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öN SöZ
Bu broşür; Ormancılık Araştırma Enstitüsünün kuruluşu tarihinden
1966 yılı sonuna kadar yapılmış bulunan Enstitü Yayınlarının kapsadıkla
rı konuları bir arada bulabilmek kolaylığını sağlamak üzere hazırlan
mıştır.
Broşürün hazırlanmasında, yayınlanmış

bulunan 14 Ormancılık Araş~
Enstitüsü Yıllık Bülteni ile 24 Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Dergisi, 17 Teknik Bülten ve 25 adet Muhtelif Yayınlar Serileri ayrı ayrı
değil, iki kısımda ve fakat birlikte mütalaa edilmişlerdir.
tırma

Birinci kısım, yazarlarının soyadları alfabetik sırasına, ikinci kısım
ise Oxford Desimel Tasnif Sistemindeki esasa göre tertiplenmiş ve her konunun hangi yayınlar serisinden bulunduğu da yayın yıl ve seri numaralarına göre yanlarına işaretlenmiş ve inceleyenlere faydalı olacağı düşün
cesiyle ön sözü müteakip Oxford Desimal Tasnif Sisteminin Ormancılık
Literatürü konularını ana başlıklarıiyle gösterir bir liste de eklenmiş bulunmaktadır.

Böylelikle; Enstitü Yayınlarından faydalanmak isteyecekler, aradık
hangi seri yayınlar arasında, hangi yılda yayınlanmış olduğunu kolayca tesbit ve tayin edebiimiş olacaklardır.
ları konuların

Ankara
1967

E. Ali KARAAGAÇ
Enstitü Müdürü

OXFORD DEStMEL TASNıF StSTEMtNE GöRE
ORMANCILIK LtTERATVRtJ KONULARININ ANA BAŞLmLARI
1.
11 -

ÇEVRE FAKTöRLERi. BiYOLOJi

Yetiştirme

{Su

muhiti faktörleri : İklim, mevkii, toprak, hidroloji
toprak muhafazası ve erozyon)

muhafazası,

12 -

Genel Biyoloji

13 -

Genel Zooloji

14 -

Sistematik Zooloji

15 -

Hayvan Ekolojisi. Av hayvanları ve
atıcılık ve balık avcılığı.

16 -

Genel Botanik

17 -

Sistematik Botanik

18 -

Bitki Ekolojisi
2.

22 -

balık

amenajmanı, avcılık,

StLViKüLTüR

Silvikültür sistemleri,

meşçerenin yapısı

ve terekkübü :

Meşçere

şekilleri

23 -

Gençleştirme

24 -

Meşçere

25 -

Bozuk,

ve

ve

meşçere

kurma

ağaç bakımı

bakımsız

veya

kapalılığı azalmış meşçerelerde

yapılacak

işlemler

26 -

Ormancılık ve tarımın kombinesi. Suboyu ve sulanan
koruyucu orman şeritleri vs. de yürütülecek işlemler

27 -

Süs bitkileri, parldar,

28 -

Tali orman mahsullerinin
3.

canlı

ormanlar,

çitler ve çit bitkileri

yetiştirilmesi, bakımı

tŞ

ve istihsali

BtLGtSt {tLGtLt ÇALIŞMALAR). llESAP lSTtHSALt.
TOMRUKLAMA VE NAKLtYAT. ORMAN MüHENDtSLt('{t

30 -

tş

31 -

Tomruklama ve nakliyat {Genel olarak)

Bilgisi ile ilgili

çalışmalar.

{Genel olarak)

2
işler

32 -

Kesim ve bununla ilgili

33 -

Faydalanma derecesi ve zayiat. Devirme yerinin temizlenmesi

34 -

Odunun ormanda ve depoda istifi ve

35 -

Kesim ve bununla ilgili
ölçüleri

36 -

Kesim ve bununla ilgili
malzemeler

37 -

Nakliyat

38 -

Orman
4.

işlerde

işlerde

saklanması

birim

için sarfedilen

zaman

aletler, makinalar ve

kullanılan

Mühendisliği

ORMAN TAHR!BATI VE ORMANIN KORUNMASI
korumasının

genel

tekniği.

41 -

Orman

42 -

Anorganik faktörlerin

43 -

Orman

Yangınları

44 -

Muzur

nebatların yaptığı

45 -

Hayvan

46 -

Ağaç yetiştirmesinde insanların yaptığı

48 -

Bilinmeyen ve
re sıralanır)
5.

iş

Tahribat nevileri

tahribatı (Yangın

zarar. Virüs

hariç)

hastalıkları

zararları

karışık

zararlar

sebeplere ait zararlar

(Ağaç

nevilerine gö-

ODUN öLÇME. ARTIM; MEŞCERELERİN GEL!ŞtM! VE
BüNYESi. ARAZİNİN öLÇüLMESi VE HARiTA ALMA

51 -

Sistemler ve ölçme birimleri (tahvil

52 -

Ağaç

tabloları

gövdesine ve ağaçların, meşcerelerin,
ait ölçmeler

dahil)

ormanların

ve tomruk-

ların hacımıarına

53 -

Ağaç

ve meşcerelere ait hususi ölçmeler (taç
palılığı v.s.)

eb'adı, meşcere

54 -

Yetişme

55 -

Yaş

56 -

Artım; Meşcerelerin gelişmesi

57 -

Arazinin ölçülmesi ve harita alma. Havadan survey.

muhiti kalitesinin takdiri

tayini
ve bünyesi

ka-

3
6.

ORMAN AMENAJMAN!.
Amenajmanı

61 -

Orman

62 -

Amenajman metodları. Amenajman
dik hasılat. Hasılat düzeni.

63 -

Orman

64 -- Bir

:

ORMANCILIK

olarak

EKONOMiSt

Genel olarak, nazariyet ve prensipler

Amenajmanına

iş sahası

iŞ

ait

diğer

ormancılık;

yetiştirmenin iş

planları.

Yıllık

veya periyo-

meseleler
Genel olarak

65 -

Orman

66 -

Tomruk istihsali

67 -

Mali neticelerin kıyınet takdiri; defter tutma ve muhasebe; ış ıs
tatikleri; orman işletmelerinin kısa vadeli olarak planlanması
ve finansmanı

68 -

Orman
7.

71 -

yönünden mes'eleleri

masrafları

işletmelerinin

idare ve

teşkilatı.

ORMAN MAHSULLERiNiN PAZARA ARZI.
NAKLiYATI VE ODUN SANAYi EKONOMiSi

Orman mahsullerinin piyasaya

72 -· Piyasaya

arzın

miktar

arzı

bakımından

:

ORMAN

Genel olarak

vaziyeti; arz ve talep

73 -

Fiatlar

74 -

Ticaret siyaseti (Ticari usul ve adetlerden gayri olanlar)

75 -

Ticaret usul ve adetleri

76 -

Muhasebe, pazara arzda

77 -

Piyasaya arz; muhtelif

78 -

Orman nakliyat ekonomisi

79 -

Orman mahsulleri sanayii ekonomisi
8.

81 82 -

işin planlanması

ve idaresi

ORMAN MAHSULLERi VE KIYMETLENDiRiLMES1

Odun

VA

Kabuk :

Bünye ve

Odunun işlenmesi (Yüzüne
dahil)

vasıfları

yapılan

muameleler ve odunun

bağlan

tıları

83 -

Odun işleyen ve odun kullanan sanayi
Odunun olduğu gibi kullanılması

şubeleri

ve

mamülleri.

4
kuruması

evsafını iyileştiren diğer

84 -

Odunun

85 -

Odunun ve odun mamüllerinin

86 -

Sellüloz ve odun hamuru sanayi. Odun ihtiva eden sanayi. Odun
ihtiva ·eden sanayi mamülleri. Odunun kimyevi usullerle kıymet
Iendirilmesi

88 -

Odundan ekonomik faydalanma. Odun yerine
ikamesi

89 -

Tali orman mahsulleri
9.

ve odunun

sınıflandırılması

Genel olarak

91 -

Arazi kullanma, arazi kullanma

92 -

Orman mülkiyeti ve mülkiyet
Ormancılığın

hizmet eden

devlet

politikasını

tamamlayan

Orman vergileri

96 -

Orman işçisi meseleleri; hesap
işçi meseleleri.

97 -

Milletler

orman

ve tanzimi ve bu maksada

yapma

95 -

arası

politikası. Ağaçlandırma politikası.

tarafından teftişi

kanuniarı

Orman

politikası

diğer

metodlar

nakliyatında

ve milletler

ve hesap sanayiinde
arası işbirliği.

MATEMATiK VE iSTATiSTiK, RtY AZ! FORMüLLERE AtT
CETVELLER. BtBLiOGRAFYA

O -- 015.5 -

İstatistiki

o--

Teşkilat

06

maddelerin

politikası

94 -

O.

diğ·er

MEMLEKET NAZARINDAN ORMANLAR VE ORMANCILIK. ORMANCILIGIN SOSYAL EKONOMİSİ

90 -

93 -

muameleler

-

İdare.

metodlar

ve planlama. Dahili Ekonomi ve .finansman.

BiRiNet KlSlM. YAZARLARININ SOYADLARI
tTiBARiYLE KONULAR
AKGüL, E. 1965. Radyoaktif izotoplar.
sü Dergisi. 11 (1) : 57-61.
AKINCI, M. Y. 1959.

Ormanc-ılık araştırmalarında yetişme

mana.~ı

vanterinin yeri,

Ormancılık Araştırma

ve önemi.

Enstitü-

.muhiti en-

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Dergisi. 5 (1) : 44- 50.
ALEMDAG,

Ş.

BEŞKöK,

-

gördüklerirniz.

Güney ve

T. 1957.

Ormancılık Araştırma

güneydoğu

ingiltere'de

Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 3-13.

Ş. 1957. Takimetride ufki mesafe h nın hesabında Jordan
ve jadanza - Hammer cetvellerinin kullanılışı. Ormancılık Araştırma

ALEMDAG,

Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 3- 8.
ALEMDAG,

Ş.

- SOYKAN, B. 1958.

p·ılan çalışmalarda sılıhat

Aynalı

derecesi.

Relaskop aleti ve alet ·ile ya-

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Teknik Bülten Serisi No. 8, Ankara, 74 s.
ALEMDAG,

Ş.

Orrnancıhk Araştırma

1958.

cılık Araştırma

ALEMDAG,

Ş.

Ş.

.Serisi Orman A:rnenajman

cılık Araştırma

Meşeere

1959.

hacım

artımının

metodlarının verdiği

tayininde Schneider,
neticeler. Ormancılık Araş

Enstitüsü Dergisi. 5 (1) : 59-69.
Ş. 1959. Türkiye'deki saf ladin
servetleri ve tecessümleri üzer·i.nde

ALEMDAG,
ağaç

Enstitüsü Büyükdüz Araş
Planı 1955 - 1964. Orman-

Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 9, Ankara, 74 s.

Pressler ve Meyer
tırma

Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 59 - 72.

Ormancıhk Araştırma

1959.

tırma Ormanı

Ş.

Orman-

Türlı;iye'deki ladin + köknar meşcerelerinin kuruservetleri ve tecessümleri üzerinde bazı müşahedeler.

Ormancılık Araştırma

ALEMDAG,

Yay·ınları.

1958.

luşlar·ı, ağaç

ALEMDAG,

Enstitüsü

Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 3- 5.

cılık Araştırma

meşcerelerinin kuruluşları,
bazı müşalıedeler.

Orman-

Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 65 -77.

Ş. 1961. Hava fotoğrafları yardımıyla yol güzergahlarının
tayini mevzuunda bi-r etüd. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhte-

ALEMDAö,
lif

yayınlar

ALEMDAG,

Ş.

Serisi No. 8, Ankara, 47. s.

Türkiye'deki ladin + sarıçam ımeşcerelerinin kuservetleri ve tecessümleri üzerinde bazı müşahadele·r.

1961.

ruluşları, ağaç

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 7 (1) : 25-38.

6
ALEMDAG, Ş. 1962.

Türkiye'deki kızılçam ormanlannın gelişimi, have amenajman esasları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Tek·
nik Bülten Serisi N o. 11, Ankara, 160 s.

sılatı

ALEMDAG, .Ş. 1962. Hasılat çalı~malarında eğrilerin doğTular halinde
gösterilmesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (1) : 3-21.
ALEMDAG,

Ş.

1962. Türkiye'de hava

PUtnlarının

yeler. Orman cı lık

fotoğraflarının

kullanılmasına

tanzi.minde

Araştırma F:nı:ıtitiisü

ait

Orman Amenajman
ve bazı tavs-i-

çal~malar

Dergisi. 8 (2) : 43-69.

Ş. 1963. Tokat mıntakasındaki doğukayınında bazı artım ve
büyüme münasebetleri ve bu onnanlara uygulanacak ·idare müddeti

ALEMDAG,

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü. Teknik Bülten Serisi N o. 12, An-

kara 61 s.
Ş.

ALEMDAG,

bek

1963.

Tokat havalisindeki doğukayvnlarında kınnızı gödurumu. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Der-

teşekküUUının

gisi. 9 (1) : 45 - 61.
Ş. 1964. Dilzenlennıiş çizgiZeT grafikleri ve kızılçam ağaç
tablosunun bu .metodla ifadesi. Ormancılık Araştırma Ensti-

ALEMDAG,
hacım

tüsü Dergisi. 9 (2) : 32-49.
ALEMDAG,

Ş.

tayininde

1965.

Meşcere gö.ğiJ,s

yiizeyin·in, çap

dağıl~rı:ın

ve hacmin

prizmaların kullanılması. Ormancılık Araştırma

Enstitü-

sü Dergisi. 11 (1) : 25- 41.
ALPAY, O. 1953.

Mer'aların ıslahı

besinin önemi, gayes-i ve
sü Muhtelif

Yayınlar

ALPAY, O. 1954.

leri

hakkında

ve hayvan

otlatmasının

tanzimi

mevzuları. Ormancılık Araştırma

şu

Enstitü-

Serisi No. 1, Ankara, s. 37-.47.

Yabancı ~yır

ara neticeler.

ve mer'a bitkiler·i adaptasyon deneme-

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Teknik

Bülten Serisi No. 2, Ankara, 23 s.
ALPAY, O. 1954.

van

Onnan içi meralarının ıslahı ve bu meralarda haytanzimine ait rapor hazırlanması kılavuzu. Orman-

otlatmasının

cılık Araştırma

Enstitüsü Muhtelif

Yayınlar

Serisi No. 3, Ankara,

18 s.
ALPAY,O. 1954.

Orrnancı,

mancılık Araştırma

ALPAY, O. 1956.

Aladağ

mancılık Araştırma

ra, 32 s.

orman, otlatma ve .mera münasebetleri. Or-

Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 14- 22.

tecrübe merası çah§maları 1953 -1954. OrEnstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 5, Anka·

7
ALPAY, O. 1956. Çamkoru civarı orman içi mer'aları. Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 7 -13.
ALPAY, O. 1956. Otlaklanm4zda halen takip edilen otlatma tarzının
sebep oliluğu kayıplar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 2
(2) : 23-32.
ALPAY, O. 1957. Otlak ıslahı ve Amenajmanı Kılavuzu,. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 5, Ankara, 112 s.
ALPAY, O. 1958. .Senenin muhtelif aylar-ında orman otlatmasının zararları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 73- 79.
ALPAY, O. 1959.

Ortaklarda ha~ılat tesbiti ve otlatma planı tanzimi.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 101- 109.

ALPAY, O. 1960. .Su, muhafazası tedbirleri ile otlak
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 32-37.

ıslahı. Ormancılık

ALPAY, O. 1960. Orman otlatmas·ı.
Dergisi. 6 (2) : 22- 25.

Ormancılık

Araştırma

Enstitüsü

ALPAY, O. 1961. Otlak amenajmanı.
Dergisi. 7 (2) : 11- 18.

Ormancılık

Araştırma

Enstitüsü

ALPAY, O. 1962. Yaylacılık ve problemleri.
tüsü Dergisi. 8 (2) : 3- 16.

Ormancılık Araştırma

Ensti-

AŞK,

K. 1959. Türkiyede ormancılık toprak muhafaza:-Aı çalışmalar-ında
göz önünde tutıüacak bazı hususlar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Dergisi. 5 (1) : 70 - 76.

AŞK,

K. 1959. Tokat ili Killikkıran meralarının
Enstitüsü Dergisi. 5 <2) : 110- 127.

ıslahı. Ormancılık Araş

tırma

AŞK,

K. 1960. Islah

Barajlarında küvetlerin dimenzion

tekniği. Ormancılık Araştırma

form. ve inşaat

Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 38-57.

AŞK,

K. 1961. Oezayirde toprak muhafaza tedbirleri. Ormancılık Araştır
ma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi. No. 9, Ankara, 71 s.

AŞK,

K. 1961. Çürük yamaçların sağlamlaştırılması.
ma Enstitüsü Dergisi. 7 (2) : 19- 40.

Ormancılık Araştır

AŞK,

K. 1963. Orman açmalarının toprak taşınmas-ı ve sathi akım üzerine
te&irleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 9 (1) : 6 - 18.

ATAKAN, M. 1953. Orman
ve

Araştırma

teşkilatı. Ormancılık Araştırma

istasyonu Ekonomi

Enstitüsü Muhtelif

Şubesi

vazife

Yayınlar

Seri-

si No. 1, Ankara, s. 42-45.
ATAKAN, M. 1954. Aralama kesimlerine başlama zamanı ve aralamalarda ölçü. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 1- 8.

8
AYDEM1R, H. 1964. Toprak Erozyonu.
Dergisi. 10 (1) : 54- 93.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

AYDEM1R, H. 1966. ÇığZara karşı teknik mücaclele ve korunma tedbirleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 12 (1) : 38- 84.
AYIK, B. 1961. Lif levha ve yon.ga levha imaliiçin lüzumlu maddeler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 7 (1) : 43-48.
BESÇEL1, ö. 1961. Ha§ere numunelerinin toplanma~~.
tırma Enstitüsü Dergisi. 7 (1) : 39- 42.

Ormancılık Araş

BESÇELİ,

ö. 1964. Büyükdüz AraştıNna Ormanının zararlı böcekleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 9 (2) : 50- 57.

BESÇELİ,

ö. 1965. Çam keseböceği (Thoumetopdea Pityocampa Schiff.)
krizalitınin toprakta kalma müddeti. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 15, Ankara, 11 s.

BEŞKöK,

T. 1953. Fidanlık çalı§maları ve ağaçlandırma şubesirtıin vazife
ve mevzuları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar
Serisi No. 1, Ankara, s. 24-29.

BEŞKöK,

T. 1953. Çamkoru Tecrübe Ormanvnda ocak ekimi ile ağaçlan
denemesi) tatbikat pldnı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Muhtelif Yayınlar Serisi No. 2, Bolu, 56 s.
dırma

BEŞKöK,

T. 1954. AğaçlandıNna çalı§malar-ında tohunı menşeinin iklim
ve toprak vasıfları bakımından önemi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2): 77- 84.

BEŞKöK,

T.l956. Kum kasalarında tohum çimlend,irme denemeleri. OrEnstitüsü Dergisi. 2 (1) : 41-57.

mancılık Araştırma
BEŞKöK,

T. 1956. Or.mam ağaç ve ağaçcıl-c türleri tohumlarında' uyuklama ve g'iderilmesi çareleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi.
2 (2) : 11 - 21.

BEŞKöK,

T. -ALEMDAG, Ş. 1957. Güney ve güneydoğu İngilterede gördüklerimiz. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 3- 13.

BEŞKöK,

T. E. 1957. Koruyucu orman şeritleri ve Balada koruyucu orman şeritleri tesisi denemeleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi. No. 7, Ankara, 138 s.

BEŞKöK,

T. 1960.

Ağaçlandırma sahalar-ında

cesini tahmin usulleri.
(2) : 3-13.

Ormancılık

ilk senelerdeki başarı dereAraştırma Enstitüsü Dergisi. 6

9
BEŞKöK,

T. 1961. Tohum
Dergisi. 7 (1) : 3 - 16.

BEŞKöK,

T. 1962.

meşcereleri.

Ormancıl;ıkta

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

iyi vasıflı tohum elde etme yönünde kay-

dolı{,nan geli-şmeler. Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 8 (1) :

34-43.
BEŞKöK,

T. - KAYIN, N. 1966. Kumullann tesbiti ve Rilzgar perdeleri
rapor. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif
Yayınlar Serisi No. 16, Ankara, 74 s.
semineı·i hakkında

BEŞKöK,

T. E. 1968. T-rakya bölgesinde rüzgar

sad·iyle

zararlarını

yapılacak ağaçlandırmalar hakkında

cılık Araştırma

Enstitüsü Muhtelif

önlemek makön etüd raporu. Orman-

Yayınlar

Serisi No. 25, Ankara,

12 s.
BEŞKöK,

T. E. 1966. üstün ağaçlar1 önemleTi1 seçi.m esasları ve kızılçam
(Pinus brutia Ten.) üstün ağaçlarının seçiminde gözönünde bulunduTulacak hususkır. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 12 (2) :
3-50.

