081.25 hektar 

26.00 hektar 
Dikkat edileceği üzere seride V. yaş sını~ı hakim durum arzetmek

te, I., IV ve VI. yaş sınıfları önemsiz miktarlada temsil edilmekte, II. 
ve III. yaş sınıfları ise hiç bulunmamaktadır. V. yaş sınıfının toplanı 

. alan içerisindeki oranı % 80.2 dir. Serinin ağaç hacmı ve hacım artınıı 
envanteri sonuçları planın orijinalinde, bonitet ayırımı yapılmaksızın, 
meşcere tipleri itibariyle verilmiş durumdadır. Buna göre Çzbd" meşce
relerinin hektardaki ortalama hacmı 101.805 m 3 ve ortalama hacım ar
tımı 2.674 m3

, Çzbd' meşcerelerinin 59.191 m3 ve 1.506 m3 , Çzb"' meş
cerelerinin 194.264 m3 ve 6.106 m3, Çzb" meşcerelerinin 91.757 m 3 ve 
3.450 m3 olarak görülmekte, Çza"' meşcereleri ile bozuk orman ve bozuk 
baltalıkların hiç ağaç serveti taşımadıkları kabul edilmektedir. Bu son 
sahalar hesap dışı bırakıldığı takdirde serinin ormanlı sahasının hek
tardaki ortalama ağaç hacmı 96.6 m3 ve hektardaki ortalama yıllık ha
cım artımı 2.5 m3 , bütün ormanlı sahalar hesaba katıldığı takdirde 
80.7 m3 ve .2.1 m3 olmaktadır. Bölmelerin, gerçek yaş sınıfları ve bonitet 
dereceleri itibariyle alanları, hacımları ve yıllık hacım artımları· Tablo 9 
da görüldüğü gibidir. 



Tablo 9. Uzg·ur Serisİinde bölmelerin gerçek yaş sınıfiarına göre saha, hacım ve haeım artıını değerleri. 

Figures showing the size, volume and volume inerement of compartments as to the actual age classes in Uzgur \Vorking Circle. 

Bölme Bohitet 
sınıfları - Age elasses 

r:ompt. Site o I= O- 15 IV= 45-60 V 60-75 VI 75-90 
-·- ----- ··----

Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım Saha Hacım Hacım 

artımı artımı artımı artımı artımı 

Area Volume Volume Area .voıume Volume Area Volume Volume Area voıume voıume Area voıume Volume 
iner. iner. iner. iner. iner. 