BOZAKMAN,

İ.-

aTmanlarında

SELÇUK, H. 1962. DmniTköy Devlet 0Tman

11 ve 12 Ekim 1961 günleTinde

mancılık Araştırma

BOZAKMAN,

İ.

yapılan

işletmesi

ekskürsion. Or-

Enstitüsü Dergisi. 8 (1) : 44-78.

H. 1964.

Doğuanadolu mıntalwsında

türZeTinin botanik özellikleri ve

dağılışları.

bulunan

Ormancılık

bazı meşe

Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 10 (1) : 36- 53.
BüYüKYILDIRIM, L. 1960. Erozyon1 gradoni ve
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 6- 22.

ağaçlama. Ormancılık

BüYüKYILDIRllvl, L. 1961. Eksibelerimiz önemi ve 1955
gatın Saide-Sorkım

eksibesinde

yapılan

dırmalar. Ormancılık Araştırma

yılında

deneme mahiyetinde

Enstitüsü Muhtelif

Manav-

ağaçlan

Yayınlar

Serisi

N o. 7, Ankara 49 s.
BüYüKYILDIRIM, L. 1963.

lar.

Ormanc·ılıkta

Ormancılık Araştırma

ön

çalışma

Enstitüsü Dergisi. 9 (1) : 42- 44.

BüYüKYILDIRIM, L. 1964. Bm·dur
dırılması şartlannda

fizyolojik ve genetik

civar·ındaki çıplak

m.üşalıedeler.

Ormancılık

tepelerin

ağaçlan··

Araştırma

Ensti-

tüsü Dergisi. 10 (1) : 36- 53.
CHARARAS, C. 1966. Picea oTientalisJe arız lps sexdentatus ve diğer kabuk böcekleTi. (Çeviren: Karagöz, 0.) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 12 (1) : 3-37.
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ÇINAR, S. Z. 1956. Orman içi çayır, meralarımız ve önemi.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 67-70.
ÇINAR, S. Z. 1956. Me1"a ekimi.
si. 2 (2) : 33 - 43.

Ormancılık Araştırma

Omancılık

Enstitüsü Dergi-

ÇINAR, S. Z. 1957. Otlak çalışmal-arımızın ümit verici rakamları.
lık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 27- 30.
ÇINAR, S. Z. 1957. Meralardaki yabani otlar.
titüsü Dergisi. 3 (2) : 22- 27.

Ormancı·

Ormancılık Aarştınna

Ens-

ÇINAR, S. Z. 1958. Otlaklarda bozulma emareleri ve bozulma sebepleri.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 7-14.
EKiCi, M. 1964. Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff =
Cnethocampa pityocampa Schiff) nin biyolojisi. Ormancılık Araştır
ma Enstitüsü Dergisi. 9 (2) : 58- 67.
EKiCi, M. 1965. Sünger öTücüsü (Lymantria dispar L.) nün biyolojisi ve
rnücadelesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (1) : 51- 56.
EREL, M. 1961.

Güneybatı

mıntakasında

bilgiler.
ERDEMİR,

Al.manya «Nagold» Devlet Tohum istasyonu
cari kaide ve
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 7 (1) : 17-24.

oTman

Ormancılık

ö. 1964.

ağacı tohumlcınnın toplanmasında

0Tmancılıktr.ı

Ormancıhk Araştırma

ERDEMfR. ö. 1965.

haflılat bilgi.si ve hasılat çalı§maları.
Enstitüsü Dergisi. 10 (2) : 42-47.

Ormancılıkta

Ormancılık Araştırma

hasılat

bilgisi ve has·ılat çalhşmaları.
Enstitüsü Dergisi. 11 (1) : 42- 50.

ERSOY, O. 1954. Orman içi meraların ıslahı.
titüsü Dergisi. 1 (2) : 23- 27.
ETTER, H. 1954. Orman yol
Savran, K.). Ormancılık
risi No. 4, Ankara, 12 s.

şebekesi

Ormancılık Araştırma

Ens-

.mefhumu ve planlanma.sı. (Çeviren:
Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Se-

Araştırma

ETTER, H. - KüÇüRKOCA, H. 1955. Biiyükdüz Tecrübe Ormanında servetin ve tecessümün tayini metodları ve takip edilen usuller hakkında
bazı izahlar. (Çeviren: Savran, K.- Alemdağ, Ş.). Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 4, Ankara, 32 s.
ETTER, H. 1958. TüTkiyede dikili damganın yapılması ve kesUecek dikili
ağaç hacmının sihhatle hesaplanması. (Çeviren: Alemdağ, Ş.) . Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 42-48.

FAO. 1958. Kurak mıntakalarda ağaçlandırma tekniği. (Çeviren: Böş
kök, T.). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi
No. 6, Ankara, 139 s.
GüLAYDIN, H. 1966. Ormancılık havai hatlar.
Enstitüsü Dergisi. 12 (2) : 51- 88.
GüLÇüR,

M:. 1953.

şubesinin

siri

Ormanların

gayesi ve

titüsü Muhtelif

Ormancılık

su rejimi ve toprak

Araştırma

muhafaza::ıı

üzerine te-

çalışma konuları. Ormancılık Araştırma

Yayınlar

Ens-

Serisi No. 1, Ankara, s. 34- 36.

GüLÇüR, M. 1954. Su havzalarında erozyonun incelenmesi.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (1) : 12 -18.
GüLÇüR, M. 1954. Tesviye hendeklerinin erozyon ve kurak
landırmaları bakımından

ehemmiyetleri.

Ormancılık

mıntaka ağaç

Ormancılık Araştırma

Ens-

titüsü Dergisi. 1 (2) : 28- 40.
GüLÇüR, M. 1956. Erozyon kontrolu çalışmalarında kudzu.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 14- 19.
GüLÇüR, M. 1956. Su
lır.

havzalarının

Ormancılık Araştırma

GüNSüR,
tırma

GüNSüR,

erozyon

bakımından

etüdü nasıl

yapı

Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 5-9.

Ş.

1956. Fidanlıklarda topmğın ehemmiyeti.
Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 45- 51.

Ş.

Ormancılık

Ormancılık Araş

gıda maddeleri ve bunlarla bitkilerin dış
münasebet. Ormancılık Araştırma Enstitüsü

1959. Topraktaki

görünüşleri arasındaki

Dergisi. 5 (2) : 128 -138.
Ş. 1962. Toprak reaksiyonu ve bunun bitki besin maddeleriyle
olan münasebeti. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (1) :

GüNSüR,

22-33.
GüRSU,
nın

İ.

1958. F'ransada reçine

hususiyetleri ·ve tabi

mancılık Araştırma

GüRSU,

İ.

tırma

GüRSU,

İ.

istilısali yapılan

tut·uldukları

sahil çamı ormanları
silvikültürel muameleler. Or-

Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 56-64.

1958. Reçine istihsalinde rasy.onalizasyon.
Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 29- 34.
1959. Haşebin yanmasının önlenmesi
Enstitüsü Dergisi. 5 (1) : 29- 34.

Ormancılık Araş

imkanları.

Ormancılık

Araştırma

1959. KeTeste sanayinde kullanılan tabii tutkallar.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 24- 39.

GüRSU,
lık

İ.

Ormancı
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GüRSU, İ. 1960. Haşebin e.mprenyesinde kullanılan yeni emprenye nwddeleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : s. 74-77.
GüRSU,

İ.

1960. Tokat mıntakası kayınlarının teknik vasıfları üzer·inde
bir çalışma. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (2) :

yapılan

30-37.
GüRSU, İ. 1965. Kızılçamlarımızda msyonel reçine istihsal metodu üzerinde araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Se~
risi No. 16, Ankara, 68 s.
GüRSU, İ. 1066. Karabük nııntakası sapsız me.şelerinin anatoınikJ teknolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 17, Ankara, 90 s.
GüRSU, İ. 1966. Peclavra imalal·ında zayiat miktartı. Ormancılık Araştır
ma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 18, Teknik Raporlar: 2,
Ankara 5 s.
İ.

1966. Bolu

mıntakası sarıçanılarında

(Pinus silvestris L.) lif
Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi
No. 19, Teknik Raporlar: 3, Ankara, 10 s.

GüRSU,

kıvrıklığı. Ormancılık Araştırma

GüRSU, İ. 1966. Bük Araştırma Ormanında asitli reçine istihsal metodlarile kızılçamlarda yapılan reçine istihsal araştırmaları. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 17, Ankara, 60 s.
GüRTAN, H. 1958. Odun istihsalinde çal'tşan işçi postalarının teşkili ve
bir kişilik işçi postaları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi.
4 (2) : 3-12.
GüRTAN, H. 1959. Motorlu zincir desterelerin memleketimizdeki kullanma imkanlwrı hakkında düşünceler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Dergisi. 5 (1) : 3- 10.
GüRTAN, H. 1960. Odu.n istihsalinde iş planı ve işin meşcere ve ağaç başında düzenlenmesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) :
58-66.
GüRTAN, H. 1960. Orma:ncılıkta kullanılan alet ve malzemenin normlandırılması ve muayenesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6
(2) : 26- 29 ..

GüRTAN, H. 1965. iş ve ene·rji.
11 (1) : 62 - 75.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi.

GüRTAN, H. 1965. Beslenme pı~oblemi ve orman işçilerinin beslenmesi.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (2) : 64- 81.
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GüRTAN, H. 1966. Oltu, Göle ve
imkanları.

Sarıkamış ormanlarından kış çalışması

Ormancılık Araştırma

Yayınlar

Enstitüsü Muhtelif
si No. 22, Teknik Raporlar: 6,,Ankara, 8 s.

Seri-

GüRTAN, H. 1966. Karasu,- Acarlar gölü dışbudak ormanında kesim ve
nakliyat. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi
No. 23, Teknik Raporlar: 7, Ankara, 6 s.
İLHAN,

R. 1965. Köknar ve ladin direklerini emprenye

mancılık Araştırma

İLHAN,

ler.

metodları.

Or-

Enstitüsü Dergisi. 11 (2) : 82-93.

R. 1966. Yapılarda kullanılan ağaç malzemeele korııyucu tedbirOrmancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 12 (2) : 109- 125.

JENSEN, C. E. - LANE, R. D. 1965. A-raştırma konularının seçimi ve çözürnü. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (2) : 3- 22.
KAPTAN, R. - UZUNER, A. R. 1963. Artvin ve Ayancıkta kurulması mutasavver sun)i tahta jab1·ikalarına ait avan proje. Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü Dergisi. 9 (1) : 19-41.
KARAMANOGLU, K. 1964. Edremit Kazdağı (İda) bitkileri.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 10 (1) : 3- 35.

Ormancılık

KARAMANOGLU, K. 1964. Ankara, Çubuk, Karagöle bir botanik gezisi
ve vejetasyonun bitki coğrafyası yönünden incelenmesi. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 10 (2) : 37- 41.
KARAMANOGLU, K. 1965. iç Anadolu stepinde toprak erozyonuna karşı
korııyucıt yastık (Polster) bitkileri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
·Dergisi. 11 (1) : 3 -19.
KASIMOGLU, N. 1956. Fidanlık topraklarının
ma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 58-66.

ıslahı.

Ormancılık Araştır

KASIMOGLU, N. 1957. Fidanlıklarda yabancı otlarlamücadele ve toprağvn sterilize edilmesinde kimyevi ilaçların kullanıl.ması. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 19- 26.
KAYACAN, S. 1953.

Hasılat araştırmalan şubesinin

larının elıemmiyet

Muhtelif

Yayınlar

mevz:uu ve çalışma
ve mahiyeti. Or.mancılık Araştırma Enstitüsü
Serisi No. 1, Ankara, 10-17.

KAYIN, N. - BEŞKöK, T. 1966. Kumıüların tesbiti ve rüzgar perdeleri semineri hakkında -rapor. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif
Yayınlar Serisi No. 16, Ankara, 74 s.
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KöSE,

Ş. ı964.

Meryemana Araştırma Ormanında turbalık teşekkülü. OrEnstitüsü Dergisi. 10 (2) : 31- 36.

mancılık Araştırma

KöSE, Ş. ı965. Meryemana Araştırma Ormanında Doğ·ıt ladini I(Picea
orientalis Link Carr.) olgun kozalaklarındalci tohum sayısı. Orman·cılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. ll (ı) : 20- 24.
KüÇüKKOCA, A. H. ı954. Aralama leesimlerinin tesirleri..
Araştırma En:;titüsü Dergisi. ı (2) : 9- ı3.

Ormancılık

KüÇüKKOCA, A. H. - ETTER, H. ı955. Büyükdüz tecrübe ormanında
servetin ve tecessiimün tayini metodları ve takip edilen usuller hakkında bazı izalılar. (Çeviren: Savran, K. -Alemdağ, Ş.). Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 4, Ankara, 32 s.
LANE, R. D.- JENSEN, C. E. ı965. Araştırma konularının seçimi ve çözümü. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (2) : 3- 22.
ORMANCILIK ARAŞIRMA ENSTİTüSü. 1954. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1952. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. ı, Ankara, 50 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1954. Ormancıhk Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1953. Ormancılık .Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 2, Ankara, 24 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1955. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1954. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 3, Ankara, 45 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1956. Orınancılık Araştırma
Enstitilsü Yıllık Bülteni 1955. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 4, Ankara, 64 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1957. Ormancılık Am.ştırma
Enstitilsil Yıllık Bülteni 1956. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 5, Ankara, 34 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1958. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1957. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 6, Ankara, 53 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1959. Ormancıhk Araştırma
Enstitüsü YılZıle Bülteni 1958. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 7, Ankara, 52 s.
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ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1960. Ornıancılık Ara§tırnıa
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1959. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 8, Ankara, 70 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1961. Ornıancılık Araştırma
Enstitüsü Yıll·ık Bülteni 1960. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
. lık Bülten Serisi No. 9, Ankara, 79 s.
ORMANCILIK
Ara.şt1.rma

Muhtelif

ARAŞTIRMA

Tilnstitii.<;ii,. ve

Yayınlar

ENSTiTüSü. 1962. Türkiye

Ornıancılık

çahşm.ala:rı. Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Serisi No. ll, Ankara, 20 s.

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1962. The Turkish Forest
Research Institute and Its Activities. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 12, Ankara, 20 s.
ORMANCILIK ARAŞTIR1iA ENSTiTüSü. 1963. Ormancılık Ara§tırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1961. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisı No. 10, Ankara, 79 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİ'füSü. 1963. Ornıancılık Araştırma
Enstitüsü Yılhk Bülteni 1962. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. ll, Ankara, 54 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1964. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1963. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Seri.:3i No. 12, Ankara, 68 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1965. Orrnancılık Ara§tıTma
Enstitüsil Yıllık Bülteni 1961;. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 13, Ankara, 64 s.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1966. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1965. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Seriai No. 14, Ankara, 55 s.
ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1966. Türkiye Ornıanoılık
Enstitüsü ve çalışmaları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Muhtelif Yayınlar Serisi No. 15, Ankara, 27 s.

ORMANCILIK
Araştırrna

OSMANLIOGLU, M. H. 1959. Orman ekonomisinin araştırma konuları
neler olabilir. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (1) : ll-16.
OSMANLIOGLU, M. H. 1960. işletmecilik ve personel idaresi.
lık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 67- 73.
öZDEMİR,

Ormancı

ö. L. 1958. Orman ağaçları tohumlarının dezenfekte edilmesi.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 52- 55.
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öZDEMiR, ö. L. 1958. Dikim

leri.

zamanı

Ormancılık Araştırma

kullanılan

ve pratikte

dikim

şekil

Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 49 - 58.

öZDEMiR, ö. L. 1959. Jl.fikorizelerin fidanlıklar için önemi.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 51-56.

Ormancılık

öZDEMİR,

ö. L. 1960. «Damping off» mantari hastahğını önleyici tedbirler ve bununla mücadele. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergi-

si. 6 (2) : 15- 21.
öZDEMİR,

ö. L. 1961. Malç'ın ormancılıkta kı;,llanma yerleri.
Enstitüsü Dergisi. 7 (2) : 41-46.

Ormancı

lık Araştırma

öZDEMiR, ö. L. 1962. Fidanlık envanterinin
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (2) : 33-42.
öZTüRK, E. 1954. Kontralit.
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ve
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Enstitüsü Dergisi. 1 (1) : 27 •

32.
SAVRAN, K. 1954. Çam, köknar,

tensil kesimi

araştırmalar-ı.

kayın karışık meşcerelerimde traşlama

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Teknik

Bülten Serisi No. 3, Ankara, 15 s.
SAVRAN, K. 1956.

Onnancılık araştırmalarında

Ormancılık Araştırma

SEÇKiN, M. 1956.

tesiri.

artıran bazı

Ağaçların

(1) : 42-46.

faktörler.

sahaları.

Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 29- 40.

ferdi kabiliyetlerinin reçine verimi üzer·ine

Ormancılık Araştırma

SEÇKiN, M. 1957. Dikili

daimi deneme

Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 65 - 68.

ağaçlardan

reçine istihsalinde reçine verimin-i

Ormancılık

Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 3
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SEÇKiN, M. 1957.
rılması.
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kesimi ve

Ormancılık Araştırma

takıl-ı

kalan

ağaçların

kurta-

Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 41 -45.

SEÇKIN, M. 1958. Reçine verimine tesir eden çap, taç-boy nisbeti ve çap
artımı. faktörleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) :
32-36.
SEÇKiN, M. 1958. Reçine ve dünya memleketlerinde ve Türkiyede reçine
istilısali. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 21- 28.
SEÇKIN, M. 1959. Orman yangınları.
Dergisi. 5 (2) : 95 - 100.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

SELÇUK, H. 1953. Büyükdüz Tecrübe Orman-ında 2 inci şubenin 1952 yıh
faaliyeti. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi.
No. 1, Ankara, s. 20- 23. ·
SELÇUK, H. 1954. M eşeerelerin tabii hayat

yette bulunan silvikültürel müdahaleler.

çağları

ve bu

çağlarda

faali-

Ormancılık Araştırma

Ens-

titüsü Dergisi. 1 (1) : 4- 11.
SELÇUK, H. 1957. ibre örtüsü ve muZ top·rağ·ının çimlenme üzerindeki
tesirleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 14-18.
SELÇUK, H. 1958. Serbest silvikültür metodu ve silvikültürel pllinlamanın ana hatları. Orınancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) :
44-51.
SELÇUK, H. 1959. Onnanlarımızda bngün için tatbiki gereken silvikültiffrel muameleler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (1) :
51-58.
SELÇUK, H. 1959. İşletmeciriğimizin silvi-kiUtürel cephesi.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 57-64.

Ormancılık

SELÇUK, H. 1960. Bakım mildahalelerinde kı(,llanılan bazı herbisid!ler.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 23- 31.
SELÇUK, H. 1961. Ekim

yastıklannda

orman fidanlan

Ormancılık Araştırma

Biolojik esaslan.

yetiştirmenin

Enstitüsü Muhtelif

Yayın

lar Serisi No. 10, Ankara, 94 s.
Gü1nüşhane arası ve Meryemana Araştırma
türleri, Kuzeydoğu Karadenizde denize inen
(P. silvestris L.) ormanlarımı.z. Orınancılık Araş

SELÇUK, H. 1961. TrabzonOnnanı ağaç

sahil boyu
tırma

ve

ağaçc1,k

sarıçam

Enstitüsü Dergisi. 7 (2) : 3 -10.
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SELÇUK, H. - BOZAKMAN. i. H. 1962. Demirköy De·vlet Orman işlet
mesi ormanlarında 11 ve 12. Ekim 1961 günlerinde yapılan ekskürsiyon. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (1) : 44- 78.
SOLAK, M. 1964.

Avı-upa Rusya'sındaki k-ıımlıı topı-aklann ağaçlandınl

ması çalışmalar·ı.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 10 (2) :

18- 30.
Ormanı seri~i oTman amenajman
tanziminde tecessümün Mey er metoduma göre hesaplanması.

SOYKAN, B. 1957. Çam.koru Tecrübe
planının

Ormancılık Araştırma

SOYKAN, B.- ALE1v1DAG,

Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 9- 21.
Ş.

pılan çahşmalaı-da sıhlıat

1958.

Aynalı

derecesi.

Relaskop aleti ve alet ile ya-

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Teknik Bülten Serisi N. 8, Ankara, 74 s.
SOYKAN, B. 1959. Kontrol metodu ve İsviçredeki inkişaf seyri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 78-94.
SOYKAN, B. 1962. Delikli kart sistemi ve ormancılıkta k·ullanılma imkanları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No.
13, Ankara, 53 s.
SOYKAN, B. 1962.

Artımın

Ormancılık Araştırma

karnbial sahaya müsteniden

.hesaplanması.

Enstitüsü Dergisi. 8 (2) : 17 - 29.

SOYKAN, B. 1964.0rman envanteri ve önemi.
Enstitüsü Dergisi. 9 (2) : 3- 17.

Ormancılık Araştırma

Dikili ağaçların çaplannın ölçülmesinde muhtelif
kademeleri teşkilinin ve m·uhtelif kompasların sıhhat de'receleritayini. Ornıancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülteni Serisi

SOYKAN, ;B. 1964.
çcıp
nilrı

No. 13, Ankara, 46 s.

SOYKAN, B. 1964.
Ornıanı

Ormancıl'ık Araştırma

Serisi Orman Amenajman

Araştırma

Enstitüsü Bilk
1961- 1970.