ha m3 ın3 ha m3 ın3 ha m3 ın3 ha 1113 ın3 
------ --- ---

6 H'- Pr 26.25 - 71.00 7228.2 189.9 

7 ')r- Md 12.50 - 47.50 4835.7 127.0 

8 Ir-Md 56.25 - - 80.00 7878.0 206.6 

9 Or-Md 43.75 - - 33.75 2743.5 71.3 

10 Fe-Pr 50.00 - 67.50 5540.1 47.1 

13 Or-Md 43.50 4428.5 116.3 

14 Or-Md 30.00 3054.2 80.2 

15 Or-Md 72.00 7330.0 192.5 

16 Or-Md 6.25 - 62.50 6362.8 167.1 

17 Or-Md 27.50, - 31.00 3156.0 82.9 

18 Or-.Md 47.50 3344.3 86.1 

Fe -•Pr 20.00 3885.3 122.1 

19 Or-Md 5.00 - - 21.25 1790.5 46.6 

Fe-Pr 49.75 3370.9 86.6 

20 Fe-Pr 10.00 917.6 34.5 22.50 2290.6 60.2 

21 Or-Md 60.50 5882.2 154.2 

22 Or-Md 
ı 67.50 5753.3 149.8 

26 !y-Gd 59.00 6006.5 157.8 

27 Or-Md 35.50 3614.J. 94.9 

29 Or-Md 3.50 - 56.50 5752.0 151.1 6.00 1165.6 36.6 

30 Or-Md 49.00 4988.4 131.0 

35 !y-Gd ' 73.50 7482.7 196.5 

Toplam - Total 222.50 - 8.50 - - 10.00 917.6 34.5 1081.25 102832.5 2595.7 26.00 5050.9 158.7 
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Dikkat edildiği üzere burada meşcere tiplerinin gerek ortalama ha
cımları ve gerekse ortalama yaşları, tabii yaş sınıfları nazarı itibare 
alındığı takdirde, düzensiz bir durum arzetmektedir. Deneme sahala
rında yapılan ölçmeleri ve bunu takip eden değerlendirmeleri doğru 

kabul ettiğimiz takdirde bu, ya yeteri sayıda deneme sahası alınmamış 
olmasından veya deneme sahalarının, düşünülen sıhhati sağlayacak şe· 

kilde dağıtılmamış bulunmasından ya da meşcere sınıflandırmalarının 
yeteri ölçüde yapılmamasından ileri gelmektedir. Envanterin dayandı
rıldığı sıhhat derecesini kaybetmemeyi gözönünde tutmak suretiyle ha
reket edilerek ilk iki sebep her zaman ortadan" kaldırılabilir. Bunlara 
riayet etmek suretiyle sağlanacak bir fayda da gerek bonitet harita
sının ve gerekse gerçek yaş sınıfları haritasının daha sıhhatli ve daha 
detaylı olarak çizimini mümkün kılmak olacaktır. Deneme sahalarının 
tabaka (= stratum) landırına suretiyle hesaplara ithal edilmesi ve böy
lece ortalama ağaç sayısı, ortalama hacım, ortalama hacım artımı ve 
ortalama yaş gibi değerlerin bulunması ise 

1) Yalnız başına meşcere tiplerine göre yapılabilir. Yani herbir 
meşcere tipine isabet etmiş bulunan deneme sahaları topluca mütalaa 
edilmek suretiyle bu meşcere tipi için ortalama bir değer bulunur. Ki 
burada takip edilmiş olan usul budur., 

2) Meşcere tipi içerisinde bonitet sınıfları ayırmak suretiyle ya
pılabilir. Yani herbir meşcere tipinin deneme sahaları ait oldukları bo
nitet sınıfları içerisinde mütalaa edilerek herbir meşcere tipinin herbir 
bonitet sınıfı için ortalama değerler bulunur., 

3) Yalnız başına yaş sınıfıarına göre yapılabilir. Yani meşcere 

tipleri kaale alınmaksızın, herbir yaş sınıfına isabet etmiş bulunan de
neme sahaları kendi aralarında mütalaa edilerek o yaş sınıfı için orta
lama bir değer hesaplanır., 

4) Yaş sınıfı içerisinde bonitet sınıfları ayırırrak suretiyle yapıla
bilir. Yani herbir yaş sınıfının deneme sahaları kendi bonitet sınıfları 
içerisinde gruplandırılarak belli bir yaş sınıfının belli bir bonitet sınıfına 
ait ortalama kıymetler elde edilir., 

5) Meşcere tipi- bonitet sınıfı- yaş sınıfı 3lü kademelenmesine 
göre yapılabilir. 

Sonuncu ha,l çok detaylı ve intensif bir çalışmayı gerektirir. öte 
yandan, Uzgur Serisindeki envanter sistemine nazaran biraz daha za
man alıcı olmasına rağmen ikinci üsülün kullanılmasında faydalar mev
cuttur. 
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4. N ormal servet 

Uzgur Serisinde normal servet, yaz sonu normal serveti için kul
lanılan 1 numaralı denkleme göre hesaplanmıştır. Hesaplamada Tür
kiye kızılçamlarına ait normal hasılat tablosu (Alemdağ, 1962) ndan 
faydalanılmıştır. Hesaplama 90 yıllık idare müddetine ve 90 hektarlık 
seri alanına göre yapılmış ve serinin herbir yaş sınıfının asli ve ayrılan 
meşcere normal servetleri ile serinin bütününün asli ve ayrılan meşcere 
normal servetleri bulunmuştur (Tablo 10). Hasılat tablosunda bulun
mayan yaşiara ait değerler ilişkinin orijinal eğrilerinden alınmıştır. 

Asli meşcereye ait normal servet değerleri ayrıca bir grafik üzerinde 
gösterilmiş ve böylece serinin gerçek hacım değerleriyle mukayesesİ 

sağlanmıştır (Şekil ç~). Elde edilen sonuçlara göre Uzgur Serisinin hek
tardaki ortalama normal serveti 142.09 m3 ve 1348.25 hektarlık or
manlı sahadaki toplam normal serveti 191572.84 m3 olmaktadır. Ayrılan 

meşcerenin normal serveti hektarda 5.80 m3 dür. 

Tablo 10. Uzgur Serisinde normal servetin hesabı. 

Calculation of normal volume for Uzgur Working Circle. 

Yaş sınıfları Periyod Periyodun Asli meşcerenin Ayrılan meşce-
ortası yaşı normal sahası normal serveti renin normal 

serveti 
Age classes Miti-period age Normal periodic Normal volıinıe Normal volume of 

o- 5 2.5 
5-10 7.5 

10-15 12.5 
15- 20 17.5 
20-25 22.5 
25-30 27.5 
30-35 32.5 
35-40 37.5 
40-45 42.5 
45- 50 47.5 
50-55 52.5 
55-60 57.5 
60-65 62.5 
65-70 67.5 
70-75 72.5 
75-80 77.5 
80-85 82.5 
85-90 87.5 

area 
ha 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

90 

of main stand removed stand 
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Şekil 9. Uzgur SerisiR<le gerçek ve normal servet durumu. 

Illustration of actual and normal volume in 
Uzgur Working Circle. 

5. Yaş sınıfları düzeninin kurulması ve eta 

a. Eşit saha metodu veya periyodik saha metodu 

~ \ 

. 

90 

Eşit saha metodunun esasının eşit yüzölçümlü periyodik maktalar teş
kil etmek olduğundan evvelce bahsedilmişti. 90 yıllık idare müddeti ve 15 
yıllık gençleştirme süresi ile idare edilecek Uzgur Serisinde normal peri
yodik saha (NSp) ların herbiri 1348.25/6 = 224.71 hektar olmaktadır. 

Yaş sınıflarının bugünkü gerçek yüzölçümleri yani gerçek periyodik saha 
( GSp) lar bundan çok farklıdır. Tablo 11 e ve Şekil 10 a dikkat edilecek 
olurs~ serinin hemen - hemen V. yaş sınıfından müteşekkil bir durum ar
zettiği görülecektir. Maamafih bu durumun bir idare müddeti sonunda 
düzeltilmesi ·mümkündür. Dikkat edildiği üzere Uzgur Serisindeki bozuk 
orman ve bozuk baltalıkların gerçek durumları itibariyle servet taşıma
dıkları ve dolayısiyle sıfır yaşında oldukları kabul edilmiş ve bunların or
man sahası hüviyetinde bulundukları mütalaa edilerek planlı ve devamlı 
bir şekilde ağaçlandırılmak suretiyle orman haline sakulacakları düşünül
müştür. Bunlar da ormanlı sahaya eklendikten sonra, bölmelerin gerçek 
ormanlı alanları ve gerçek yaş sınıfları nazarı itibare alınarak ve 224.71 
hektar olan normal periyodik sahaya yaklaşık değerler elde edilmeye ça
lışılarak izafi yaş sınıfları alanları veya diğer bir deyişle, serinin ame-
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Tablo ll. Uzgur Serisimle normal ve gerçek durumun mukayesesİ. 