Planı

Araştırma

Orınaııcılık

Enstitüsü Teknik Bülteni Serisi No 14, Ankara, 155 s.

SOYKAN, B. 1965. Relaskop alet·i, memleketimizdeki tatbik şekli ve bazı
temenniler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (1) : 76- 92.
SOYKAN, B. 1966. iUF'RO'nun Viyana'da toplanan XIII. Kongresine ait
rapor. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No.
24, Teknik Raporlar: 8, Ankara, 29 s.
SUN, O. 1964. Biometri ve Ormancılık.
tüsü Dergisi. 10 (2) : 3- 17.
SUN, O. 1966.

Ormancılık Araştırma

Oı-mancılık araştırmalarında

mancılık Araştırma

istatistiki

Ensti-

·uygulamalaı-.

Enstitüsü Dergisi. 12 (1) : 85-98.

Or
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TOKER, R. 1953. Orman mahsullerinden taydalanma §ıtbesinin vaz·ife
ve mevzuları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar
Serisi N o. 1, Ankara, s. 30 - 33.
TOKER, R. 1954. Maden ve tel direkler·inin emprenyesi ve bu hususta
memleket ormancılığına dÜ§en işler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (1) : 19-26.
TOKER, R. 1954. !tfaden direği istihsalinde gözönünde tut·ulması icap
eden teknik esnslnr. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. ı (2)
: 57-71.
TOKER, R. 1954. Y akacak odununda fire denemeleri, üç aylık ara neticeler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. ı,
Ankara, 16 .s.
işletmelerinde çalıışan

TOKER, R. 1956. Orman

kendi

memurlarının

cılık Araştırma

ölç:me, kesme ve 'depo

branşlarında nas-ıl yetiştirebilirsiniz?

Orman-

Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 20 '- 28.

TOKER, R. 1956. Sun'i

kıırutma

Ormancılık Araştırma

ve kereste

fabrikalanmız

için öne.mi,

Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 53- 63.
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şartlarına
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kayında ardaklanmayı

Ormancılık Araştırma
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Enstitüsü Tek-

nik Bülten Serisi No. 6, Ankara, 66 s.
işlerinde kazaları

TOKER, R. 1957. Orman

gelen tedbirler.

Ormancılık Araştırma

önlemek için

al>ınması ılazım

Enstitüsü Dergisi. 3 \(1) :

31-41.
TOKER, R. ı957. Ormanda nakliyat işlerinde kullanılan motorlu çel®ıe,
kaydırma, kaldırma,

·için önemi.

havai hat makine ve tesisleri, memleketimiz

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 28 - 40.

TOKER, R. 1958. Memleketimizde orman işçisi problemi ve halledilmesi
imkanları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (ı) : ı5- 3ı.
Kayın tomruklarının hazırlanmasında

TOKER, R. 1958.

lacak esaslaT.

Ormancılık Araştırma

gözönünde t·utu-

Enstitüsü Dergisi. 4 (2) :
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TOKER, R.

ı959.

Kurutma,

Ormancılık Araştırma
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muhafazası
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bakımı.

şekli.

Orman-

28.

TOKER, R. 1959. Lif levhaları) kullanma yeTleri ve işlenme
cılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 3-23.
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TOKER, R. 1960. Bat,ı Karadeniz sançamının teknik vas-ıfları ve kullanma yerleri hakkında araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Teknik Bülten Serisi No. 10, Ankara, 92 s.
TUNCER,
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Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 40-44.
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TOPÇUOGLU, M. Y. ·1966.
Ormancılık Araştırma
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UZUNER, A. R. 1958. Şüceyratla kimyevi mücadele metodlar·ı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 35-41.
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UZUNER, A. R. 1959. Meryemana Ladin Araştırma
cılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 45- 50.
UZUNER, A. R ..1960. BiT gençleştirme deneme
tırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 3-5.

planı.
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Ormancılık Araş·

Ayancıkta kurulması

mutasavvur .sun)i tahta fabr·ikalanna ait avan proje.
Araştırma

Ormancıhk

Enstitüsü Dergisi. 9 ;(1) : 19-41.

üNLü, M. 1962. Orman

lenmesi ve bu
Araştırma

Orman-

iş

jidanlıklarında kuş tahribatının
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atmacalut'la ön-

yetiştirilen atmacaların bakımı. Prmancılık

Enstitüsü Dergisi. 8 (2) : 30- 32.

VARIŞLIGİL, A. 1954. Sel yarıntılarının çeşitleri) kontrol ve
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 41-56.
VAROL, M. 1965. Erbaa - Çatalan ve Niksa·r - Akıncıköy sedir

leri ve
yeler.

alınmas·ı

Ormancılık Araştırma

YALTIRIK, F. 1954.
todlar·ı.

gerekli silvikültürel tedbirler
Baltalık

ıslahı.

meşcere

.hakkında bazı

tevsi-

Enstitüsü Dergisi. ll (2) : 50-63.

ve korul-u

Ormancılık Araştırma

baltahkları

koruya çevirme me-

Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 85 ~ 93.
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YüKSEL, Ş. 1966. Bük Araştırma Ormanında saf kızılçam meşcet·eterin
de aralama ve tensil çahşmaları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Muhtelif Yayınlar Serisi No. 20, Teknik Raporlar: 4, Ankara, 7 s.
YüKSEL,

Ş.

1966.

Araştırma

lar :

serisi ormanlarında akasya
tesisi çalışmaları. Ormancılık

Bartın işletmesi dumanlı

(Robinia Pseudoacacia L.)

baltaliığı

Enstitüsü Muhtelif
5, Ankara, 6 s.

Yayınlar

Serisi No 21, Teknik Rapor-

ormanları, bugüne kadar tatbik edilen ve gelecekte tatbiki tavsiye edilen silvikültürel muameleler (Çeviren :

ZEDNiK, F. 1963. Türkiye

Selçuk, H.). Ortnancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif
risi N o. 14, Ankara, 118 s.

Yayınlar

Se-

iKiNOt KlSlM. OXFORD DESiMAL TASNiF SiSTEMi
iTiBARtYLE KONULAR
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YETiŞME MUHİTİ FAKTöRLERİ: İKLİM, MEVKi, TOPRAK
HiDROLOJi (SU MUHAFAZASI, TOPRAK MUHAFAZASI VE
EROZYON)

AKGüL, E. 1965. Radyoaktif izotoplar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (1) : 57-61.
14 Ekim -18 Kasım 1964 tarihleri arasında A. ü. F. Fakültesi ile
Z. Fak. İzotop laboratuvarında yapıian kurs'a ait çalışmaların bir
kısmını aksettirmekte olup izotopların tarım alanındaki kullanış yerlerinden örnekler vermektedir.
AŞK,

K. 1959. Tü1·kiye'de

göz önünde tutnlacak

orrnancılık

bazı

toprak .muhafaza çalışmalar-ında
hnsuslar. Ormancılık Araştırma Enstitü-

sü Dergisi. 5 (1) : 70 -76.
ilk insanların geçim kaynağını ormanların teşkil ettiğini, geri kalmış
memleketlerde bu durumun halen devam etmekte olduğunu, orman
tahribatının meydana getirdiği zararlardan erozyon problemini izah
ederek, buna karşı alınacak tedbirlerden toprak muhafaza çalış
malarının gayesi ve gayeye erişmek için takip edilecek yoldan bahsetmektedir.
AŞK,

K. 1960. Islah

tekniği.

barajlarında

küvetlerin

dimenzion form ve Vn§aat

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 38-57.
ve onun bir unsuru olan küvet'in tarifini yaptıktan sonra, çeşitli küvet tiplerini ve bunların hesabında kullanılan
metod ve formüller verilmekte ayrıca bunların inşa tekniğine temas
edilmektedir.
Islah

AŞK,

barajlarının

K. 1961. Çürük

yamaçların sağlamlet§tırı~ması.

Ormancılık Araş

tırma

Enstitüsü Dergisi. 7 (2) : 19-40.
Erozyonla mücadelede çürük yamaç problemini, bunların ıslahı için
yapılacak çalışmalarda takip edilecek yolu, mihaniki ve vejetatif
tedbirleri şekil ve fotoğraflada izah etmektedir.

AŞK,

K. 1961. Oezayirde toprak muhafaza tedbirleri.

tırma

Ormancılık Araş

Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 9, Ankara, 71 s.
Cezayirde toprak muhafaza çalışmalarının yapılmasını icap ettiren
sebebler, bu çalışmaların tarihçesi, erozyonu meydana getiren tabii
faktörler erozyonla mücadelede hanket şebekesi ve rolü, kullanılan
ağaç türleri, hanket şebekesinin tesisinde dikkat edilecek hususlar,
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Cezayir çalışmalarının on yıllık neticeleri; mevzuat, rapor ve muka·
velelerden bahsetmektedir.
AŞK,

K. 1963. Orman açmalarının topmk taşınması ve sathi akım üzerine tesirleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 9 (1) : 3 -18.
Orman açmalarının toprak taşınması ve sathi akım üzerine olan
tesirlerini tesbit maksadile Kızılcahamam - Çamkoru ınıntıkasında
vaz edilen bir denemenin ara neticelerini vermektedir.

AYDEMiR, H. 1964. Toprak erozyonu.
Dergisi. 10 (1) ; 54 - 93.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Erozyonun anlamı, zararları. dış görünüşi.ine, oluşuna ve şiddetine göre sınıflandırılması. Toprak ve erozyon münasebetleri. Erozyonun aktif ve pasif sebepleri. Erozyon şiddetinin tayininde genel esaslar ve
şiddetinin hesabında kullanılan metodlar. Erozyon ve ;vejetasyon
münasebetleri, insanların sorumluluğundan bahsetmektedir.
BEŞKöK,

T.- KAYIN, N. 1966. Kumullann tesbiti ve riizgar perdeleri
semineri hakkında rapor. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 16, Ankara, 74 s.

FAO ve Danimarka Hükümeti tarafından 1962 yılında Danimarka'da
yapılan serninere ait rapordur. Raporda Danimarkanın tabii, zirai
ve ekonomik şartları incelendikten sonra, seminer konularını teşkil
eden sahil erozyonu, kurnuHarın teşekkülü, ,kuımulların tesbiti ve
ağaçlandırılması, podsol toprakların ve fundalıkların ağaçlandırıl
ması; rüzgar perdelerinin aero - dinamiği, iklim ve su muvazenesi
üzerindeki tesirleri, mahsül verimi üzerindeki tesirleri, planlanması,
tesisi, bakımı ve korunması ile fidanlık tekniği konuları incelenmiş
tir.
BEŞKöK,

T. E. 1966. Trakya bölgesinde rüzga1· zararlarını önlemek maksadiyle yapılacak ağaçlandırmalar hakkında ön etiıd raporu. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 25, Teknik
Rapor : 9, Ankara, 12 s.
Trakya bölgesinde yapılacak orman dışı ağaçlandırmalarda önemli
bir uygulama sahası bulacak olan rüzgar perdeleri ve koruyucu
orman şeritleri tesisi imkanları bakımından Trakya bölgesinin tabii
ve zirai şartları, rüzgar zararları ve bunun ağaçlandırma yoluyla
önlenme imkanları, Trakya bölgesinde bulacağı uygulama şekli ve
bu tip çalışmaların takribi maliyetleri incelenmiştir.

BüYüKYILDIRIM, L. 1961. Eksibelerim·iz) önemi ve 1955 yılında Manavgatın Side - Sorkun eks·ibesinde yapılan deneme mahiyetinde ağaçlan-
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dırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi
No. 7, Ankara, 49 s.
Bu yazıda eksibeler hakkında genel bilgi verilmekte ve Türkiye'nin
muhtelif sahil ınıntıkası eksihelerinde yapılan ağaçlandırmaları, bu
ağaçlandırmaları güçleştiren
sebepleri ve menfi faktörlere karşı
alınan koruyucu tedbirleri açıklamakta olup bu davanın milletçe ve
devletçe ele alınmasını savunmaktadır.

GüLÇüR, M. 1954. Su havzalarında erozyon'un vncelenmesi. Ormancı
lık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (1) : 12 -18.
Yazar bu makalede, erozyon ve sebeplerini, erozyonun huı:ıule geliş şeklini, erozyonun mailler ve nehirlerdeki durumunu. erozyonun
mevcut olmadığı sahaları izah etmektedir.
GüLÇüR, M. 1954. Tesviye hendeklerinin erozyon ve kurak

mıntıka ağaç

landırmaları bakımından ehem,miyetleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 28-40.
Tavsiye hendeklerinin erozyon ve kurak mıntıka ağaçlandırmaları
bakımından ehemmiyeti ile ilgili olarak ele alınan bu makalede yazar,
tesviye hendeklerinin faidelerini, yapılmasını incelemekte ve hendek
tiplerinden Gradoni, Saccardy ve mer'alardaki hendek tiplerini etüd
ederek şekilleriyle beraber müşahede ve neticelerini de vermektedir.

GüLÇüR, M. 1956. Erozyon kontrolu çalışmalarında kudzu. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 14-19.
Bu konuda, erozyon kontrolu çalışmalarında kudzu (Pueraria thwn
bergiana)'nun kullanıldığı sahalar ve faideleri açıklanmakta olup,
kullanıldığı yerler olarak da : erozyona maruz kalmış ziraat arazileri, sel yarıntıları, teraslarda ve otlak sahalarında, yol imla ve hafir
lerinde, ot ve otlatma hususlarındaki rolü belirtilmektedir. Ayrıca,
kudzunun vasıfları, ekim ve dikim yoluyla yetiştirilmesi ve bakı
mı açıklanmaktadır.

GüLÇüR, M. 1956. Su
yapılı1·.

havzalarvnın

erozyon

bakımından

etüdü

naSıl

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 5- 9.
Su havzalarının erozyon kontrolü bakımından ne şekilde etüd edil- ·
diğini konu olarak ele alan yazar, bu konunun kısa bir tarihçesini
vermekte olup, havza çalışmaları için ihzari malumatın toplanması
ve etüdün yapılmasında nazarı itibare alınacak esaslı faktörleri belirtmektedir.
GüNSüR,

Ş.

maddeleri ve bunlarla bitk-ilerin dış
münasebet. Ormancılık Araştırma Enstitüsü

1959. Topraktaki

görünüşleri arasındaki

Dergisi. 5 (2) : 128-138.

gıda
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Bitkilerin beslenmesi ve gelişmesi için elzem olan besin maddelerinin
topraktaki formları ile toprak suyunda münhal veya gayri münhal
buiunmaları hususunda izahda bulunulmuş, eksik veya fazla olmaları halinde bitkilerin dış görünüşlerinde ne gibi arazlar meydana
getirdiklerine temas edilmiştir.
GüNSüR, Ş. 1962. Toprak reaksiyonu ve bunun bitki besin maddeleriyle
olan münasebeti. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (1)
:22-33.
Topraktaki bitki besin maddelerinin bitkiler tarafından alınabilir
bir halde bulunmasında toprak reaksiyonunun oynadığı rol üzerinde
izahlarda bulunulmuş ve reaksiyonun tadili için toprağa yapılması
gerekli müdahaleleretemas edilmiştir. Muhtelif ağaç ve ağaçcık türlerinin ph istekleri de cetvel halinde gösterilmiştir.
1964. Meryemana Ara.ştırrna Ormanında t·urbalık teşekkülü.
Enstitüsü Dergisi. 10 (2) : 31 - 36.
Doğukaradeniz Ormancılık Araştırma İstasyonuna bağlı Meryemana
Araştırma Ormanındaki turbalık teşekkülü incelenmekte ve tanıtıl

KöSE,

Ş.

Ormancılık Araştırma

maktadır.

VARIŞLICtL, A. 1954, Sel yarıntılarının çeşWeri, kontrol ve ıslahı. Or·
mancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 41- 56.
Sel yarıntılarının kontrolu, yarıntiların görünüşleri, tipleri, sınıflan
dırılması konuları ile yarıntıları ekonomik yönden ıslah etme metodları, teşekküllerine mani olma çareleri ve sel yarıntılarının ıslahı ve
deldurulması hakkında bilgi verilmektedir.
ZEDNİK,

F. 1963. Türkiye ormanları, bugüne kadar tatbik edilen ve gelecekte tatbiki tavsiye edilen s-ilvikültilrel muameleler (Çeviren :
SELÇUK, H.). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif yayınlar
Serisi No. 14, Ankara, 118 s.
Türkiye'nin iklim ve gelişim bölgelerinden, bu bölgelerde mevcut
ormanlardan ve alınması gerekli silvikültürel tedbirlerden bahsedilmektedir.
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SiSTEMATİK ZOOLOJİ

BESÇELİ,

Araştırma Ormanın zararlı böcekleri. OrEnstitüsü Dergisi. 9 (2) : 50- 57.
Lokal iklim münasebetlerine göre ormanlarımızın zararlı böceklerini
tesbit gayesiyle başlanılmış olan çalışma serisinin ilkini teşkil eden

ö. 1964. Büyükdilz

mancılık Araştırma

26
Büyükdüz Araştırma Ormanının
böceklerini ihtiva etmektedir.

zikredilmiş

tarihlerdeki

görülmüş

BESÇELİ,

ö. 1965. Çam keseböceği (Thaumetopoea Pityocampa Schiff.)
krizalitinin toprakta ka"bma müddeti. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 15, Ankara, 11 s.
Bu deneme ile Türkiye iklim şartları altında da krizalit haline geçen
tırtınarın tamamen ilk uçma peryodu içinde ergin hale gelmedikleri,
bir kısmının müteakip senesine kadar krizalit halinde toprakta kaldıkları, bu bakımdan bu haşere ile yapılacak mücadelede bu hususun
göz önünde tutulması gerektiği anlaşılmıştır.

16 -

GENEL

BOTANİK

BEŞKöK,

T. E. 1966. üstün ağaçlar, önemleri, seçim esasları ve kız·ıl
çam (Pinus brutia Ten.) üstün ağaçlarının seçitminde göz önünde
bulundurulacak h1ı,suslar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi.

12 (2) : 3 - 30.
bunlardan faydalanma imkanları; üstün ağaçlarda
büyüme, gövde, tepe, zararlılara dayanıklılık, kötü
şartlara uyabilme, odun kalitesi,
odundan gayrı orman mahsulü
verimi ve kalitesi, tohum verimi vasıfları; üstün ağaçların seçilmesi
ve kayıtlarının tutulması; üstün kızılçam ağaçlarının seçilmesinde
göz önünde bulundurulacak esaslar ve takip edilecek yol belirtilmiş,
üstün ağaç bildirme fişi örneği ve bunun dolduruluş tarzı hakkında
not verilmiştir.
üstün

ağaçlar,

aranılan hızlı

BüYüKYILDIRIM, L. 1963.

malar.

Ormancılıkta

Ormancılık Araştırma

fizyolojik ve genetik

çal-ış

Enstitüsü Dergisi. 9 (1) : 42-44.

Bu yazıda, fizyoloji ile genetiğin ormancılık alanındaki faydaları
belirtilmekte, bu mevzudaki çalışmaların, her lokal iklim için lüzumlu ana türlerin esaslı tohum nevilerini tayin bakımından faydalı ve
hatta zaruri olduğu savunulmaktadır.

17 -

SİSTEMATİK BOTANİK
İ. H. :1964. Doğu Anadolu mıntıkasında bulunan bazı meşe
tilrlerinin botanik özellikleri ve dağılı:;ları. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Dergisi. 9 (2) : 18- 31.

BOZAKMAN,

27
Doğu

Anadolu ınıntıkasında bulunan zengin meşe türlerinden 9 tanesinin botanik tavsifleri ve yayılışları hakkında bilgi verilmektedir.

KARAMANOOLU, K. 1964. Edremit Kazdağı (ida) bitkileri. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 10 (1) : 3- 35.
Kazdağı (İda) ndaki bitki türleri ve bu türlerden bazılarının önemli
sistematik vasıfları verilmekte ve bu dağın tarihi yönü açıklanmak··
tadır.

18 -

BiTKi EKOLOJiSi

KARAMANOGLU, K. 1964. Ankara, Çubuk, Karagöle bi1· botanik gezisi
ve vejetasyonun bitki coğrafyası yönünden incelenmesi. Ormancı
lık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 10 (2) : 37- 41.
Ankara, Çubuk ve Karagöle yapılan bir gezi neticesi tesbit edilen
vejetasyonu, bitki coğrafyası yönünden incelemektedir.
SELÇUK, H. 1961. Trabzon- Gümüşhane arası Meı·yemana Araştırma
Ormıanı ağaç ve ağaçcık türleri, Kuzeydağıt Karadenizde denize inen
sahil boyu sarıçam (Pinus silvest·ris L.) ormanları'1'1'11ız. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 7 (2) : 3- 10.
Yazar bu yazısında, Trabzon- Gümüşhane arası orman vejetasyonu
ile Meryemana Araştırma Ormanındaki ağaç ve ağaçcık türlerini
tesbit eden ve Karadeniz sahil boyuna inen sarıçam ormanıarına ait
bir tetkik gezisinden bahsetmektedir.
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SiLV!KüLTüR SiSTEMLERi, MEŞCEREN!N YAPISI VE TEREKKüBü; MEŞCERE ŞEKiLLERi

PAMAY, B. 1965. Karamanbayır·ı örnek Devlet Orman İşletmesi ormanlarının silvikültür problemleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Dergisi. 11 (2) : 23-49.
Yazıda, Karamanbayırı örnek Devlet Orman işletmesi ormanları
nın silvikültür problemleri ve bunların çözüm yolları, diğer bir değimle, bu işletmeye ait silvikültür planının esasları verilmektedir.
SELÇUK, H. 1958. Serbest silvikültür metodu ve silvikültürel planlamanın ana hatlan.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) :
44-51.
Orman anlamına ve ormanemın hüviyetine temas edildikten sonra
silvikültürel planlamanın ehemmiyeti ve zarureti belirtilmektedir.