Comparison of the normal and actual situation in Uzgur Working Circle. 

Saha - ha - Area Hektardaki hacıın-ma Yaş. 
sınıfları Volume per lleetare-ma 

Age Gerçek Normal Fark Gerçek Normal Fark 
classes Actuaı Normal Difference Actuaı Normal Difference 

Fazla Eksik Fazla Eksik 
Mo re Mo re Le ss 

o 222.50 222.50 
0-15 8.50 224.70 216,20 10.00 10.00 

15-30 224.71 224.71 91.58 91.58 
30-45 224.71 224.71 151.10 151.10 
45-60 10.00 224.71 214.71 91.76 184.82 93.06 
60-75 1081.25 224.77 856.54 95.11 202.45 107.34 
75-90 26.00 224.71 198.71 194.27 212.57 18.30 

Toplam 
1348.25 1348.25 1079.04 1079.04 Total 

~Saha ~· ha- Ar ca 
1100 i--------~--

---------224.71-------

15 30 45 90 

ŞekH 10. Uzgur Serisimle yaş periyodlarınııı gerçek saha durumu. 

Illutration of actual areas of.age periodsin 
Uzgur Working Circle. 
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najmanına temel olacak yaş periyodları sahaları tesis edilmiştir. Bunun 
için ilk önce gençleştirilecek bölmeler VI. periyodu teşkil edecek şekilde 
bir düzen kurulmuştur (Tablo 12). Hernekadar periyod sahaları arasında 
bazı ufak farklar varsa da bunların mutlak eşitliğinin teminine çalışılma-

Tablo 12. Uzgur Serisinele bölmelerin gerçek salıalarma ve izafi yaşlarnıa göre 
periyodlarm teşkili. 

Organizing of periods according to the actual areas and relative ages of compart
ments in Uzgur Working Circle. 

Periyod 
Period 

VI 

Toplam - Total 

Bölme 
Com pt. 

No. 

7 
14 

18 
29 

Yaş sınıfları- Age classes 

o I IV V VI 
Toplam 

Total 
Bölme sahası-ha- Area of compartment 

12.50 47.50 60.00 
30.00 30.00 
47.50 20.00 67.50 

3.50 56.50 6.00 66.00 

12.50 3.50 181.50 26.00 223.50 
---------------------------

V 

Toplam - Total 

IV 

6 
8 

15 
17 
20 
21 

26.25 
48.35 

74.60 

27.50 

71.00 97.25 
80.00 128.35 

151.00 225.60 

72.00 72.00 
31.00 58.50 

10.00 22.50 32.50 
60.50 60.50 

---··---------------------- ------------------------
Toplam - Total 

m 

Toplam Total 

II 

Toplam Total 

10 
26 
30 

13 
16 
19 
27 

27.50 10.00 186.00 223.50 
------------------------------------

50.00 67.50 117.50 
59.00 59.00 
49.00 49.00 

50.00 175.50 225.50 

43.50 43.50 
6.25 62.50 68.75 

5.00 71.00 76.00 
35.50 35.50 

6.25 5.00 212.50 223.75 
-------------------------

I 

Toplam Total 

Genel toplam 
Gross total 

8A 
9 

22 
35 

7.90 
43.75 

51.65 

222.50 8.50 

33.75 
67.50 
73.50 

174.75 

10.00 1081.25 26.00 

7.90 
77.50 
67.50 
73.50 

226.40 

1348.25 
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mıştır. Bununlaberaber 8 numaralı bölmedeki bozuk orman sahasının 
% 14 kadar bir kısmı I. periyedda mütalaa edilmiştir. Tablo 12 dikkatle 
incelendiği takdirde görülecektir ki VI. periyoddaki bölmelerde 15 yıl 
çalışırken müteakip periyodların büyük bir orandaki alanları idare 
müddetini dolduracak ve V. periyedda gençleştirme faaliyetlerinde bulu
nurken bunu takip eden periyodlar idare müddetini aşmış olacaklardır. 
Bozuk orman ve bozuk baltalık sahalarının ağaçlandırılması işi, her 
periyoda ait kısım kendi gençleştirme suresi içerisinde -ele alınarak 
yapılabileceği gibi, sahaların tümü ilk gençleştirme süresi zarfında ele 
alınarak da yürütülebilir. 

Burada bir de Matthews (1935) ve Davis (1954) in tavsiye ettik
leri diyagramatik yol denenmiştir !Tablo 13 ve Şekil 11). Yine görü
leceği üzere ideal olan yaş dağılışını sağlayabilmek için - ki bu, şekilde 
bir doğru halinde gösterilmiştir - meşcerelerin büyük bir çoğunluğu, 
idare müddetlerini aştıktan sonra kesime tabi tutulacaklardır. 

Tablo 13. Uzgur Serisinde gerçek yaş sınıflarının 90 yıllık idare müddeti içindeki 
işgal oranları. 

Actual age classes' proportionate years occupied in 90 year rotation in Uzgur 
Working Circle. 

Yaş sınıfları 

Age 
classes 

o 
o -15 

15-30 
30-45 
45-60 
60-75 
75-90 

Toplam - Total 

Saha- Area 

ha % 

222.50 16.50 
8.50 0.63 

10.00 
1081.25 

26.00 

1348.25 

0.74 
80.20 

1.93 

100 

90 yıl içindeki işgal oranları 

Proportionate years occupied 
in 90 years 

Yıl- Year 

14.85 
0.57 

0.66 
72.18 
1.74 

90 

Yaş periyodları teşkil edildikten sonra serının etası hesaplanmıştır. 
Bunun için 5 numaralı formül kullanılarak serinin ilk 15 yıllık gerçek 
etası yani VI. periyoddaki bölmelerin gerçek periyodik etası 

GEp = 22037.1 4523.3 + 32787 = 59347.4m3 

bulunmuştur. Buna gayrimelhuz eta dahil edilmemiştir. Buradan yıllık 
gerçek eta 

GEy ..:.:._ 1469.14 + 301.55 + 2185.80 = 3956.49 m3 
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/ 

Şekil ll. Uzguı· Serisindeki gerçek yaş sınıflarının idare müd<leti içimieki oranları. 

Actual age classes proportionate years occupied in the 
rotation age of Uzgur Working -circle. 

olarak elde edilmiştir. Serinin yıllık normal etası ise kızılçam normal 
hasılat tablosunu (Alemdağ, 1962) ve 6 numaralı formülü kullanmak 
suretiyle 

NEy ( 
212.57 ·+ 29.57 ) 521.61 

224.71+--
15 15 90 

(1348.25- 224.71) 

NEy 3184.44 442.98 6511.67 = 10139.09 m3 
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kadar hesaplanmıştır. Buna göre seriı;ıin yıllık gerçek etası, olması lazım 
gelen yıllık normal etasından 6182.60 m3 az bulunmaktadır. Serinin yıl
lık etası bir de 7 numaralı genel eta formülü ile hesaplandığı takdirde 
bunun 

108801.0 - 191572.8 
Ey 2788.9 + ----------- = 1869.21 m3 

90 

olduğu görülecektir. Filhakika hacım artımının bir kısmını seriye ter
ketmek ve böylece, noksan olan gerçek ağaç servetini normal ağaç ser
veti seviyesine çıkarmak için bu son yolla hesaplanan etaya itibar edil
mesi gerekirse de gerçek yıllık eta 3956.49 m3 ve bu miktar arasında 
yapılacak bir ayarlama ile yıllık etayı tesbit etmek ve bu suretle hiç 
değilse bir çok meşcerelerin bak1m ihtiyaçlarını karşılamak ve dolayı

siyle gelişimlerini hızlandırmak daha doğru olacaktır. Eta kesin şeklini 
aldıktan sonra yapılacak iş, bakım bloklarını teşkil etmek ve etayı ke
sim görecek bölmelere dağıtma.ktır. Bunlar için hiç şüphesiz kesim plam 
tabloları hazırlanacaktır. 