28
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GENÇLEŞTtRME

BEŞKöK,

T. 1953.

VE

MEŞCERE

Fidanlık Çalışmaları

KURMA
ve Ağaçlandırma Ş·ubes-inin va-

mevzuları.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif YaSerisi No. 1, Ankara, 24-29 s.
1952 yılında Bolu'da faaliyete geçen Orman Araştırma İstasyonunun
tohum, fidanlık ve ağaçlandırma konularında yapması gereken araş
tırmalar genel hatları ile tadat edilmiş ve ilk safhada ele alınması dü·
şünülen konular hakkında kısa bilgi verilmiştir.

zife ve
yınlar

BEŞKöK,
rhrmrı

T. 1953. Çamkoru Tecrübe

Ormanında

denemesi) ta.tbikat-plaın.

Ormancılık

ocak ekimi ile ağaçlan

Araştırma Enstitüsü
Serisi No. 2, Bolu, 56 s.
Ormancılık Araştırma Enstitüsünün ağaçlandırma konusundaki ilk
çalışması olan ve Biometri esaslarına uygun olarak tertiplenen denemenin uygulama planı (İş planı) dır; denemenin tertibinde gözönünde bulundurulan hususlar, deneme muameleleri ve bunların arazide
tatbik şekli, ölçme ve tesbitierin yapılış esasları belirtilmiştir.

Muhtelif

Yayınlar

BEŞKöK,

T. 1954. Ağaçlandırma çalışmalar·ında tohum menşeinin iklim
ve toprak vasıfları bakımından önemi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 77- 84.
Tohum menşeinin ağaçlandırma çalışmalarında taşıdığı önem üzerinde genel olarak durulmuş ve bu hususun özellikle iklim ve toprak bakımından ortaya koyduğu problemler incelenmiş, bilahare yabancı
memleketlerdeki uygulamalarda riayet edilen esaslar hakkında bilgi
verilmiştir.

BEŞKöK,

T. 1956. Kum kasalannda tolıwm çimlendirme denemeleri.
Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 41- 57.
Orman ağacı tohumlarının çimlenme kabiliyetlerini, özel çiınlendir
me aletlerine lfı.zum olmaksizın her yerde ve her zaman uygulanması
mümkün olan «Kum kasaları» metoduyla tayin için luzumlu deney
malzemesi, tohumun örneklenmesi, deneyin yapılışı, çimlenme sayım
larının yapılması ve kaydedilmesi ve deney sonuçlarının kıymetien
dirilmesi esasları verilmiştir.
Ormancılık Araştırma

BEŞKöK,

T. 1956. Orman

ağaç

ve ağaçcık ·türleri tolıumlar·ında uyuk-

lama ve giderilmesi çareleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 11 - 21.
Orman ağacı tohumlarında çimienmeyi engelleyen sebeplere değinil
miş ve bunların çeşitleri ile giderilmeleri için uygulanan ön işlem
ler tadat edilmiş, muhtelif ağaç ve ağaçcık türlerinde çimlenme engeli durumunu ve bunun giderilmesi için uygulanması tavsiye edilen
ön işlem tarzını ve süresini gösteren bir cetvel verilmiştir.
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BEŞKöK,

T.

196ğ·. Ağaçlandırma

cesini tahmin usulleri.
6 (2) : 3-13.

sahalannda ilk senelerdeki başarı elere-

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi.

Ağaçlandırma sahalarında

ekim veya dikim çalışmalarının sağla
durumunu tayin maksadıyla yapılacak ölçmelerde örnek
sahaların alınışı, şekil ve vüs'atleri, miktarları ve ölçme sonuçlarının kıymetlendirilmesi esasları izah edilmiştir.
dığı başarı

BEŞKöK,

T. 1961. Tohum meşcereleri.
tüsü Dergisi. 7 (1) : 3- 16.

Ormancılık Araştırma

Ensti-

Tohum meşcereierinin ormancılık tatbikatında taşıdığı önem, seçilmelerinde gözönünde bulundurulacak esaslar, kuruluş, bakım ve korunmaları konuları incelenmiştir.

BEŞKöK,

T. 1962.

Ornwncıl-ıkta

gelişmeler.

kaydolunan

iyi vas·ıflı

tohum elde

Ormancılık Araştırma

etme yönünde

Enstitüsü Dergisi.

8 (1) : 34- 43.
İyi vasıflı

tohumun ormancılıkta ve ağaçlandırma çalışmalarında
önem, irsel vasıfların ıslahı çalışmaları, tohum bahçeleri ve
bu sayede elde olunan gelişmelerden bahsedilmiştir.

taşıdığı

BüYüKYILDIRIM, L. 1960. Erozyon, gradoni ve
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 6- 22.

ağaçlama.

Ormancılık

1954 senesinde Manavgat üzerindeki tepelerde yangın sebebiyle harap
olmuş olan yüz hektarlık bir arazide kızılçam ağaçlandırma çalış
malarını incelemekte ve bunları fotoğraf ve şekillerle tesbit etınekte
dir.
civarındaki çıplak tepelerin ağaç
ön müşahedeler. Ormancılık Araştırma Ens-

BüYüKYILDIRIM, L. 1964. Burdur
landırılmaS'ı şartlarında

titüsü Dergisi. 10 (1) : 36- 53.
Yazar, Burdur civarındaki çıplak tepelerin ağaçiandırılması şartla
rını ele almakta ve bu ınıntıkada başlanmış olan arınancılık araştır
malarının neler olduğunu,
ağaçlandırmaya tesir eden faktörleri,
toprak rutubetinin jeolojik yapıyla ilgili durumunu, toprak tahlilini
ve bu çıplak tepelerin mevcut şartlar ile ağaçlandırılıp ağaçlandırıla
mıyacağını incelemektedir.
Güneybatı

EREL, M. 1961.
mıntıkasında

ve bilgiler.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 7 (1) : 17- 24.
Almanya'daki Nagold Devlet Tohum istasyonundaki
ile ilgili olarak hazırlanmış bir makalesi olup, orman

Yazarın. Doğu

çalışmaları

Almanya «Nagold» Devlet Tohum istasyonu
orman ağacı toJıumlannın toplanmasında pari kcvide~
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ağacı tohumlarının toplanmasında
ayrıca

dikili ve

cari kaide ve bilgiler verilmekte;
tohum istihsali, yere dökülen tozamanı ve devam müddeti, tohum

yatık ağaçlardan

humların toplanması,

istihsal
toplama organizasyonu ve ağaca

çıkma işi'nin tekniği açıklanmak

tadır.

FAO. 1958. Kurak mıntıkalarda ağaçlandırma tekniği. (Çeviren:
BEŞKöK, T.). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar
Serisi N o. 6, Ankara, 139 s.
Kitap, Yakın Doğunun kurak ve yarı- kurak mıntıkalarında tatbiki
gereken tohum, fidanlık ve ağaçlandırma tekniğinden bahsetmekte
olup, bilhassa Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege mıntıkaları ile
Orta Anadolunun mühim bir kısmında yapılacak bozuk ormanların
ağaçlandırma yoluyla ıslahı, yeniden orman tesisi, erozyon sahalarının ağaçlandırılması, bataklık ağaçlandırmaları, kum eksibelerinin
tesbiti, rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şeritlerinin tesisi gibi
çalışmalarda da kitapta verilen bu esasların tatbik sahaların bulacağı
belirtilmektedir.
1956. Fidcı.nlıklarda toprağın ehemmiyeti. Ormancılık Araş·
Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 45- 51.
Kurulacak olan orman fidanlıklarında yer intihabında toprak bakımından hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek bozuk tekstürlü toprakların ıslahı ile alkalen ve CaCoa bakımından zengin toprakların gübrelenmesine temas edilmiştir.

GüNSüR,

Ş.

tırma

1958. Fransa'da reçine istihsali yapılan sahil çam·ı orman·
hususiyeileri ve tabi tutuldukları silvikültürel muameleler.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 56-64.
Bu yazıda Fransa'nın Güneybatısındaki sahil çamı ormanlarının bulunduğu sahanın coğrafi mevkii, ekolojisi, ormanların çeşitleri, iklim özellikleri ele alınıp burada tatbik edilmekte olan muhtelif tensil
metodları, ormanların tabi tutuldukları gençlik bakımı ve ferahlandırmalar hakkında etraflıca bilgi verilmiştir.

GüRSU,

İ.

larının

KARi.AMANOGLU, K. 1965. iç Anadolu stepinde topmk erozyonuna karşı
koruyucu yastık (Polster) bitkileri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Dergisi. 11 (1) : 3- 19.
İç Anadolu stepinde toprak kayma ve taşınmalarına karşı müessir
olan bitkiler incelenmekte ve bunlardan gayeye elverişli olanlarm
isimleri verilmektedir.
KASIMOG-LU, N. 1956. Fidanlık topraklarının
tırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 58-66.

ıslahı. Ormancılık Araş
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Fidan istihsali bakımından, fidanlık topraklarının ıslahı için hafif
kumlu toprakların ağır topraklara nazaran daha iyi olduğunu kaydetmekte; toprağın fiziki, kimyevi evsafımn ve pH derecesinin tesbitini, ıslahını ve topraktaki eksik gıda maddelerinin ne şekilde
tamamlanacağını açıklamaktadır.

KASIMOGLU, N ..1957. Fidanlıklarda yabancı otlarla mücadele ve
toprağın sterilize edilmesinde kimyevi ilaçların kullanılması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 19- 26. ·
Fidanlıklarda zararlı otlarla mücadele hususunda muayyen bazı
kimyevi ilaçların fidanıara zarar tevlit etmeden ve toprağı da dezenfekte ederek geniş mikyasta kullanılabileceği tavsiye edilmekte
ve dolayısiyle de maliyet fiatlarının önemli şekilde düşU.rüleceği savunulmaktadır.

KöSE, Ş. 1965. Meryemana Araştırma Ormanında doğu ladini {Picea
. orientalis Link Garr.) olgun kozalaklardaki tohum sayısıı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (1) : ·20- 24.
Meryemana Araştırma Ormanında doğu ladini (Picea orientalis Link
Carr.) olgun kozalaklarındaki tohum sayısının 1- 33 adet arasında
değiştiğini, umumiyetle kozalakların 14 tohum ihtiva ettiğini ve
12 - 9 - 16 - 18 - 23 - 19 - 11 adet tohum taşıyan kozalakların ekseriyette olduğunu kaydetmektedir.
öZDEMiR, ö. L. 1958. Orman ağaçları tohumlar·ının dezenfekte edilmesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 52- 55.
Çeşitli mantariara karşı fideleri korumak kastı ile ekimden evvel
tohumların muhtelif kimyevi maddelerle muamele yapılmasını izah
etmektedir.
öZDEMiR, ö. L. 1958. Dikim zamanı ve pratikte kullanılan dikirn, şe
ldlleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 49- 58.
ibreli ve yapraklı ağaÇlarda uygun dikim zamanı, dikim zamanının
muvaffakiyet üzerine tesiri. Çukur, çukur kenarı, çapa, bel dikimlerinin özelliklerinden bahsedilmektedir.
öZDEMiR, ö. L. 1959. Mikorizelerim fidanlıklar için önemi. Ormancı
lık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 51-56.
Mikorizelerin fide gelişmesine olan tesirleri, Mikorizelerin yaşama
ve gelişme şartları, Mikarize bulunmayan fidanlıklara uygun mikorize türünün aşılanması, hususunda bilgi verilmektedir.
öZDEMiR, ö. L. 1961. Malç'ın ormancılıkta kullanma yerleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 7 <2) : 41-46.
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Malç nedir; malç'ın faydaları, ormancılıkta ekim ve dikimlerde temin ettiği pratik istifadelerden bahsedilmektedir.
öZDEMİR,

ö. L. 1962.

ll'idanlık

envanterinin

yapılması.

Ormancılık

Araştırma
Fidanlık

terin

Enstitüsü Dergisi. 8 (2) : 33-42.
envanterinin lüzumunu belirtmekte ve

SAVRAN, K. 1954. Tabii tensil
ve

sıhhatli

bir envan-

nasıl yapılması Hlzım geldiğini açıklamaktadır.

metodları ve muhtelif metodların faide

mahzurları. Ormancılık Araştıı~ma

Enstitüsü Dergisi. 1 (1) : 27 uygulanan 4 tabii tensil metodunun

32. Yazıda, koru ormanlarında
faide ve mahzurları ele alınmıştır.
SAVRAN, K. 1954. Çarn; Köknar)
de

traşlama

tensil kesimi

Kayın karı§ık meşcerelerinde, şeritler

araştırmala-rı. Ormancılık Araştırma

Ens-

titüsü Tenik Bülten Serisi No. 3, Ankara, 15 s.
Büyükdüz Araştırma Ormanı hakkında kısa bir bilgi verildikten
sonra 1952 yılında başlanan tensil denemesinin ara neticelerine temas edilmektedir.
SELÇUK, H. 1957.

ibre örtüsü ve mul toprağının çimlenme üzerindeki

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 14-18.
Avrupa ladini, Nordman
göknarı ve kızılağaç tohumlarını çimlerrmesi üzerindeki tesirleri mukayeseli olarak verilmektedir.
tesirleri.

Mul

toprağı

ile ibre örtüsünün

sarıçam,

SELÇUK, H. 1959. işletmeciliğimizin silvikültürel cephesi.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 57-64.

Ormancılık

İşletmecilerimizin

gençlik çağında tatbik edecekleri silvikültür tekile bu tekniğin ana hatları üzerinde durulmakta; sıklık, serenlik ve ağaçlık çağlarındaki silvikültür tekniğinin bilahare ele alına
cağı kaydedilmektedir.

niği

yast·ıklar.ında orman fidanlar-ı yetiştirme
nin biyolojik esasları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Ya-

SELÇUK, H. 1961. ibre ekim
yınlar

Serisi No. 10, Ankara, 94 s.
Yazar, ibre ekim mevzuunda Almanya'ya yaptığı bir tetkik seyahatini ele aldığı bu yazıda, ibre ekim yastıklarında orman fidanları yetiştirmenin biyolojik esasları ile ibre ekim metodu hakkında resim
ve cetvelleriyle birlikte geniş bilgi ve açıklamalar vermektedir.
SOLAK, M. 1964.

Avrupa

rılması çalışmaları.

(2) : l9- 30.

Rusya'sındaki

Ormancılık

kumlu

Araştırma

toprakların ağaçlandı

Enstitüsü Dergisi. 10

33
6 Hafta devam eden FAO
latı tarafından hazırlanan
toprakların

ne

Birleşmiş

Milletler
seminerde Avrupa

Gıda

ve

Tarım Teşki

Rusya'sındaki

kumlu

şekilde ağaçlandırılabileceğini anlatmaktadır.

UZUNER, A. R. 1958. Şüoeyratla kimyevi .mücadele
cılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 35-41.
Çeşitli kimyevi mücadele
lardan bahsetmektedir.

metodlarından

ve

UZUNER, A. R. 1960. Bir gençleştirme deneme
tırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 3- 5.

metodları.

kullanılan

Orman

müstahzar-

planı. Ormancılık.Araş

Tensil metodunun tayin için, gençleştirmeye geçmeden önce yapıl
ması iktiza .eden bir denemeden bahsedilmekte, sonrada kafi miktarda tohum ağacı bulunmasına rağmen tabii yolla tensili şüpheli
görülen bir mahalde yapılacak denemenin tertibine ait bir örnek
verilmektedir.
üNLü, M. 1962. Orman fidanlıklarında kuş tarribat!ının atmaoalarla
önlenmesi ve bu iş için yetiştirilen atmacalann bakımı. Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (2) : 9- 32.
Tohumların

çimlenme anında ve çimlendikten sonra mıntıkanın
hususiyetlerine göre fare, kuş gibi hayvanlardan korunmak için küçük kuşlarla beslenmekte olan atmacaların yetiştirilmesindeki faydaları, atmacaların nasıl yetiştirileceğini, bakımını izah etmektedir.

YüKSEL, Ş. 1966. Bük Araştırrna Ormanında saf kızılçam meşcerele
rinde aralama ve tensil çalışmalar-ı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi. No. 20, Teknik Raporlar: 4, Ankara, 7 s.
Çalışmaların gayesi, tertibi ve yapılan müşahade ve tesbitler bir rapor halinde verilmektedir.
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MEŞCERE

VE AGAÇ BAKIMI :

ATAKAN, M. 1954. Aralama kesimlerine başlama zamanı ve aralamalarda ölçü. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 1-8.
Aralamaya başlama zamanı ortaya konduktan sonra Türkiye'de yapılacak aralamalarda kullanılması uygun görülen ölçüye temas edilmektedir.
KüÇüKKOCA, A. H. 1954. Aralama kes·imlerinin tesirleri.
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 9-13.

Ormancılık

34

Aralama kesimlerinin toprak,

meşcere,

tabii gençleşme, artım, hatohum hasılatı, tohum verimi
tesirler açıklanmaktadır.

sılat sağlama, meşcere dayanıklılığı,

ve orman

estetiği

üzerine

yaptığı

SELÇUK, H. ı954. Meşeerelerin tabii hayat çağlan ve b·u çağlarda tatbiki ·icap eden silvikültiirel müdahaleler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. ı (ı) : 4- ll.
Meşcerelerin tabii hayat çağlan tadat edildikten sonra gençlik, gençlik bakımı ve gayesi, gençlik bakımının zamanı ve yürütülmesi hakkında bilgi verilmektedir.

SELÇUK, H. ı959. Ormanlanmızda bugün için tatbiki gereken silvikültürel muameleler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (1)
5ı-

58.

Gençlik ve

sıklık bakımları

ile aralarnalardan bahsedilmektedir.

VAROL, M. ı965. Erbaa - Çatalan ve Niksar - Akıncıköy sedir rneşce
ı·eleri ve alınması gerekli silvikültürel tedbirler hakkında bazı tavsiyeler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. ll (2) : 50- 63.
Erbaa - Çatalan ve Niksar - Akıncıköy sedir meşcerelerinin halihazır durumları ile bakımları ve gençleştirilmeleri mevzuunda alınma
sı gerekli tedbirler özetlenmekte, ayrıca Kale deposu-Ardıçtepe kesiti verilmektedir.
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BOZUK, BAKIMSIZ VEYA KAPALILlGI
LERDE YAPILACAK iŞLEMLER :

YALTIRIK, F.

ı954.

Baltalık

AZALMIŞ MEŞCERE

ve korulu baltahklan koruya çevirme meEnstitüsü Dergisi. ı (2) : 85- 93.

todları. Ormancılık Araştırma

Memleketimizdeki baltalıklarıp. kapladığı sahaların büyüklüğünden
ve buna mukabil temin ettiği" mahsul çeşidinin mahdudiyetinden,
baltalıkların koruya çevrilmesi prensiplerinden bahsedilmektedir.
YüKSEL, Ş. ı966. Bar·tın işletmesi Dum.anlı serisi ormanlarında akasya (Robinia pseudoacacia L.) baltalığı tesisi çalışmaları. Ormancı
lık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 21, Teknik Raporlar : 5, Ankara, 6 s.
Akasya hakkında genel bilgiler verildikten sonra akasya baltalığı
tesisi konusunda yapılan çalışmalardan ve alınan neticelerden bahsedilmektedir. /
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ORMANCILili VE TARIMIN KO.l'vlBİNESİ. SUBOYU VE SULANAN ORMANLAR, KORUYUCU ORMAN ŞERİTLERİ V.S. DE
YüRüTüLECEK İŞLEMLER:

ALPAY, O. 1954.

leri

hakkında

Yabancı çayır

ara neticeler.

ve mer'a bitkileri adaptasyon deneme-

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Teknik
Bülten Serisi No. 2, Ankara, 23 s.
Tarım Bakanlığı tarafından buna takaddüm eden yıllarda yurda ithal edilmiş olan kültür mer'a bitkilerinden 27 Gramineae ve 14 Leguminosae türünün Bolu ve Çamkoru'da çayır deneme sahasında gelişmelerine ait bir yıllık gözlemler özetlenmiştir.
ALPAY, O. 1954.

van

Orman içi .mer'alarının ıslfihı ve bu mer'alarda haytanz'imine ait rapor hazırlanması kılavuzu. Orman-

otlatmasının

cılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 3, Ankara,
18 s.
Orman içi otlaklarda ıslah işlerinin neler olduğu ve bu ıslah çalış
malarını gerçekleştirecek projelerin nasıl hazırlanacağı, nasıl yürütüleceği izah edilmiştir.

ALPAY, O. 1956.

Aladağ

mancılık Araştırma

tecrübe

mer'cwı çalışmaları

1953 -1954. Or-

Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 5, Ankara.

32 s.
Aladağ ınıtıkasında başlamış olan ve muhite uygun otlatma sisteminde otlatma kesafetini tesbit gayesini güden çalışmanın esaslarını
ve ilk araziye vaz'ını ve bazı ön IT).Üşahadeleri izah eder.

ALPAY, O. 1956. Çamkoru civarı orman içi mer'aları. Ormancılık Araş
tıma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 7 -13.
Çamkoru civarı mer'alarında yapılan bir sürveye göre bu mıntıka
otlaklarında tesbit edilen otlak örtüsü ve bu örtünün bitki kompozisyonuna göre mer'anın durumu ve kapasitesi tesbit edilmektedir.
ALPAY, O. 1957. Otlak ıslfihı ve amenajmanı kılavuzu,. Ormancılık
Araştırtna Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 5, Ankara, 112 s.
Orman içi otlaklarda yapılacak ıslah işlerinin nelerden ibaret olabileceği ve bunların gerçekleştirilmesi için hazırlanacak projelerin
esasları izah edilmiş,
ayrıca, sonuna en önemli çayır bitkilerinin
tanıtıroma ait bir bahis eklenmiştir.
ALPAY, O. 1958.

Senenin muhtelif

rarları. Ormancılık Araştırma

aylarında

orman

otlatmasının

za-

Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 73 -79 s.
Çamkoruda yapılmakta olan orman otlatmasının zararlarının tesbiti çalışmalarında bu mıntıka ormanlarında serbest hayvan otlatma-·
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sının zararlarının

bilgi

aylar

itibarı

ile sene içindeki

dağılışını

gösteren

verilmiştir.

ALPAY, O. 1959.

Otlaklarda

lıaSrılat

tesbiti ve otlatma

planı

tanzimi.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 101-109.
Otlaklarda hayvan otlatmasının düzenlenmesi için lüzumlu olan ot
hasılatını tayin etmek için nümune sahalarının seçilmesi, kesilip tartılması, bundan ot hasılatının bulunması ve buna göre de otlatma
planlarını nasıl tanzim edileceği izah edilmiştir.
ALPAY, O. 1960. Su muhafazası tedbirleri ile otlak ıslahı. Ornıancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 32- 37.
Otlaklarda meyilli arazide yağış sularının yerinde tutularak bunların otlak vejetasyonunun zenginleşmesine ve gelişmesine hizmet
etmesi için tatbikatta kullanılan çeşitli usuller izah edilmiştir.
ALPAY, O. 196.0. Orman otlatması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Dergisi. 6 (2) : 22-25.
Muhtelif memleketlerde orman otlatmasının kontrol altına alınarak
zararlarının tedricen azaltılması yolundaki çalışmalar özetlenmiş ve
bizce uygulanması gerekli esaslar izah edilmiştir.
ALPAY, O. 1961. Otlak amenajman. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Dergisi. 7 (2) : 11- 18.
Ormanemın otlak amenajmanı ile iştigali sebepleri, konunun memleketimiz ekonomisi ve hayvancılığı açısından değeri, otlaklardan
faydalanma tekniği ve bozuk otlakların ıslahı usulleri izah edilmiştir.

ALPAY, O. 1962. Yaylacılık ve problemle·ri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (2) : 3 -16.
Umumi manada ve yurdumuzda yaylacılık şekilleri izah edilmiş,
Türkiye'de yayıalardan ideal faydalanmanın gerçekleşmesi için gerekli organizasyon, yol, bina ve mandıra v.s. gibi tesislerin lüzumu
ve yapımı esasları üzerinde durulmuştur.
AŞK,

K. 1959. Tokat ili Killikkıranı mer'alann ıslahı. Ormancılık Araş
Enstitüsü Dergisi. 5 (2) : 110-127.
Tokat ili havzasının ıslahı nıünasebetiyle ele alınmış olan Killikkı
ran mer'alarının ıslahının gayelerini; Mer'anın otlatma kapasitesinin yükseltilerek orman içi otlatmacılığının bir nıer'a otlatmacılığı
na tahvili ve bu suretle orman korunmasının teminat altına alınma
ması, sel havzası içindeki köyleri entansif bir hayvancılığa alıştı
rarak daha kolay geçinılerinin temin edilmesi, mer'a vasb.flarının
tırma
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ıslahı

mesi
ları

muhafazası rolünden azami derecede istifade ediln
ele alarak bir mer'anın ıslahında fiili ıslah çalışma
ve otlatmanın düzenlenmesini izah etmektedir.

BEŞKöK,

man

ile toprak

konularını

T. E. 1957. Koruyucu orman

şeritleri

teSisi denemeleri.

şeritleri

ve Baldda koruyucu or-

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Tek-

nik Bülten Serisi No. 7, Ankara, 138 s.
Bala Devlet üretme Çiftliği arazisinde 1954 yılında başlanılan koruyucu orman şeritleri denemelerinin tarihçesi, gelişme safhaları ve
ilk üç yıllık sonuçları verilmiş; koruyucu orman şeritlerinin kuruluş
amaçları, çevrelerine yaptıkları tesirler, planlanmaları ve kuruluş
esasları hakkındaki literatür bilgileri derlenerek ayrı bir bölüm halinde takdim edilmiştir.
ÇINAR, S. Z. 1956. Orman içi çayır7 mer'alarımız ve önemi. Ormancı
lık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 67-70.
Yazar, memleketimizin ekonomik yönünden ele aldığı bu yazıda or,
man içi çayır ve mer'alarının tahrip sebeplerini incelemekte ve mer'aların ekonomik bir kaynak olması hasebiyle de onları ıslah edecek
tedbirleri açıklamaktadır.
ÇINAR, S. Z. 1956. Mer'a ekimi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (2) : 33- 43.
Yazar, bu makalede mer'aların ıslahını ele almakta ve en kısa bir
zamanda mer'aların ıslahı bakımından ekim yolunu tavsiye etmekte olup, bunun yem verimini artıracağını ve erozyon tehlikesini önleceğini savunmaktadır. Ayrıca, ekimi yapılan nebatların muvaffakiyeti bakımından da, ekimden evvel sahadaki zararlı bitkilerin temizlenmesinin uygun olacağı kanaatindedir.
ÇINAR, S. Z. 1957.

Otlak

çahşmalarımızın

ümit verici

rakamları.

Or-

mancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (1) : 27 - 30.
Bu makalede, orman içi otlaklarının ve dolayısiyle hayvancılığın
memleket çapındaki ehemmiyeti bakımından düzensiz bir otlatmanın milli ekonomide sebep olduğu kayıp, veya muntazam bir otlatmanın meydana getireceği kazanç ile ilgili olup, hayvanların süt ve
gövde ağırlığı üzerinde· yapılan ölçmelerin otlatma sistemlerinin denenmesinde yardımcı olacağı savunulmaktadır.

ÇINAR, S. Z. 1957. Mer'alardaki yabani otlar. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 22-27.
Yazar, mer'alardaki yabnı otları ele aldığı bu makalesinde, yabani
otların zararlarını ve bunlardan korunma çarelerini, mücadele esas-
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larını, çoğalması

sebeplerini, umumiyetle müşterek olan vasıflarını,
kontrol altında bulunmalarını, gübrelemenin tesirlerini ve mücadele
için hususi yolları incelemekte ve bunlara dair bilgi vermektedir.

ÇINAR, S. Z. 1958.

Otlaklarda bozulma emareleri ve bozulma sebepleri.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 7- 14.
Bu makalede, orman içi mer'aları ele alınmış olup, başlangıçtan itibaren ağır ve düzensiz olarak otlatılan mer'aların zamanla bozulmuş olması neticesi insanların sürülerini daha iyi bir otlak bulabiimeleri amaciyle orman içine sevkettikleri tesbit edilmiş ve bunun
önlenmesi için de yonca gibi nıütekabil yenı nebatları yetiştirmek
ve bunlardan faydalanılarak kış için. hayvan yemi hazırlamak gibi
tedbirler ile ilgili araştırmalar açıklanmaktadır.
ERSOY, O. 1954. Orman İçi meraların ıslahı. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Dergisi. 1 (2) : 23-27.
Yazar, orman içi mer'alarını ele almış olup, ağır ve düzensiz bir
otlatmadan arta kalan nıer'aların ıslah edilmesi lazını geldiğini ve
bununda mekanik metod, kirriyevi metod ve biyolojik metod ile mümkün olabileceğini savunmakta ve aynı zamanda nıer'aların ıslahı için
yenı değeri yüksek olan tohumlarında sahaya ekilmesi lazım geldiğini belirtmektedir.

28- TALi ORMAN MAHSüLLERiNiN
VE iSTiHSALi.
GüRSU,

İ.

1965.

üzerinde

Kızılçamlanmızda

YETiŞTiRiLMESi

BAKIMI

rasyonel reçine istihsal metodu

araştırmalar. Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Teknik Bülten Serisi. No. 16, Ankara, 68 s.
Bu bültende, Fethiye'de iki ayrı kızılçanı ormanında Sophico, Mazek çizgi ve Mazek saha metodları ve bir arnıanda asitli bir metodla yapılan mukayeseli istihsal çalışmaları, değişik yara tazelenıe
peryodları ve muhtelif çap sınıflarında ve ayrıca iki ayrı rakıma göre elde olunan reçine verimleri araştırılmıştır.
GüRSU,

İ.

1966.

todlariyle

Bük

Araştır,ma Ormanında

kızılçamlarda

yapılan

asitli reçine istihsal mereçine ,istihsal araştırmaları. Or-

nıancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 17, Ankara,
60 s.
Bu araştırmalarda asitli Mazek çizgi ve asitli Amerikan metodları
denenmiştir. Denemelerde ayrıca değişik dozajlarda sülfürik ve klorhidrik asitleri mukayese edilmiş ve muhtelif yara açma peryodları
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reçine istihsal metodları, değişik asit ve deyara tazeleme peryodlariyle yapılan bu çalışmalar bir deneme
serisini teşkil etmektedir.
ele

alınmıştır. Değişiir

ğişik

SEÇKiN, M. 1956.

rine tesiri.

Ağaçlar·ın

ferdi kabiliyenerinin reçine

Ormancılık Araştırma

verımı

uze-

Enstitüsü Rergisi. 2 (2) : 65-68.

Yazar bu yazısında, reçine verimine tesir eden çeşitli faktörleri ele
almakta ve buna mürnasil olarak yapılan tecrübe çalışmalarına dayanarak, reçine akışına ve dolayısiyle reçine üzerine tesir eden 4
faktörü ele alarak onları şu şekilde sıralamaktadır: 1 - Yaralanmak suretiye açılan radyal reçine kanallarının cesameti 2 - Taze
yara sathında cm~ ye isabet eden reçine kanallarının sayısı 3 - Reçinenin yapışkanık veya akıcılık derecesi 4 - Bir ağacın içersinde
bulunan ve reçinenin dışarıya çıkmasına vesile teşkil eden tazyik.
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İŞ

BiLGiSi (iLGiLi

ÇALIŞMALAR).

Odun istihsatinde
düzenlenmesi. Ormancılık

GüRTA..'I\f, H. 1960.
başında

GENEL OLARAK :

iş pUinı

ve

Araştırma

işin .meşcere

ve

ağaç

Enstitüsü Dergisi. 6

(1) : 58- 66.

Odun ham maddesi istihsalinin daha düzenli, çalışılan meşcere ile
çalışan iş gücüne zarar vermeden yapılabilmesi ve iş prodüktivitesinin yükseltilmesi için, işin meşcere ve ağaç başındaki organizasyonunu sırasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar üzerinde durulmuştur.
GüRTAN, H. 1960.
landırılması

OrmancıZıkta kullanılan

ve muayenesi.

alet ve

malzetnıenin

Ormancılık Araştırma

norm-

Enstitüsü Dergi-

si. 6 (2) : 26 - 29.
Günden güne sayıları artan arınancılık alet ve malzemelerinden yapılan işe en uygun olanlarının seçilmesi, aletlerin form ve yapıldık
ları ham madde kaliteleri bakımından muayene esasları hakkında
görüş ve teklifleri aksettirmektedir.
GüRTAN, H. 1965. iş ve enerji.
si. 11 (1) : 62- 75.
Ormancılık

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergi-

hizmetlerinin görülmesinde çalışan insan gücünün sarenerjinin yaptığı işle olan münasebeti çeşitli yönleriyle açık
lanmış, kalori sarfiyatının fizyolojik ve teknik nedenleri üzerinde
fettiğ·i

durulmuştur.

40

Beslenme problemi ve orman işçiZeTinin beslenmesi.
Enstitüsü Dergisi. 11 (2) : 64 - 81.
Çalışan insan gücünün ihtiyacı olan enerjiyi nasıl ve hangi yollarla
kazandığı ile orman işçilerinin beslenme sorunları üzerinde durulmuş, ayrıca memleketimizdeki orman işçilerinin beslenmeleri üzerinde yapılmakta olan araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara işa
ret edilmiştir.

GüRTAN, H. 1965.

Ormancılık Araştırma

GüRTAN, H. 1966.

Oltu, Göle ve

Sankamış ormanZaTında kış çalışma

sı imkanları. Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 22, Teknik Raporlar: 6, Ankara, 8 s.
Ormancılığımızda çeşitli yönlerden tatbikine ihtiyaç duyulan ve faydalı sonuçlar vereceğide aşikar bulunan kış kesimi ve nakliyatının
Doğu Anadolu'nun ormanlık mıntıkalarında yapılabilmesi imkanları
üzerinde görüş ve teklifler açıklanmıştır.
TOKER, R. 1957. Orman i~lervnde kazalaTı önlemek için alınmasrı l1izım gelen tedbirler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 3 (1) :
31-41.
Orman işlerinde kazaları önlemek için : işçinin sağlık durumu, yetişmemiş olması, işin tertip ve tanziminin hatalı oluşu, alet noksanlığı, aletlerin mükemmel ve bakımlı olmayışı, iş saatlerinin uzatıl
ması ve çok yorgunluk, iklim ve nakliyat işlerine gerekli önem verilmemesi v.s. den bahsedilmektedir.
TOKER, R. 1958. Mernleketinıizcle orman işçisi problemi ve halledilm:.:'
si imkanları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 15- 31.
İşçi namzetlerinin ormandaki staj ve okuldaki kurs esnasında riayete mecbur olduğu esaslardan, giriş şartlarından, öğretim mukavelesinden, öğretim müddetinin devamı ve safhalarından, öğretmen
ve usta davasından, işçi namzedinin meşgul olacağı hususlardan
bahsetmektedir.
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TOMRUKLAMA VE NAKLiYAT (GENEL OLARAK) :

TOKER, R. 1957. Ormanda nakliyat işleTinde kullanılan motorlu çekme, kaydırma, havai hat makine ve tesisleri, memleketimiz için önemi. Ormancılık, Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 28- 40.
Motorlu çekme, kaydırma, kaldırma halatları ve havi hat tesis ve
makinaları hakkında geniş bilgi verilmekte ve bunların memleketimizde de tatbik yeri bulmasiyle orman mahsulleri istihsalinde, elde
olunacak, ekonomik ve teknik faydalar izah olunmaktadır.

41
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KESiM VE BUNUNLA iLGiLi

iŞLER

:

ETTER, H. 1958. Tü-rkiye'de dikili damganın yapıl!ması ve kesilecek
dikili ağaç hacmının sıhhatle hesaplanmas-ı. (Çeviren: ALEMDAG-,
Ş.). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 42-48.
Türkiye'de dikili damganın yapılması ve kesilecek dikili ağaç hacmı
nın sıhhatle hesaplanmasında halen orman teşkilatında kullanılan
usul ile Ormancılık Araştırma Enstitüsünün araştırma ormanların
da tatbik edilen usul'ü ve bunlarla ilgili büro çalışmalarını incelemekte olup, her iki usulün mukayesesini yapmaktadır.
GüRTAN, H. 1958. Odun istihsalinde çalışan i.şçi postalarının teşkili ve
bir kişilik işçi postaları Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi.
4 (2) : 3-12.
Odun ham maddesi istihsalinde çalişan işçi postalarının teşkili ve lüzumlu alet ve malzeme ile teçhizindeki prensipler üzerinde durulmuş
ve intensif arınancılığa sahip Avrupa memleketleriyle iş gücünün
prodüktivitesini artırıcı tedbirler meyanında bulunan ve tatbikatı ya~
pılan «Tek işçiden müteşekkil» postaların memleketimiz için uygun
olup olmadığı eleştirilmiştir.
GüRTAN, H. 1966. Karasu-Acarlar Gölil dişbudak o-rmanında kesim ve
nakliyat. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi
No. 23, Teknik Raporlar: 7, Ankara, 6 s.
özel bir durum arzeden Karasu-Acarlar Gölü dişbudak ormanında
kesim ve nakliyat işlerinin usul ve tekniğine uygun bir surette yapı
labilmesi esaslarıyla kullanılacak alet ve malzemeler konusunda görüş ve teklifler açıklanmıştır.

kesimi ve takılı kalan ağaçların kurtaEnstitüsü Dergisi. 3 (2) : 41- 45.
Yazar eğik ağaçların kesimi ile kesimden sonra takılı olarak kalan
ağaçlarm kurtarılmasını konu olarak ele aldığı bu yazısında, mezkur
arneliyelerin nasıl ve ne şekillde yapılacağının teknik yönden izahını
yapmakta olup buna dair misaller vermektedir.

SEÇKiN, M. 1957.
rılması.

Eğik ağaçların

Ormancılık Araştırma

TOKER, R. 1954. Maden direği istihsalinde gözönünde tutulması 'kap
eden teknik esaslar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (2) :
57-71.
Memleketimizde maden direklerinin kesimi muteakip kurutma emprenye ve su içinde muhafaza gibi herhangi bir muameleye tabi tutulmadıkları için kesim zamanında alınması icabeden tedbirlerden bahsedilmektedir.
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Kayın tomTuklarının hazırlanmasında gözönünde tutulacak esaslar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 13 ~

TOKER, R. 1958.
20.

.

Yazar, kayın tomruklarının nakliyata hazırlanması ile ilgili olarak
ele aldığı bu yazısında, mezkür konu hususunda dikkate alınması gerekli hususlar ile gözönünde tutulacak esasları şekilleriyle birlikte
açıklamakta ve tarif etmektedir.
36 -

KESiM. VE BUNUNLA iLGiLi iŞLERDE KULLANILAN
ALETLER, MAKiNALAR VE MALZEMELER

GüRTAN, H. 1959 Motm·lu zincir testeTeZerin memleketimizdeki kullanma imkanlan hakkında düşünceler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (1) : 3- 10.
Avrupa memleketlerindeki ekonomik ve telmik gelişmeye parelel
olarak insan gücünün degeri makina gücüne nazaran daha çok artmıştır. Bu sebeble Avrupa ormancılığında geniş nisbetde makina kullanılmaya başlanmıştır. Memleketimiz ormancılığında da son yıllar
da makinalı çalışmaya duyulan ilgi artmış ve ormancılığımıza makina girmeye başlamıştır. Yazı da ormancılığımızda makinalı çalışma
nın ve bilhassa bu arada M. zincir testerelerin lüzumlu olup olmadığı
ile konunun teknik ve ekonomik bakımından eleştirilmesi yapılmış
tır.

37- NAKLiYAT
GüLAYDIN, H. 1966. 0Tmancılıkta havai hatlaT. Ormancılı Araştırma
Enstitüsü Dergisi. 12 (2) : 51- 88.
Ormancılıkta uzun mesafeli vinçli havai hatların, fayda ve mahzurları, şebekelerinin planlanması, kablolarının ve planların durumları,
çalışması ve çeşitlerinden Wyssen vinçli havai hatlarının izahı.
38 -

ORMAN MüHENDiSLiL;i

AYDEMiR, H. 1966. Çığlam kaTşı teknik mücadele ve korunma tedbirleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 12(2) : 38- 84.
Çığlara karşı mücadelenin tarihi seyri. Karın suhuneti üzerine ilmi
çalışmalar. Çığın etüdü ve oluşumu. Çığlarakarşı korunınada umumi
bilgiler, passif ve aktif korunma metodları. Çığlara karşı mücadelede aktif ve massif tesisler. Çığlara karşı kullanılan tesis hesapları
üzerine bazı bilgiler.
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ORMAN KORUNMASININ GENEL TEKN1G1. TAHRiBAT NEV!LER!

müdahalelerinde ktülanılan bazı herbisid'ler.
Enstitüsü Dergisi. 6 (1) : 23- 31.
Tormona 100, torınona 80, es 301 ve celatox 50/30 ticari adını taşıyan herbisitlerin özelliklerinden ve kullanma yerlerinden bahsedilmekte; ayrıca Enstitünün bu konuda yaptığı tecrübelerin ara neticeleri verilmektedir.

SELÇUK, H. 1960.