b. Eşit lıacım metodu veya periyodik hamm metodu 

Hatırlanacağı üzere eşit hacım metodu, muhtelif bonitet sınıflarına 
ait toplam sahaların birbirlerine yakın değerler arzettiği ve dolayısiyle 
muhtelif yetiştirme gücündeki sahaları aşağı- yukarı aynı ölçülerde ih
tiva eden plan ünitelerinde uygulanmakta olan bir metoddur. Bu me
todda değişik verim gücündeki sahalar aynı verim gücündeki sahalara 
tahvil edilmekte ve bilahare normal periyodik sahalar tesis edilmek su
retiyle, değişik bonitet sahalarından müteşekkil gerçek yüzölçümleri deği
şik olmasına rağmen, bunlardan eşit hasılat alınması sağlanmaktadır. 

Uzgur Serisi l;>ütünüyle orta bonitetli bir saha olarak tezahür ettiği 
cihetle diğe:ı; bonitet sınıfı sahalarının da bu bonitete çevrilmesi ge
rekmektedir. Bunun için önce redüksiyon (= irca, tahvil) faktörleri 
hesaplanmıştır. Kızılçam orta bonitetinin idare müddeti olan 90 yaşın
daki asli meşcere hacımları (287.15 m3 , 216.00 m3, 153.40 m 3 ) na göre 
hesaplanan redüksiyon faktörleri iyi bonitet için 0.75222, orta bonitet 
için 1 ve fena bonitet için 1.40808 bulunmuştur. Sonra herbir bonitetin 
gerçek yüzölçümleri, bunların kendi redüksiyon faktörlerine bölünmek 
suretiyle orta bonitet sınıfına çevrilmiştir. Serinin 1348.25 hektar or
manlı sahasının, orta bonitet verim gücünde olmak üzere, bu şekilde elde 
edilen izafi yüzölçümü 1300.02 hektardır (Tablo 14). Böylece aynı boni
tet sınıfında bir alan meydana geldikten sonra bu, adeta. eşit saha me
todu uygulanıyormuş gibi 6 kısma bölünmüş ve redüksiyonu yapılmış 

.n9rnif1l periyodik saha (NSp) olarak 216.67 hektar bulunmuştur .. Bunu 
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'.fablo 14. Uzgur Serisinde bölmelerin gerçek ve redüksiyonu yapılmış sahaları. 

Actual and converted areas of compartments of Uzgur Working Circle. 

Bölme 
Com pt. 

No. 

6 
7 
8 
9 

10 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
26 
27 
29 
30 
35 

Toplam 
Total 

İyi bo. 
Good 
site 

59.00 

73.50 

132.50 

Gerçek saha - ha 
Actual area-ha 

Orta bo. Fena bo. 
Poor 
site 

60.00 
136.25 

77.50 

43.50 
30.00 
72.00 
68.75 
58.50 
47.50 
26.25 

60.50 
67.50 

35.50 
66.00 
49.00 

898.75 

Med i um 
site 

97.25 

117.50 

20.00 
49.75 
32.50 

317.00 

Orta bonitete redüksiyonu 
yapılmış saha 

Converted area to medium site 
ha 

69.07 
60.00 

136.25 
77.50 
83.45 
43.50 
30.00 
72.00 
68.75 
58.50 
61.70 
61.58 
23.08 
60.50 
67.50 
78.43 
35.50 
66.00 
49.00 
97.71 

1300.02 

takiben bölmeler, izafi yüzölçümleri bu miktarları dolduracak şekilde 

tertiplenmek suretiyle biraraya getirilmiş ve böylece yaş periyodları 
teşkil edilmiştir (Tablo 15). Hiç şüphesiz bu iş yapılırken izafi alan
ların yani redüksikon sahalarının yanısıra tabloya bölmelerin gerçek 
alanları da yazılmış ve bunlar toplanmak suretiyle periyodların gerçek 
yüzölçümlerine vasıl olunmuştur. Dikkat edileceği üzere normal peri
yodların böylece husule getirilen gerçek yüzölçüınleri, redüksiyonu ya
pılmış normal periyodik sahanın yüzölçümünden ve hatta birbirinden 
çok farklı olmaktadır. Ki bu zaten metodun esasını teşkil etmektedir. 

Etanın hesabı, redüksiyon sahaları değil ve fakat bölmelerdeki bo
nitetlerin gerçek sahaları nazarı itibare alınarak ve yukarıda olduğu 
gibi yapılacağı cihetle burada tekrarlanmamıştır. Ancak, düzensiz bir 
vaziyette bulunan böyle bir ormanda ikinci idare müddetinden evvel 
periyodlardan eşit hasılat alınmasının mümkün olmadığını hatırdan çı-
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Tablo 15. Uzgur Serisinde bölmelerin redüksiyonu yapılmış salıalarma ve izafi 
yaşıarına göre periyodların teşkHi. 

Organizing of periods according to the converted areas and relative ages of 
compartments in Uzgur Working Circle. 

'Bölmenin- Compartment's Bölmenin - Compartment's 

Redüksiyonu Gerçek Redüksiyonu Gerçek 
yapılmış sahası sahası yapılmış sahası sahası 

No. Converted Actual No. Converted Actual 
area area Area area 
ha ha ha 

Periyod: VI :Period Periyod: III :Period 

8 136.25 136.25 16 68.75 68.75 
26 78.43 59.00 20 23.08 32.50 

21 60.50 60.50 
22 67.50 67.50 

Toplam 
214.68 195.25 

Toplam 
219.83 229.25 Total Total 

Pedyu<l: V :Period Periyod: II :Period 

6 69.07 97.25 15 72.00 72.00 
10 83.45 117.50 30 49.00 49.00 
19 61.58 76.00 35 97.71 73.50 

Toplam 
214.10 290.75 

Toplanı 
218.71 194.50 Total Total 

Periyod: IV :Period Periyod : I : Pe.riod 

14 30.00 30.00 7 60.00 60.00 
17 58.50 58.50 9 77.50 77.50 
18 61.70 67.50 13 43.50 43.50 
29 66.00 66.00 27 35.50 35.50 

Toplam 
216.20 222.00 

Toplam 
216.50 216.50 Total Total 

karmamak lazımdır. Nitekim bugünkü VI. periyodun periyodik son ha
sılat etası ile V. periyodun 15 yıl sonraki periyodik son hasılat etası

nın 

GEs (VI) = 13884.5 m3 

GEs (V) =17929. 7 + 15 x 370.2 = 23482.7 m3 

gibi birbirinden farklı değerler arzetmesine mukabil bunların ikinci idar3 
müddeti ·içerisindeki yani orman teorik olarak normal şekle sokulduğu 
devredeki periyodik son hasılat etaları 

NEs {VI) = 136.25 x 216.00 + 59.00 x 287.15 = 46371.85 m3 

NEs {V) = 264.50 x 153.~0 + 26.25 x 216.00 = 46244.30 m3 

gibi birbirinin aynı olan değerler verecektir. Bu, hasılat devamlılığın~n 
ve yaş sınıfları düzeninin kurulduğu anlamını taşımaktadır. 
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SUMMARY 

In planning a forest for sustained yield, there are three methods 
to regulate the cutting. These are 1) area control methods, 2) volume 
control methods and 3) combineel area and volume control methods. 
Among these, area control methods are the ones to be applied in pre
paring forest management plans according to the age class system. Its 
two phases are a) equal surface area method or periodica1 allotments 
method ana b) equal productivity method or periodical volume method. 
Here, both of these phases are explained with two illustrations; Degir
mendere Working Circle and Uzgur Working Circle. 