Bakım

Orınancılık Araştırma
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ORMAN YANGINLARI :

SEÇK!N, M. 1959. Orman yangınları. Ormancılık AraştırmaEnstitüsü
Dergisi. 5 (2) : 95 - 100.
Ormanlarımız için mühim zarar verici unsur olan orman yangınla
rının bahsedildiği bu yazıda, mezkur konunun dış memleketler ve
Türkiye'ye ait kısa bir tarihçesi ile açıklaması yapılmakta olup,
yangının sebepleri ile mücadele çareleri belirtilmektedir.
44- MUZIR NEBATLARININ YAPTiöi ZARAR. V!RüS
HASTALIKLAR!
öZDEM1R, ö. L. 1960. «Damping- of!» Mantari hastalığını önleyeci
tedbirler ve bununla mücadele. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (2) : 15- 21.
Damping - off hastalığını husule getiren mantarlar ve bunların zararları, mantar zararlarını azaltmak için fidanlık pratiğinde göz
önünde tutulacak esaslar ve mücadele usulleri, hakkında bilgi verilmektedir.
TOPÇUOöLU, M. Y. 1966. Bitkilerde hastalık amillerinden mantarlar.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 12 (2) : 89 -108.
Bu yazıda, bitkilerde hastalık sebeplerinden mantarların yapılış, yaşayış, çoğalış ve hastalık husule getirişleri ile tasnifleri ve bu tasnifteki her sınıfa ait karakteristik hususiyetleri izah edilmiştir.
45 -

HAYVAN ZARARLARI :

BESÇELİ,
tırma

ö. 1961. Haşere nümunelerinin toplanması.
Enstitüsü Dergisi. 7 (1) : 39-42.

Orınancılık Araş
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Teşhis

için toplanacak başerenin yakalanması, öldürülmesi, tanın
için gerekli yol, teşhis için ilgili yerlere gönderilmesinde tabi
tutulacak muamele, teşhis edilmişlerin muhafazası hususları sıra ile
ması

anlatılmıştır.

CHARARAS, C. 1966. Picea orientaUs'e a-rız Ips sexdentatus ve diğer kabuk böcekleri (Çeviren : KARAGöZ, 0.). Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Dergisi. 12 (1) : 3- 37.
Yazıda, kabuk böceklerinin biyolojilerini ele almakta ve büyük zazararlara yol açan böcek türlerinden bilhassa Dendroctonus micans,
Ips typographus, Ips sexdentatus, Blastoplıagus ııiııiperua, Cryıılıa
lus picea, Cryphalus abietis, Pityokteines curvidens ve Pityokteines
spinides'i incelemektedir.
EKiCi, M. 1964. Ça.m keseböceği Thaumetopoea pityocampa Schiff
Cnethocampa pityocampa Schiff) nin biyolojisi. Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü Dergisi. 9 (2) : 58-67.
Bu makalede, Mediteran i:kıim sahasında çam bazanda · sedirierde
tahribat yapan Thaumetopoea pityocampa Schiff. nin biyolojisi yumurta, tırtıl, krizalit ve kelebek olmak üzere dört bölüm halinde
izah edilmiştir. Ayrıca, bu zararlarının biyolojisi bir şema halinde
özetlenmiştir.

EKiCi, M. 1965. Sünger örücüsü (Lymantricct dispar L.) nün biyolojisi
ve mücadelesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. l l (1) :
51-56.
Bu makalede, polifag bir tür olan Lymantr·ia dispar L. ın sistematikteki yeri, dünyada ve memleketimizdeki yayılışı, arız olduğu bitkiler, tavsifi ve biyolojisi izah edildikten sonra fiziki, kimyevi ve
biyolojik mücadele imkanlarına temas edilmiştir.

52- AG-AÇ GöVDESiNE VE AG-AÇLARIN, MEŞCERELERiN, ORMANLARIN VE TOMRUKLARIN HACIMLARINA AiT
öLÇMELER:
ALEMDAG,

Ş.

- SOYKAN, B. 1958.

Aynalı

Relaskop aleti ve alet ile

yapılan çalışmalarda sılıhat derecesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 8, Ankara, 74 s.
Bu kitapta, Bitterlich'in açı- sayma metodu veya alansız deneme sahası metodu ve bu metodla kullanıan aynalı relaskop aleti tanıtıl
makta, aletle yapılan çalışmalardaki sıhhat dereceleri ortaya konmaktadır. Konu; I) Meşcere kesit yüzeyinin bulunmasında Bitterlich
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metodu, II) Aynalı relaskop, III) Muhtelif kimseler tarafından yapılmış bulunan çalışmalar, IV) Çamkoru ve büyükdüz Tecrübe Ormanlarında yapılan çalışmalar ve V) Netice bölünmeleri içerisinde
anlatılmaktadır. Kitapta 21 şekil ve 14 cetvel vardır. Ayrıca İngi
lizce bir özet bulunmaktadır.
Ş. 1959. Türkiye>deki saf ladin
servetleri ve tecessümleri üzerinde

ALEMDAG,
ağaç

meşcerelerini:n kuruluşlarrı,

bazı müşalıedeler. OrmanEnstitüsü Dergisi. 5 (2) : 65- 77.
Trabzon ınıntıkasındaki bir saf ladin meşceresinde · yapılan bir hasılat çalısmasının ilk ölçmelerinden elde edilen sonuçlar ve müşahe• deler ort~ya konulmaktadır. Bu maksatla, çalışmanın yapıldığı yer
ve çalışma esasları tanıtıldıktan sonra yetişme muhitinin ve meşce
renin tavsifi, ağaç sayısı ve göğüs yüzeyi, orta yaş ve orta boy,
Selıadelin klasifikasyonu, ağaç serveti hacmı ve hacım artımı hakkında bilgi verilmektedir. Yazı İngilizce bir özeti ihtiva etmektedir.
cılık Araştırma

ALEMDAG,

Ş.

1962.

gösterilmesi.

Hasılat çctlışmalctrınd,a

eğrilerin doğrıüar

halinde

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 8 (1) : 3-21.
Hasılat çalışmalarındaki ilişkilerin çoğunlukla eğri şeklindeki ifadelerinin. doğrular halinde daha kolaylıkla ve daha hatasız olarak
gösterilmesi vasıta ve imkanları anlatılmaktadır. Konu; A) Eğriler
ve doğru çizgi olabilme halleri, B) Logaritmik kağıtlar ve kullanıl
maları, C) Yarı logaritmik kağıtlar ve kullanılmaları, D) Aritmetik
ihtimalat kağıtları ve kullanılmaları başlıkları içerisinde takdim
edilmekte ve örnekler verilmektedir.
Ş. 1963. Düzenlenmiş çizgiler grafikler·i ve kızılçamı ağaç
tablosunun bu, metodla ifadesi. Ormancılık Araştırma Ensti-

ALEMDAG,
hacım

tüsü Dergisi. 9 (2) : 32-49.
Bu yazıda, üç değişken arasındaki fonksiyona! bir bağıntıyı grafik
olarak gösteren çizgi tablolar veya nomagraflar ele alınmakta ve A)
Düzenlenmiş çizgiler grafikleri nedir ve nerede kullanılır, B) Toplam işleminin düzenlenmiş çizgiler grafiklerine uygulanması, C)
Çarpım işleminin düzenlenmiş çizgiler grafikleri ile ifadesi bölümleri içersinde takdim edilmektedir. Anlatım örneklerle yapılmak
tadır.

ALEMDAG, Ş. 1965.

min tayininde

Meşcere göğüs

yüzeyinin, çap

dağılışının

ve hac-

prizmaların kullanılmasiı. Ormancılık Araştırma Ens-

titüsü Dergisi. 11 (1) : 25-41.
Bu yazıda, Bitterlich'in açı- sayma metodunu kullanan basit bir alet
olarak prizmalar ve bunlardan ne şekilde ve ne ölçi.ide faydalanıldı-
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ğı anlatılmaktadır. Konu A) Teori, B) Prizma ve kullanılma şekli,·
C) Meşcere göğüs yüzeyinin tayini, D) Meşceredeki çap dağılışının
tayini ve E) Meşcere hacminin tayini bölümleri içersinde izah edilmekte ve örnekler verilmektedir.

ETTER, H. - KüÇüKKOCA, H. 1955. Büyükdüz Tecrübe Ormanında
servetin ve tecessümün tayini metodları ve takip edilen usuller hakkında bazı izahlar (Çeviren : SAVRAN, K. - ALEMDAG, Ş.). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Telmik Bülten Serisi N o. 4, Ankara,
32 s.
Batıkaradeniz Ormancılık

Araştırma İstasyonuna bağlı Büyükdüz
tecessüm ve servetin tayini metodlarını incelemekte ve bu hususta takibedilen usulleri açıklamaktadır. Bu
cümleden olarak, Türkiye'deki amenajman teşkilatının daimi bir
hacim tablosunu esas alarak hacimleri bu tablodan hesaplamak suretiyle gerek arazi ve gerekse hesap işlerini mühim miktarda basitleştirebileceği tavsiye olunmaktadır.

Araştırma Ormanındaki

SOYKAN, B. 1964. Orman envanteri ve önemi.
Enstitüsü Dergisi. 9 (2) : 3 -17.

Ormancılık Araştırma

Yazıda,

memleket çapında periodik olarak tatbik edilmesi icap eden
orman envanterinin, mana ve ehemmiyeti izah edilmekte, geniş saha
orman envanter metodlarının inkişaf seyirleri kısaca özetlenerek, gayeye uygun envanter metodlarının tesbiti esasları, envanter metodlarının inkişaf ettirilmesi için üzerinde araştırma yapılması icab
eden asli unsurlar hakkında bilgi verilmekte ve geniş saha orman
envanterinin bir memlekette tatbikiyle elde olunacak faydalı sonuçların izahı yapılmaktadır.

SOYKAN, B. 1964. Dikili ağaçların çaplarının ölçülmesinde muhtelif
çap kademeleri teşkilinin ve muhtelif kompasların sıhhat derecelerinin tayini. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi
No. 13, Ankara, 46 s.
Meşcerelerde

muhtelif maksatlada geniş mikyasta çap ölçerken zaman kaybına ve dolayısiyle fazla masrafa sebebiyet vermeyecek ve
okuma hatalarını azaltacak bir çap kadernesi teşkilinin ne olabileceği hususu ile gine memleketimizde kullanılan muhtelif kampasiarın
ihtiva ettikleri kompas hatası, ölçme esnasında yapılacak tesadüfi
ölçme hataları ve kayıt hatalarının kıymetlendirmeler sırasında tevlit edeceği hata miktarının araştırılmasına matuf deneme Büyükdüz
ve Çamkoru Araştırma Ormanında yürütülmüş ve elde olunan neticeler Teknik Bültende teferruatıyla izah olunmuştur.
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SOYKAN, B. 1965.
bazı

temenniler.

Relaskop aleti,

şekli

memleketilmizdeki tatbik

Ormancılık Araştırma

ve

Enstitüsü Dergisi. ll (1) :

76-92.
Yazıda,

Orman Amenajman Planlarının tanziminde memleketimizde
de tatbik yeri bulan Aynalı Relaskop aletinin tekniği ve bir p1an
tanzimi için deneme sahalarının ölçülmesinde dikkat edilecek genel
hususlar hakkında bilgi verilmekte, aletin memleketimizde ta.tbik
şekli kısaca izah edildikten sonra deneme sahaları .adedinin tesbiti,
deneme sahalarının ölçülmesi, toplanılan malilmatın kıymetlendiril
mesi hakkında bazı temennilerde bulunulmaktadır.

54- .YETiŞME MUHiTi KALiTESiNiN TAKDiRi:
AKINCI, M. Y. 1959.

vanterinin

Ormancılık ara§tırmalarında yetişme

yeı·i, manası

ve öne,mi.

Ormancılık Araştırma

Dergisi. 5 (1) : 44- 50.
Yazıda, yetişme muhiti envanterinin
yeri ve önemi tebarüz ettirilmektedir.

56- ARTIM;
ALEMDAG,

Ş.

Enstitüsü

·
ormancılık araştırmalarındaki

MEŞCERELERiN GELiŞMESi

VE BüNYESi:

1958. Türkiye'deki ladin köknar

luşları, ağaç

muhiti en-

meşcerelerinin

servetleri ve tecessümleri üzerinde

kuru-

bazı müşahadeler.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 59 -72.
Artvin ınıntıkasındaki bir· ladin köknar meşceresinde yapılan bir
hasılat çalışmasının ilk ölçmelerinden elde edilen sonuçlar ve müşa
hadeler ortaya konulmaktadır. Bu maksatla, çalışmanın yapıldığı
yer ve çalışma esasları tanıtıldıktan sonra yetişme muhitinin ve meş
cerenin tavsifi, ağaç sayısı ve göğüs yüzeyi orta yaş ve orta boy,
Schedelin klasifikasyonu, ağaç serveti hacmi ve hacim artımı hakkında bilgi verilmektedir. Yazının ingilizce özeti vardır.
ALEMDAG,

Ş.

1959.

Pressler ve Meyer
tırma

Meşcere

hacim

artımının

metodlarının verdiği

tayininde Schneider,
neticeler. Ormancılık Araş

Enstitüsü Dergisi. 5 (1) : 59-69.
periyodik bir çalışmanın periyod başı ve tesbitleriyle hacim
artımı üzerinde elde edilen değerlendirmeleri vermektedir. önce mukayesede kullanılan metodlar tanıtılmakta, sonra bunlarla ilgili çalışmalar anlatılmakta ve bilalıara mukayeseli sonuçlar takdim edilmektedir. Yazıda ingilizce bir özet bulunmaktadır.
Yazı,
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ALEMDAG, Ş. 1961. Türkiye'deki Uidin
ntluşlan, ağaç

+ sarıçam

meşcereZerinin kubazı milşahadeler.

servetleri ve tecessümleri üzerinde

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 7 (1) : 25 ~ 38.

ınıntıkasındaki

+

bir ladin sarıçam meşceresinde yapılan ha·
ilk ölçmelerinden elde edilen sonuçlar ve müşa
hadeler ortaya konulmaktadır. Bu maksatla, çalışmanın yapıldığı
yer ve çalışma esasları tanıtıldıktan sonra yetişme muhitinin ve
göğüs yüzeyi, orta yaş ve orta boy, ağaçların sınıflandırılması, ağaç
serveti hacmi ve hacim artımı hakkında bilgi verilmektedir. Yazı
nın İngilizce özeti vardır.
Giresun

sılat çalışmalarının

Ş. 1962. Türkiye'deki kızılçam oTmanlarının gelişimi, have amenajman esaslan. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Tek-

ALEMDAG-,
silatı

nik Bülten Serisi N o. 11, Ankara, 160 s.
Kitap, Türkiye'deki normal kuruluşlu kızılçam· ormanlarının gelişi
mini, hasılatını, idare müdetlerini ve amenajman esaslarını belirten bir çalışmanın sonuçlarını ihtiva etmektedir. Konu I) Genel bilgiler, II) Çalışmanın gayesi ve materyalin toplanması, III) Materyalin kıymetlendirilmesi, IV) Kızılçam meşcerelerinin olgunluk müddetlerinin tayini, V) Kızlıçam ormanlarının amenajman esasları,
IV) Netice bölümleri içerisinde işlenmiş vaziyettedir. Kitapta 37
şekil ve 21 cetvel vardır. Kitaba ayrıca ek olarak, 1) Kızılçam çift
girişli kabuklu gövde hacmi tablosu 2) Bonitet sınıfını tayine yarayan tablo ve 3) Kızılçam normal hasılat tablosu konmuştur. Kitabın İngilizce özeti bulunmaktadır.
ERDEMİR,

ö. 1964.

Onnancılıkta hasılat

Ormancılık Araştırma

bilgisi ve

hasılat çalışmalan.

Enstitüsü Dergisi. 10 (2) : 42- 47.

Ormancılıkta hasılat _bilgisi ilminin doğuşu ve mahiyeti ele alına
rak, bunun diğer bilim daHariyle olan ilişkilerinin izahına çalışıl
mış ve hasılat çalışmalarında en önemli konu olan sabit deneme
sahalarının vaz'ı esasları incelenmiştir. (Deneme sahalarının seçimi, büyüklüğü, şekli ve durumu, araziye tesbiti, alan hesabı ve tecrit şeriti).

ERDEMİR,

ö. 1965.

0Tmancılıkta hasılat

Ormancılık Araştırma

bilgisi ve

hasılat çalışm.alan.

Enstitüsü Dergisi. 11 (1) : 42-50.

Bu yazıda, araziye vaz'edilen sabit deneme sahalarında yapılan ölçmeler ile ölçme esasları incelenmiştir. (Deneme sahalarındaki ağaç
ların 1.30 m yerlerinin işaretleurnesi ve numaralanması, deneme sahalarının fotoğraftarla tesbiti, yetişme muhiti tavsifi, meşcere tavsifi, çap ölçme, boy ölçme, deneme ağaçlarının seçimi ve ölçülmesi).
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SAVRAN, K. 1956.

Ormancılık araştırmalarında daimi deneme saha-

ları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1) : 29- 40.
Daimi deneme sahalarının yerleri, vüs'at ve şekilleri, araziye intikali, hl!dutlandırılması, ağaçların numaralanması ve tecrit şeritle
rinin genişliği hakkında bilgi verilmektedir.

Çamkor·u Tecrübe Ormanı serisi orman amenajman planının tanzimimde tecessümün M eyer metoduna göre he-

SOYKAN, B. 1957.

saplanması. Ortnancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 9-21.
Tek ağaç ve dolayısiyle meşcerelerin hacim artırnlarını hesaplamak
için bu güne kadar bazı metodlar inkişaf ettirilmiştir. Yazıda artım
kalemlerine istinaden meşcere hacim artımının tayini için H. A. Meyer tarafından inkişaf ettirilen ve bu gün memleketimizde de tatbik
yeri bulan Meyer Metodu hakkında bilgi verilmekte ve metodu tatbikatçıya tanıtmak için, Çamkoru Araştırma Ormanı Amenajman
PH\.nında hacim artımının hesaplanmasında tatbik olunan yol etraflıca izah edilmektedir.
SOYKAN, B. 1962. Artırnın kambial sahaya müsteniden hesaplanması.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 t2) : 17- 29.
Meşcere hacim artımının hesaplanması için inkişaf ettirilen. metodlardan b iriside ağaç çapı ve bu çapa tekabül eden· izafi kambium sahasına istinad etmektedir. Yazıda izafi kaınbium sahası ve dolayı
siyle metod izah edilmekte,· metodun hacim artımının hesaplanması
için inkişaf ettirilmiş bulunan diğer metodlarla mukayeseleri yapıl
makta ve tatbikatı hakkında geniş bilgi v'erilmektedir.
UZUNER, A. R. 1958. Senelik halka ölçen aletler. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Dergisi. 4 (1) : 37- 43.
İsveç Ormancılık Araştırma Enstitüsünün senelik halkaları. ölçmede ve makta almakta kullandığı aletlerden bahsetmektedir.
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ARAZİNİN

öLÇüLMESi VE HARiTA AL:tvfA. HAVADAN

SURVEY:
H ava fotoğraflçırı yardımıyla yol güzergahlarvnın
tayini mevzuunda bir etüd. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muh-

ALEMDAC,

Ş.

1961.

telif Yayınlar Serisi No. 8, Ankara, 47. s.
Kitap, orman yol güzergahları tayin edilirken hava fotoğraflarından
nasıl faydalanılacağını, fotoğraflardan meyil ve mesafe ölçme işle
rine özel bir öne.m vererek anlatmaktadır. Konu I) Hazırlık mahiyetindeki çalışmalar, II) Yol güzergahının tayini ve III) Netice bö-
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lümleri içersinde verilmekte ve bu arada bir meyil ölçme şablonu
takdim edilmektedir. Kitapta 12 şekil. 6 cetvel ve İngilizce özet bulunmaktadır.

1962. Türkiyede hava fotoğraflarının orman amenjman
pUlnlarının tanziminde kullanılmasına ait ilk çalışmalar ve bazı tavsiyeler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 8 (2): 43-69.
Memleketimizdeki amenajman çalışmalarında hava fotoğraflarından
faydalanmaya ne zaman, nereden ve nasıl başlanıldığı, neler yapıldığı,
ne sonuçlar alındığı ve ilerideki çalışmalarda nelerin gözönünde bu-

ALEMDAG,

Ş.

lundurulabileceği anlatılmaktadır.

Yazı, A) Takdim, B) Fotoğraflar üzerinde yapılan çalışmalar, C)
Arazide yapılan çalışmalar, D) ölçmelerin kıymetiendirilmesi ve amenajman planı tanzimi çalışmaları bölümlerini ihtiva etmektedir. Yazının İngiiizce özeti vardır.

61- ORMAN AMENAJMANI: GENEL OLARAK, NAZARIYAT VE
PRENSiPLER
Ş. 1963. Tokat mınt·ıkasındaki doğukayınında bazı artım ve
büyüme münasebetleri ve bu ormanZara uygulanacak idare müddet-i.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Servisi No. 12, An-

ALEM&AG,

kara, 61 s.
Kitap, Tokat ınıntıkasındaki doğukayınlarına ait bazı artım ve büyüme ilişkilerini tetkik ve tesbit etmekte ve buradaki doğukayını ormanlarına uygulanacak idare müddeti hakkında tavsiyede bulunmaktadır. Kitap I) Kayın hakkında geniş bilgiler, II) Çalışma hakkında
bilgiler, III) ölçme ve tesbitierin kıymetiendirilmesi ve elde edilen
sonuçlar, IV) Sonuç bölümlerini ihtiva etmektedir. Kitapta 25 şekil
ve 13 cetvel vardır. Kitaba ayrıca, ek olarak kayın ağaç hacım tablosu ve İngilizce bir özet konmuştur.