Degirmendere Working Circle is a forest of Scotch pine (P1,nus 
silvest1·is · L.) near Eskişehir (Figure 1). I ts foresteel area is 783 hectares 
(1934 acres) with average medium class site quality. Two other· site 
classes are present with very smail areas. It will be managed under 
120 years of rotation with 20 year cutting cycles. Present age class 
distribution anel their represented areas are irregular (Table 1 and 
Figure 3). The actual volume is 212.5 m 3 per hectare (3038 cu, \ft 
-per acre) anel actual annual volume inerement 3.3 m3 per hectare ( 47 cu 
ft per acre). Normal volume is calculatecl using the Scotch pine normal 
yield table for Turkey and founcl to be 358.35 m 3 per hectare (5123 cu 
ft per acre) anel the normal volume of removed stand 5.70 m 3 per 
hectare (81 cu ft per acre). Illustration of actual anel normal volume 
can be seen in Tables 2, 3, 4 anel Figure 2. First, approximately equal 
surface areas or perioclical allotments are constitutecl supposing that 
every part of the working circle has the same site quality (Tables 5, 
6 anel Figures 4, 5, 6). Actual annual cut of the !Working circle or of 
the first regeneration allotment with ·thinnings on the others is calcu
latecl as 3728.61 m 3 (131672 cu ft) whereas its normal annual cut should 
be 7853.35 m3 (277333 cu ft). By using Heyer's formula which is a 
general formula to calculate the allowable cut, it is founcl to be 1657.58 
m3 (58536 cu ft). These noticeable differences between allowable cuts 
are due to irregular structure of the stands of the forest today. Second, 
equal procluctivity allotments are made with the assumption that dif-
ferent site qualities are present. \All areas of other site \qualities are 
converted to medium site quality (Table 7) and then equal surfaced 
allotments are · made by using this total converted area (Table 8). 
Naturally, the real surfaces of the allotments appearecl to be different 
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from each other. Amount of cut is not calculated but shown that in 
the second rotation they will be equal to each other. 

Uzgur Working Circle is a red pine (Pinus brutia Ten.) forest 
near Nazilli with 1348.25 hectares (3330 acres) of forested area (Figure 
7). Its average site class is also medium with considerable amount of 
areas in other site classes. Rotation age is determined to be 90 years 
and cutting periods 15 years. Irregularity on actual age class distribution 
a"nd on their areas is noticeable (Table 9 and Figure 9). Actual volume 
per hectare is 80.7 m3 (1154 cu ft per acre) and actual annual volume 
inerement per hectare is 2.1 m 3 (30 cu ft per acre). By using the red 
pine normal yield table for Turkey, the normal volume is found to be 
142.09 m 3 per hectare (2031 cu ft per acre) and the normal removed 
stand' s volume 5.80 m3 per hectare (83 cu ft per acre). These are shown 
in Tables 10, ll and Figure 8. Again, first of all, the equal surface area 
method is applied and allotments are made (Table 12, 13 and Figure 10). 
Actual annual cut and normal annual cut of the working circle are cal
culated and found to be 3956.49 m3 (139719 cu ft) and 10252.64 rn3 

(362062 cu ft) respectively. The result of Heyer's formula came out as 
1869.21 m3 (66009 cu ft). Here again, considerable differences on allo
wable cuts are because of irregularity of the stands. Then, the allotments 
to produce equal yield are constructed by converting every part of the 
forest to medium site class (Table 14) and dividing this total area equally 
to the allotments knowing that actual surfaces will come out unequal 
(Table 15). It is not thought necessary to calculate allowable cuts in this 
second case. 