62- AMENAJMAN METODLARI. AMENAJMAN PLANLARI. YILLIK VEYA PERiYODiK HASILAT. HASILAT DüZENi.
ALEMDAG,

Ş.

1059.

tırma Ormanı

Ormancılık Araştıma

Serisi Orman Amenajman

Enstitüsü Büyükdüz Ara.ş
Planı 1955 -196.ft.. Orman-

cılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 9, Ankara, 74 s.
Kitap, gerek Büyi.ikdüz Araştırma Ormanının işletmesi için ve gerekse bir araştırma konusu olarak ele alınıp hazırlanmış bulunan orman
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amenajman planının basılı şeklidir ve bazı yeni metodları takdim
etmektedir. Plan I) Serinin halihazırdaki durumu, II) İlk periyoda
ait amenjman çalışmalarının planlanması bölümlerini taşımakta ve
bölmelerin silvikültür planı kısmına ait örnekler vermektedir. Kitaba ayrıca, serinin bir kısmını gösteren 4 paftalık bir harita eklenmiştir. Kitapta 5 şekil ve 21 cetvel vardır. ingilizce özet mevcut-

tur.
Kontrol metodu ve İsviçredeki inki§af seyri. OrmanEnstitüsü Dergisi. 5 (2): 78-94.
Yazıda, ilk nüvesi 1979 yılında Fransız Ormancısı A. Gurnaud
tarafından ortaya atılan ve bilahare İsviçreli H. Biolley tarafından
inkişaf ettirilen Kontrol Metodunun tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi verilmekte ve metodun tatbikatı cümlesinden olarak ormanın cüz'itamlarına ayrılması, servetin tesbiti esasları, meşcerelerin ölçülmesi,
ölçülerin kıymetiendirilmesi hakkında geniş malfunat verilerek metodun kritiği yapılmaktadır.

SOYKAN, B. 1959.

cılık Araştırma

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Bük Araştırma OrSerisi Orman Amenajman Planı 1961 -1910. Ormancılık Araş

SOYKAN, B. 1964.
Ormanı
tırma

Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 14, Ankara, 155 s.
Konu, memleketimizin kuzey kısımlarını kaplıyan saf kızılçam meş
cerelerinden müteşekkil ormanların durumlarını mutlak intensif ve
basit işletmecilik gayesine göre kavrayarak, devamlı faydalanma imkanlarını ve hasılatın yükseltilmesi için lüzumlu tedbirleri gerçekleş
tirecek metodların araştırılması gayesiyle bir deneme olarak Bük
Araştırma Ormanında tatbik mevkiine konulmuştur.
Servetin hesaplanmasında «Sistematik deneme sahaları metodu» kullanılmıştır. Artırnın hesaplanmasında Meyer metodu kullanılmış ve
artım kalemleri sistematik olarak alınmıştır. Eta, alınan deneme sahalarında tatbik olunan temsili damga neticesi bir formüle istinad
etmeden, yalnız meşcerelerin silviktürel istekleri göz önüne alınarak
hesaplanmıştır. Yazının almanca özeti vardır.
68- ORMAN

İŞLETMELERİNİN

ETI'ER, H. 1954.

IDARi VE

TEŞKiLAT!.

Orman yol şebekesi mefhumu ve pldnlan~. Oman-

cılık Araştırma

Enstitüsü Muhtelif

Yayınlar

Serisi No. 4, Ankara,

12 s.
Orman emvalinin nakli ile ilgili olarak orman yollarının ele alındığı
bu konuda, muntazam ve zararsız bir nakliyat elde etmek için bir
orman yol şebekesi ve iyi bir orman yol şebekesinin de 20.000 hek-
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tarlık

bir arazide yapılacak nakliyata göre planlanmış olması lazım
belirtilmekte ve şebeke planlarının zamanında ve mümkün ise
amenjman planlarının (yapılması ile ilgili olarak ; hazırlanması
lüzumuna değinilmektedir.

geldiği

OSMANLIOGLU, M. H. 1960. işletmedlik ve personel idaresi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1): 67-73.
İşletme

bilgisinin doğuş ve nedenleri ile
sosyal gruplar ve onların
ve buna göre personel idaresinde nelere dikkat ge-

ekonomisi ve

işletmedlik

işletmede çalışan insanların teşkil ettiği

değ·işik eğilimleri

rektiği hususlarına değinilmektedir.

81 -

ODUN VE KABUK : BüNYE VE VASIFLARI

ALEMDAG,
bek

Ş.

1963.

teşekkülatının

Tokat havalisindeki doğ·ukayınlarında kırmızı gö~
durumu. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergi-

si. 9 (1) : 45 - 61.
Tokat mıntıkasının Yaylacık mevkiindeki doğukayınlarında yapılan
bir çalışma ile kırmızıgöbek teşekkülatının gövde içersindeki durumu tetkik edilmektedir. Kırmızıgöbek teşekkülatı, çalışma aahası
ve toplanan materyal tanıtıldıktan sonra kırmızıgöbeğin gövdedeki
şekli, dip çapı, uzunluğu ve hacmı tahlil ve izah edilmektedir. İngiliz
ce bir özet mevcuttur.
GüRSU, İ. 1960.
de

yapılan

bir

Tokat mıntıkası kayınlarının teknik vasıflartı üzerinçalışma. Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 6

(2): 30-37.

Tokat İşletmesince satışı yapılan fakat bilahare anlaş
konusu olan kayın tomruklarının yıllık halka genişlikleri, özgül ağırlıkları, basınç, eğilme ve dinamik eğilme dirençleri ve bazı
kalite kıymetleri araştırılmış olup bunlar hakkında tatminkar bilgi
verilmiş ve diğer kayınlara ait değerlerle mukayesesi yapılmıştır.

Bu

yazıda,

mazlık

İ. 1966. Karabük mıntıkas·ı sapsız meşelerinin Anatomik ve
Teknolojik özellikleri üzer·inde araştırmalar. Ormancılık Araştırma

GüRSU,

Enstitüsü Muhtelif

Yayınlar

Serisi No. 17, Ankara, 90 s.

Almanyada yapılmış olan bu çalışmada sapsız meşenin makroskopik
yapısı (diri odun, yıllık halka genişlikleri, yaz odunu iştirak nisbeti)
özgül ağırlığı, hacım yoğunluk kıymeti, çalışma özellikleri, odunu teş
kil eden muhtelif dokuların iştirak nisbetleri, basınç, eğilme ıve dinamik eğilme dirençleri ve bunlara müessir olan başlıca faktörler ayrı
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ayrı genç ve yaşlı sapsız meşelerde araştırılmıştır. Araştırmanın kıy
metlendirilmesinde mesela standart ayrılış, korelasyon doğrularının
çizimi v.s. hususlarda matematik istatistik metodlarından faydalanılmış ve bunlar formüllerle verilmiştir.

Batı

TOKER, R. 1960.
lanma yerleri

Karadeniz sarıçamının teknik vasıfl-arı ve kul-

hakkında araştırmalar. Ormancılık Araştırma

Ensti-

tüsü Teknik Bülten Serisi No. 10. Ankara, 92 s.
Bu çalışmada sarıçarnın bilhassa özgül ağırlık, hacım yoğunluk değeri, sarıçam odununun çalışma nisbetleri, basınç, eğilme, liflere dik
yönde çekme, yarılma, dinamik eğilme dirençleri ve sertlik değeri
a.raştırılmıştır.
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ODUNUN iŞLENMESi (YüZüNE YAPILAN MUAMELELER VE
ODUNUN BAGLANTILARI DAHiL)
1959. Kereste sanayinde kullanılan tabii tutkallar. OrmanEnstitüsü Dergisi. 5 (2): 24- 39.
Bu yazıda kereste sanayinde kullanılan tabii tutkallar ve bu meyanda madeni (soda silikat yani su camı tutkalı), nebatı (nişasta, protein
tutkalları) ve hayvani (jelatin, kan ve kazeyin) tutkalları hakkında
reçeteleriyle birlikte bilgi verilmiştir.

GüRSU,

İ.

cılık Araştırma
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ODUN iŞLEYEN VE ODUN KULLANAN SANAYi ŞUBELERi
VE MAMüLLERİ. ODUNUN OLDUCU GiBi KULLANILMASI

AYIK, B. 1961.

Lif levha ve yonga levha imali için lüzumlu 'fi'UUl.deler.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 7 ( 1) : 43 - 48.
Memleketimizin 100.000 ton senelik ihtiyacı olmasına rağmen lif ve
yonga levha imaline bizde hiç ehemmiyet verilmediğine işaret etmekte ve bu yüzden bu sahada tesisler kurulamaclığını ifade etmektedir.
Bu cümleden olarak, bu sahadaki tesislerin daha randımanlı olabilmeleri için hususi sektöre nazaran önceden Devlet tarafından kurulmasını savunmakta ve lif ile yonga levha imalinde kullanılacak maddeleri iki grup halinde açıklamaktadır.
1966. Pedavra imalatında zayiat miktar·ı. Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi N o. 18, Teknik Raporlar :
2, Ankara, 5 s.
Bu çalışmada Büyükdüz Araştırma Ormanında göknarlardan, Trabzonda Meryemana Araştırma Ormanında ladinlerden pedavra imalinde, imalatın yüzde kaç zayiatla yapıldığı araştırılmıştır.

GüRSU,

İ,
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ODUNUN KURUMASI VE ODUNUN EVSAFINI
DiGER MUAMELELER
1959. Haşebin yanma.sının önlenmesi
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (1): 29- 34.

GüRSU,

İ.

iYiLEŞTiREN

imkanları.

Ormancılık

Bu yazıda haşebin yanmasını önleyen maddelerin kullanılma şekil
leri tetkik edilmiş olup haşebi fiziki yollarla ateşe mukavim kılan,
kimyevi reaksiyonlada ateşe mukavim kılan bazı maddeler ve bunların tatbik tarzları hakkında bilgi verilmiştir.
GüRSU, İ. 1960. Haşebin emprenyesinde kullanılan yeni emprenye maddeleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6 (1): 74-77.
Bu yazıda bizim için yeni olan bazı emprenye maddeleri (1. Kreozot+gazyağı karışımı ile 2. Bakır+pentaklorofenat) hakkında bilgi
verilmiştir.

Köknar ve laditn direklerini emprenye metodları. OrEnstitüsü Dergisi. 11 (2) : 82 - 93.
Anatomik yapıları itibariyle güç emprenye kabul eden göknar ve
ladin başebinin çeşitli metodlarla emprenye edilmesi ve son yıllarda
İsveçli S.T. Henriksson tarafından tekamül ettirilen «Bakır- Arsen
krom - bileşimli emprenye maddeleriyle, değişik basınç ve vakum ile
kazanda tazyik metodu kullanılarak bu tür haşebin en iyi bir şekilde
emprenye edildiği tesbit edilmiştir.

!LHAN, R. 1965.

mancılık Araştırma

İLHAN,

R. 1966 Yapılarda kullanılan ağaç malzeme de alınması lazım gelen koruyucu tedJJirler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 12
(2) : 109 - 125.

Çeşitli sebeplerden ötürü, yapılarda kullanılan haşebin emprenye edilmeden istimali zorunluluğu vardır. Ancak yapılarda kullanılan haşebin kurumadan kullanılması mantar ve böcek tasallutunun artmasına sebep olarak çok kısa bir zamanda çürümesine ve dolayısiyle
yapının da kısa bir zamanda elden çıkmasına sebep olarak büyük ekonomik ve sosyal zararlar hasıl olmaktadır. Bu durum açık havada
veya fırınlarda haşebin kurutulmasiyle önlenmek zorunluluğundadır.

TOKER, R. 1954. Yakacak odunun fire denemeleri üç aylık ara netice~
ler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten Serisi No. 1, Ankara, 16 s.
Çok değişik olan fire nisbetlerinin tesbitine ve dağuracağı ihtilaflara
satıcı ve alıcı durumuna ve bütün yakacak odunların fire durumlarına ayrı ayrı temas edilmektedir.
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TOKER, R. 1954. Maden ve tel direklerinin emprenyesi ve bu hususta
memleket ormancılığına düşen işler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1 (1): 19-26.
Maden ve tel direklerinin iktisadi bir şekilde emprenyeleri için tesbit edilmiş bulunan muhtelif metodlardan en fazla kullanılanları,
emprenye tesislerini ve bu metodların fayda ve mahzurlarını açık
lamaktadır.

TOKER, R. 1956.

Sun'i kurutma ve kereste fabrikalarımız için önemi.
Enstitüsü Dergiı:ıi. 2 (2) : 53- 63.

Ormancılık Araştırma

Kereste fabrikalarımızda kısa zamanda sun'i kurutınanın önemi izah
edilmektedir. Kurutma tesisatı imal eden önemli firmaların isimleri, tabii kurutma ile sun'i kurutına arasındaki büyük fark cetvellerle izah edilmektedir.
TOKER, R. 1956. Memleket şartlar·ına göre kayında ardaklanmayı önleme denemeleri 1954-1955. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik
Bülten Serisi No. 6, Ankara, 66 s.
Kayında ardaklanmanın

önlenmesi denemeleri, denemelerin kış yaz
kesimli tomruklarda, iki safhada yapıldığı, kullanılan kimyevi maddeler, tomruklara tatbik edilen muameleler ve emprenye maddelerinin tesir derecesi hakkında geniş bilgi verilmektedir.
TOKER, R. 1959.
kım.tı.

Kurutmaı buharlaşma

Ormancılık Araştırma

tesislerinin muhafazası ve ba.
Enstitüsü Dergisi. 5 (1) : 17- 28.

Muhafaza ve bakırnın maksat ve gayesi, kurutına odası ve buharlama tesislerinin çeşitli inşaat şekilleri, odanın bakımı için aranan şart
lar, kalorifer ve buhar, pUskürtme boruları, planlı bir şekilde izah
edilmektedir.

85 -ODUNUN VE ODUN

MAMüLLERİNİN

SINIFLANDIRILMASI

(Pinus silvisiris L.) lif
Enstitusü Muhtelif Yayınlar Serisi
No. 19, Teknik Raporlar : 3, Ankara, 10 s.

GüRSU,

İ.

1966. Bolu

mıntıkası sarıçamlarında

kıvrıklığı. Ormancılık Araştırma

Bu raporda Boluda İşletme ve kereste fabrikası depolarında muhtelif çaplı sarıçam emvallerindeki lif kıvrıkları ölçülmüş, lif kıvrıklığı
nın kereste randımanına olan tesiri ve lif kıvrıklığını haiz tel direkierindeki çalışma hakkında bilgi verilmiştir.
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86 -

SELüLOZ VE ODUN HAMURU SANAYi. ODUN iHTiVA EDEN
SANAYİ MAMüLLERt. ODUNUN KtMYEVt USULLERLE KIY~
LENDİRİLMESt

öZTüRK, E. 1954. Kontralit. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi.
1 (2) : 72 - 76.
Yazar bu yazısında, memleketimizde son zamanlarda orman mahsüllerini kıymetlendirme sahasında atılan adımların en mühimi olan
kontralit fabrikalarının tesisi hususuna değinmekte ve bu mevzu
ile ilgili bilgi vermektedir.

Dikili ağaçlardan reçine istihsalinde reçine verimini
faktörler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3

SEÇKiN, M. 1957.
artıran bazı

(1): 42-46.
Yazıda dikili ağaçlardan reçine istihsalinde reçine verimini artıran
faktörler açıklanmakta ve reçine akışını artırmak için iki vasıtanın
kullanıldığı belirtilmektedir :
1 - Fiziksel ( tazyik, hararet, darbe
ve elektrik) 2- Kimyasal (asitler, buzlar, tuzlar, alkol, şeker, eter ve
terebantin yağı). Ayrıca, fiziksel vasıtaların pratikteki tatbikatın
da güçlük çekildiği için, kimyasal vasıtaların daha fazla kullanıldığı
savunulmaktadır.

TOKER, R. 1959.

Lif

levhaları1

kullanma yerleri. ve

işleme şekli.

cılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 5 (2): 3-23.
Lif levhalarının tarif, nevileri, nevilerin vasıfları,
piyasaya arzı şekillerinden bahsedilmektedir.

şekil,

Orman.
ebat, tolerans.

Artvin ve Ayancıkta kurulması
mutasavver sun!i taiıta fabrikalarına ait avan ·proje. Ormancılık

UZUNER, A. R.- KAPTAN, R. 1963.
Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 9 (1): 19- 41.
ve ayni zamanda da kereste ihtiyacının azaltılması gayesiyle Artvin ve Ayancık'ta kurulması düşünülen sun'i kereste fabrikalarına ait avan projeler açıklanmakta
Odun

artıklarının değerlendirilmesi

dır.

89- TALi ORMAN

MAHSULLERİ

GüRSU, 1. 1958. Reçine istihsalinde rasyonalizasyon, Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü Dergisi. 4 (2) : 29 - 34.
Bu yazıda, memleket şartlarına göre asitli veya asitsiz reçine istihsal metodlarından hangisinin rasyonel olduğu, reçine istihsalinde kullanılan aletlerin temini, reçinenin istihsal tarzı ve reçinenin distil-
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!asyon tesisleriyle sevkine kadar olan muhafaza kap ve tesisleri hakkında bilgi verilmiştir.
SEÇKiN, M. 1958. Reçine verimine tesir eden çap, taç- boy nisbeti ve
çap artımı faktörleri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 4
(1): 32-36.
Çap, taç- boy nispeti ve çap artımının reçine verimine tesir eden faktörler olarak ele alındığı bu yazıda, mezkur faktörlerin şekilleri ile
birlikte açıklaması yapılmakta olup bazı tevsiyeler verilmektedir.
SEÇKİN,

M. 1958.

çine istihsalf.

Reç~ne

·ve dünya memleketlerinde ·ve T·ürkiyede ·re~
Enstitüsü Dergisi. ·1: (2) : 21- 28.

Ormancılık Araştırma

Son seneler zarfında memleketimizde mühim bir ihtiyaç olan ve istihsali günden güne artan reçine ile ilgili olarak yazılan bu yazıda,
reçinenin dünya memleketlerinde ve Türkiyedeki istihsalinin tarihçesi ile birlikte bir açıklaması yapılmakta olup, reçinenin esasını teş
kil eden kolofon ile terebantinin de kullanış yerleri ve faideleri belirtilmektedir.
TUNCER,

İ.G.

1959.

Reçinenin

toplanması, ta-§ın,ması.ı

ve

muhafazası.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 5 (2): 40-44.
Orman Amenajman planına ek olarak tanzim edilen reçine amenajman planına göre istihsal yapılacak ormamn coğrafi ve meteorolojik
durumlarından, tecrübelerden, taşımada kullanılması icap eden alet~
lerden bahsetmektedir.

90 -· GENEL OLARAK
OSMANLIOGLU, M.H. 1959.

neler olabilir?

Orman ekonomisinin

Ormancılık Araştırma

araştırma

konulan

Enstitüsü Dergisi. 5 (1): 11-

16.
Orman ekonomisi genel ekonomi ile ilgisi ve özellikleri, Türkiyede
orman ekonomisi konusunda öncelikle araştırılması, gerekli konuların neler olabileceği incelenmektedir.
İ. H. 1962. Demirköy Devlet işletmesi
11 ve 12 Ekim 1961 günlerinde yapılan ekskürsiyon.

SELÇUK, H - BOZAKMAN,
ormanlarında

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Dergisi. 8 (1): 44-78.
İşletmenin coğrafı yeri, genişliği, arazi şekli, jeolojik yapısı, iklimi,
bitki örtüsü, orman tipleri ve işletme şekli hakkında bilgi verildikten sonra Ekskürsiyon noktalarındaki silviki.iltürel , faaliyetler izah
olunmaktadır.
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UZUNER, A. R.

ı959.

Araştırma

ormanıarına

gisi. 5

<ı)

u,mumi bir
: 35 - 43.

zaviyesinden

Doğu

karadeniz bölgesi
Enstitüsü Der-

bakış. Ormancılık Araştırma

Bölgenin hususiyetleri, iklimi ve ağaç türleri hakkında malfımat verildikten sonra araştırılması zaruri problemler üzerinde durulmaktadır.

9ı- ARAZİ

KULLANMA, ARAZİ KULLANMA POLtTAKASI.
Aö-AÇLANDIRMA POLİTİKASI

ALPAY, O.

ı954.

Ormanoı,

mancılık Araştırma

orman, otlatma ve mer'a münasebetleri. OrEnstitüsü Dergisi. ı (2): ı4- 22.

Orman ve meranın arazi kullanma kabiliyet sınıfları içindeki yeri,
Türkiyede ve bazı yabancı ülkelerde orman otlatması probleminin doğuşu ve çözümüne ait çalışmalar. Ormanemın mer'a ve otlatma amenajmanı ile ilgilenmesini gerektiren sebepler izah edilmiştir.

93- ORMANCILIGIN DEVLET TARAFINDAN TEFTİŞİ VE BU
MAKSADA HİZMET EDEN KANUNLARI YAPMA

ALPAY, O. ı956. Otlaklarımızda halen takip edilen otlatma tarzının
sebep olduğu kayıplar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2
(2): 23-32.
Başı boş usülsüz hayvan otlatmanın bir neticesi olarak kifayetsiz
hale gelen otlaklarda otlayan hayvanlardaki verim düşmesinin Türkiye çapında miktarı ve değeri tesbit edilmektedir.

94- ORMAN POLiTiKASINI TAMAMLAYAN DiÖER METODLAR.

ALPAY, O. ı953. Mer'aların Islahı ve Hayvan Otlatmasının Tanzimi Şı~
besinin önemi, gayesi ve mevzuları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. ı, Ankara, 37-47 s.
Ormanlık

bölgelerde hayvancılık ve ormancılığın bağdaştırılması lüedilmiş ve bunu gerçekleştirme gayesi ile Bolu Orman
Araştırma istasyonunda kurulmuş olan «Mer'aların Islahı ve Hay
van Otlatılınasının Tanzimi» Şubesinin gayesi ve çalışma konuları
izah edilmiştir.
zumu izah
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ATAKAN, M. 1953. Orman Ara§tırma İstasyonu Ekonomi Şubesi vazife ve teşkilatı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar
Serisi N o. 1, Ankara, 42 - 45 s.
Enstitü henüz Bolu'da İstasyon halindeyken o zamanki Ekonomi Şu
besinin teşkilat ve vazifelerini açıklamakta ve 1948 senesinde Türkiyeye gelerek Ormancılık Araştırma İstasyonları hakkında Orman
Genel Müdürlüğününe bir rapor sunan İsveçli Prof. M. Naslund'un
raporundan bahsetmektedir.
GüLÇüR, M. 1953. Ormanların Su Rejimi ve Toprak Muhafazası üzerine Tesiri Şubesinin gayesi ve çalışma konulan. Ormancılık Araştır
ma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 1, Ankara 34-26 s.
Enstitü hanüz Bolu'da İstasyon halindeyken o zamanki Su Rejimi
ve Toprak Muhafaza Şubesinin teşkilat, vazife ve çalışma mevzularını açıklamakta olup, müteakip sene içersinde
Şubece yapılacak
çalışmaları belirtınektedir.

KAYACAN, S. 1953. Hasılat Araştırmaları Şubesinin mevzuu ve çalış··
malarının ehemmiyet ve mahiyeti. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Muhtelif Yayınlar Serisi No. 1, Ankara, 10-17 s.
Ormancılık Araştırma İstasyonu Hasılat Araştırma Şubesinin mevzuu ve çalışmaları itibariyle ehemmiyet ve mahiyetini incelemekte
olup bu çalışma ve mevzuları 1 - ağaç hacım tabloları 2 hasılat tabloları 3- bakım kesimleri gibi üç esas üzerinde toplamaktadır.
LANE, R. D.- JENSEN, C.E. 1965. Araşt,ır:ma Konularının seçimi ve
çözümü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 11 (2) : 3-22.
Ormancılık araştırma problemlerinin tanıtımında, seçiminde ve çözümlenmesinde takibi gereken sağlam ve güvenilir metodları ve yolları misalleriyle izah <:tmek maksadiyle düzenlenmiş bir seminerdir.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1954. Ormanoılık Ara§tı?'
ma Enstitüsü Yılhk Bülteni 1952. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Yıllık Bülten Serisi No. 1, Ankara, 50 s.
Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1955 senesinde Enstitü olarak Ankara'ya nakledilmeden önce 1952 senesinde Ormancılık Araştırma
İstasyonu adı altında Bolu'da faaliyete geçirilmiş ve bulunduğu sene
içerisinde 27 deneme konusu ele alarak bu denemelerin planlaştırıl
ması ile iştiğal olunmuştur. Mezkur Yıllık Bülten bu denemelere iliş
kin faaliyetleri izah etmektedir.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSİTüSü. 1954. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1953. örmancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 2, Ankara, 24 s.
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Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1953 senesinde halen Bolu'da İs
tasyon olarak faaliyetteyken, bulunduğu sene içerisinde 14 deneme
konusu ele alarak bu denemelerin gözlemleri yapılarak tespit edilmiştir. Mezkur yıllık bülten bu denemelere ilişkin faaliyetleri izah etmektedir.

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü. 1955.
.ma Enstitüsü Yıllık Bülteni 1954. Ormancılık
Yıllık Bülten Serisi No. 3, Ankara, 54 s.

Ormanoılık Araştıı·

Araştırma

Enstitüsü

Araştırma

Enstitüsü henüz Bolu'da İstasyon olarak faaliyetlerine de1954 yılı içerisinde 15 deneme üzerinde çalışmalar yapmış toplantılar, kurslar düzenlenmiş ve teknik elemanların tatbikat~
ta yapılan çalışmaları yerinde izlemek için memleketin muhtelif ının
tıkalarma kısa seyahetler tertip etmiştir. Ayrıca İstasyonun. Ensti~
tü olarak Ankaraya nakli. hususunda da ön hazırlıklar üzerinde çalışılmıştır. Bülten, Enstitünün 1954 yılı içerisindeki faaliyetlerini izah
etmektedir.

vam

ettiği

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTITüSü. 1956.
ma Enstitüsü Yıllık Bülteni 1955. Ormancılık
Yıllık Bülten Serisi No. 4, Ankara, 64 s.

Ormano·ılık Araştır

Araştırma

Enstitüsü

Enstitü, Ankara'ya naklotunuşunun ilk yılı olan 1955 senesi içerisinde 20 deneme üzerinde çalışılmış ve bu denemelerden bazılarının
müşahadelerini yaparak ara neticelerini almış ve bu neticeleri büro
çalışmalariyle kıymetlendirerek müteakip sene için yapacağı çalış~
maları tespit etmiştir. Bülten, Enstitünün 1955 yılı içerisindeki faali
yetlerini izah etmektedir.
ORMANCILılK ARAŞTIRMA ENSTİTüSü.

1957. Ormanoılık Araştırma
Enstitüsii Yıllık Bülteni 1956. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 5, Ankara, 34 s.
Enstitü ikinci faaliyet

yılı

olan 1956 senesinde cem'an 27 deneme ile
olup, diğer taraftan Avrupa ve Arnerikaya
ısmarlanmış olan laboratuvar malzemeleri getirtilerek ait oldukları
laboratuvarıara montesi yapılmıştır. Ayrıca Enstitüdeki mevcut kitaplar ormancılık literatürünün tasnifinde yeni kullanılınağa başlanan
Oxford Desimal Sistemi'ne göre tasnif edilmiştir. Bülten, Enstitünün
1959 yılı içerisindeki faaliyetlerini izah etmektedir.
çalışmalarını yürütmüş

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTITüSü. 1958. Ormano·ılık Araştırma
Enstitüsü Yıllık Bülteni 1957. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yıl
lık Bülten Serisi No. 6, Ankara, 53 s.
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1957 senesi faaliyetleri olarak Enstitü cem'an 42 deneme üzerinde
çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca Enstitü, Beynelmilel Ormancılık
Araştırma Müesseseleri Birliği
(IUFRO) tarafından tertiplenen
«Beynelmilel Okalüptüs Menşe Denemeleri» ne de iştirak etmiş ve konu üzerinde çalışmalara başlanılmıştır. Bülten, Enstitünün 1957 yılı
içindeki faaliyetlerini izah etmektedir.
ORMANCILIK

ARAŞTIRMA

ma Enstitüsü
Yıllık

Yıllık

ENSTiTüSü. 1959.

Bülteni 1958.

Ormancılık Araştır~

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Bülten Serisi No. 7, Ankara, 52 s.

Enstitü, çalışmalarına devam ettiği 1958 senesinde 49 deneme ele
alarak bunların ara müşahade ve neticelerini tesbit etmiştir. Bu arada, merkezi Antalyada olmak üzere «Güney Ormancılık Araştırma
İstasyon Müdürlüğü» ve merkezi Trabzonda olmak üzere «Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma istasyon Müdürlüğü» adı altında iki
istasyonun kuruluşuna başlanmıştır. Bülten, Enstitünün 1958 yılı
içindeki faaliyetlerini izah etmektedir.
ORMANCILIK

ARAŞTIRMA

ma Enstitüsü
Yıllık

Yıllık

ENSTiTüSü. 1960.

Bülteni 1959.

Ormancılık Araştır

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Bülten Serisi No. 8, Ankara, 70 s.

Enstitü, 1959 senesinde faaliyetlerine devam ederek mezkur yıl içersinde cem'an 46 deneme ile muhtelif konular üzerinde çalışmıştır. Bu
arada, «Güney Anadolu Ormancılık Araştırma istasyonu» ile «Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma istasyonu Müdürlükleri» nin
kuruluşları ikınal edilmiştir. Ayrıca memleket dışı ilim ve araştırma
müesseseleri; Beynelmilel teşekküller ve özel sektörlerle olan temasların sıklaştırılmasına ve artırılınasına çalışılmıştır. Bültende, bu çalışmalar hakkında geniş bilgi verilmektedir.
ORMANCILIK
tırma

sü

ARAŞTIRMALAR

EnstitüSÜ

Yıllık

Yıllık

ENSTiTüSü. 1961.

Bülteni 1960.

Or:mancılık Amş

Orınancılık Araştırma

Enstitü-

Bülten Serisi No. 9, Ankara, 79 s.

1960 senesinde Enstitü çalışmalarına toplam olarak 64 deneme üzerinde faaliyet göstererek devam etmiştir. Buna muvazi olarak, Enstitü merkezinde öncelikle laboratuvar çalışmalarına daha geniş ölçü~
de imkan vermek üzere merkez idare binasının genişletilmesi çalış
malarına başlanmış ve gerekli laboratuvar malzemelerinin teminine
çalışılmıştır. Bültende, Enstitünün 1960 yılı içindeki faaliyetleri izah
olunmaktadır.
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ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1962.
Afaşt·ırma

Muhtelif

Enstitüsü ve

Yayınlar

Türkiye Ormancılık

çalışmaları. Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Serisi No. 11. Ankara, 20 s.

Enstitüsünün kuruluş senesi olan 1955
1962 yılına kadar bilumum faaliyetlerini, kuruluşunu, tarihçe, gaye, vazife ve organizasyonununu açıklamaktadır. Ayrıca, yürütülmekte olan araştırmalardan bahsetmektedir.

Bülten,

Ormancılık Araştırma

yılından

ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1962. The Turkish Forest
Reserarch Institute and its Activities. Ormancılık Araştırma Ensti-

ORMANCILIK

tüsü Muhtelif

Yayınlar

Serisi No. 12, Ankara, 20 s.

Bülten, 1nigilzce yazılmış olup, Enstitünün kuruluş senesi olan 1955
yılından 1962 yılına kadar bilumum faaliyetlerini, kuruluşunu, tarihçe, gaye, vazife ve organizasyonunu açıklamaktadır. Ayrıca, yürütül
mekte olan araştırmalardan bahsetmektedir.
ORMANCILIK

ARAŞTIRMA

ma Enstitüsü
Yıllık

Yıllık

ENSTiTüSü. 1963.

Bülteni 1961.

Or,mancılık Araştır

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Bülten Serisi No. 10, Ankara, 79 s.

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü, 1961 senesi çalışmalarına, önceki
69 deneme üzerinde devam etmiştir. Ele alınan
önemli araştırma çalışmaları arasında kurak mıntıkalarda su havza··
larının ıslahı ve ağaçlandırma metodlarını tayin maksadiyle Ankara
civarındaki Atatürk Ormanı sahasında çalışmaya başlamıştır. Bülten Enstitü Müdürlüğünün 1961 yılındaki faaliyetlerini izah etmektedir.
yıllarda başlanılmış

ORMANCILIK

ARAŞTIRMA ENSTİTüSü.

ma Enstitüsü
Yıllık

Yıllık

Bülteni 1962.

1963.

Ormancılık

Ormancılık Araştırma

<iraştır

Enstitüsü

Bülten Serisi No. 11, Ankara, 54 s.

Enstitü, 1962 senesi içerisinde faaliyetlerine 64 deneme ele alarak
devam etmiştir. Bu arada, Enstitü teknik elemanlarından iki kişi
nin teknik bilgi ve görgülerini artırmak üzere biri Almanyaya ve
diğeri de Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmişlerdir. Bültende denemelerin seyri hakkında bilgi verilmektedir.
ORMANCILIK

ARAŞTIRMA

ma Enstitüsü
Yıllık

Yıllık

ENSTiTüSü. 1964.

Bülteni 1963.

Ormancılık Araştır

Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Bülten Serisi No. 12, Ankara 68 s.

1963 senesinde, Enstitü ,toplum olarak 66 deneme üzerinde çalışma
larına devam ederek faaliyetini sürdürmüştiir. Ayrıca, teknik bilgi
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,re görgülerini artırmak üzere evvelce Almanya ve Fransaya gitmiş
olan teknik elemanlar· dönmüş, ayni gaye ile biri Almanya ve diğe
ri Amerika Birleşik Devletlerine olmak üzere iki kişi yurt dışına
gönderilmişlerdir. Bültende, Enstitünün 1963 yılındaki faaliyetleri
izah olunmaktadır.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1965.
ma Enstitüsü Yıllık Bülteni 1964. Ormancılık
Yıllık Bülten Serisi No. 13, Ankara, 64 s.

Ormancı!ık Araştır
Araştırma

Enstitüsü.

Araştırma

Enstitüsü, 1964 yılı içersindeki çalışmalarına cem'an 61
deneme üzerinde faaliyet göstererek devam etmiştir. Bu arada, istasyon Müdürlükleri sahalarında vazedilen denemeler deneme sahip
leri tarafından mahallinde tetkik edilerek ara müşahade ve neticeleri alınmıştır. Bülten, denemelerin seyri hakkında geniş bilgi vermektedir.
ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1966.
ma Enstitüsü Yıllık Bülteni 1965. Ormancılık
Yıllık Bülten Serisi No. 14, Ankara, 55 s.
1965

Ormancılık Araştır
Araştırma

Enstitüsü

yılı

faaliyetleri olarak, Enstitü, cem'an 62 deneme üzerinde çadevam etmiştir. Buna mürnasil olarak, çalışmalarda daima en faydalı yeri işgal etmiş olan laboratuvarların techizat noksanlığı bir miktar daha telafi edilerek faydalı hale getirilmiştir. Ayrıca
Enstitü Kütüphanesi de literatür bakımından daha da zenginleştiril·
miştir. Bülten, Enstitünün 1965 yılı faaliyetlerini izah etmektedir.
lışmalarına

ARAŞTIRMA ENSTiTüSü. 1966. Türkiye Ormancılık
Enstitüsü ve çalışmalar·ı. Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Muhtelif Yayınlar Serisi N o. 15, Ankara,27 s.

ORMANCILIK
Amştırma

Bu bülten, Ormancılık Araştırma Enstitüsünün kuruluş senesi olan
1955 yılından 1966 yılı sonuna kadar bilumum faaliyetlerini, kuruluşunu, tarihçesini, gayesini, vazifesini ve organizasyonunu açıklamak
ta ve yürütülmekte olan araştırmalardan bahsetmekte olup 1962 yı
lında basJlınış olan bUltenin ilaveli ikinci baskısıdır.
SAVRAN, K. 1953. Orman araştırmala:rına giriş. Ormancılık Araştır
ma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 1, Ankara, 5-9 s.
Deneme sahalarının tecrübe ormanları için ele alınması halinde sağ&
lanacak faydalardan, Ormancılık Araştırmaların tarihçesinden ve
Araştırma Komisyonunun Eylül 1951 de aldığı kararlardan bahsedilmektedir.

64
SAVRAN, K. 1953.

Tensil ve Bakım Şubesinin gaye ve mevz1üarı. OrEnstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 1, Anka-

mancılık Araştırma

ra, 18-19 s.
Bolu Orman

Araştırma

sı kararlaştırılan

tensil

istasyonu dahilindeki ormanlarda ele
bahsetmektedir.

alınma

metodlarından

SELÇUK, H. 1953. Büyükdüz Tecrübe Ormanında 2 inci Şubenin 1952
yılı faaliyeti. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi No. 1. Ankara, 20- 23 s.
Yazıda,

Enstitü henüz Bolu'da istasyon halindeyken tensil ve bakım
şubesinin 1952 yılı faaliyetleri açıklanmakta, şubeye ait denemelerin
maksat ve gayesi ile deneme sahalarının yeri ve araziye vazı hususunda bilgi verilmektedir.
TOKER, R. 1953. Orıman Mahsüllerinden taydalanma şubesinin vaz·ife
ve mevzuları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar Serisi N o. 1, Ankara 30 - 33 s.
Orman mahsullerinden faydalanma şubesinin gayesi, istasyon faaliyet sahası içinde ekonomik esasları ve arınanın korunmasını gözönünde bulundurmak şartiyle orman mahsullerini memleket şart ve
imkanlarına göre rasyonel ve ilmi bir şekilde elde etme hazırlama
ve kıymetlendirme metodlarını araştırmaktadır.
TOKER, R. 1956. Orman işletmelerinde çalışan ölçnıe kesme ve depo
memurlarını kedni branşlarında nasıl yeti'ştirebilirsiniz? Ormancılık
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2 (1): 20-28.
Orman mahsullerini israf etmeden en iyi bir şekilde kıymetiendire
cek olan personelin kesim, nakliyat ve sınıflama işlerinde kaide ve
esaslara ne şekilde riayet edecekleri belirtilmektedir.
UZUNER, A.R. 1957. Ormancılık Araştırmalarında Matematik- istatistiğin önemi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (2) : 46-59.
Matematik - istatistiğin orıiıancılıktaki yeri ve ehemmiyeti kısaca belirtilmekte ve tatbikatta en çok raslanan kıymetlendirme metodların
dan variyans analizi misallerle izah edilmektedir.
UZUNER, A. R. 1959. Meryemana lddin araştırma
Araştırma Enstitüsü Dergisi. 5 (.2): 45- 50.

ormanı. Ormancılık

Meryemana Araştırma Ormanının mevki ve vüs'atından tabii vaziyetinden, arınanın kuruluşundan ve araştırılması zaruri görülen ana
problemlerden bahsedilmektedir.
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BEŞKöK,

T. -

ALEMDAG,

de gördükleri-miz.
13.

Ş.

1957.

Güney ve

Ormancılık Araştırma

Güneydoğu

ingiltere-

Enstitüsü Dergisi. 3 (1): 3-

Ormancılık Araştırma

Müesseseleri Uluslararası birliği (IUFRO) 12
kongresi münasebetiyle Güney ingilterede tertiplenen ekskürsiyonda
ziyaret edilen ormanlar, deneme sahaları ve oralarda incelenen problemler hakkında bilgi verilmiştir.

97 -

MiLLETLERARASI ORMAN POLİTİKASI VE MiLLETLERARASI :i!BiRLiGi

SOYKAN, B. 1966.

IUFRO'nun Viyanada toplanan XIII. Kongresine ait

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif
24, Teknik Raporlar : 8, Ankara, 29 s.

rapor.

Yayınlar

Serisi No.

Rapor, 1961 yılında Viyana'da icra olunan XIII. IUFRO kongresinde 23. ve 25. seksiyonlarda görüşülen konular ile kongreyi müteakip düzenlenen ekskürsiyonda tetkik olunan konuları meslektaşıara
ana hatlarıyla iletmek gayesiyle neşredilmiştir. ·

O-

MATEMATiK VE İSTATiSTiK, RiY AZi FORMüLLERE AiT CETVELLER BiBLiYOGRAFYA

ALEMDAG,

Ş.

1957. Taki-metride ufki -mesafe D nin ve şakuli -mesafe h
jordan ve jadanza - H am-mer cetvellerinin kullanılışı. OrAraştırma Enstitüsü Dergisi. 3 (2): 3- 8.

nın hesabında
mancılık

Tatbikattaki elemanlara yardımcı olmak üzere, yatay ve dikey mesa
felerin hesaplanmasında, cetvelleriiı kullanılışı misallerle izah edilmiş ve gösterilmiştir. Yazı A) cetvellerin hazırlanış esasları, B) jordan cetvelinin kullanılışı ve C) jadanze- Hammer cetvelinin kullanı
lışı bölümlerini ihtiva etmektedir.
ALEMDAG,

Ş.

1958.

cılık Araştırma

Ormancılık Araştır-ma

Enstitüsü

Yayınlan.

Orman-

Enstitüsü Dergisi. 4 (1): 3- 5.

Yazıda, Ormancılık Araştırma

Enstitüsünün, yayınlarını 1) Dergi serisi, 2) Yıllık Bülten Serisi, 3) Teknik Bülten Serisi, 4) Muhtelif Yayınlar Serisi üzerinden yaptığı ve bunlardan herbirinin özelliği anlatılmaktadır. Ayrıca bu seride 1957 yılı sonuna kadar yayınlanmış bulunan 23 eser tanıtılmaktadır.
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Delikli kart sistemi ve ormancılıkta kullanılma imkanları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü MuhtelifYayınlar Serisi No.
13, Ankara, 53 s.
İçerisinde yaşadığımız, tekniğin ilerlemiş bu çağında modern böro makinaları ve elektrik tekniğinde vuku bulan yeniliklerle, personel azlığından ve işe ehil kimselerin bulunmamasından mütevellit güçlükler hertaraf edilmeğe çalışılmaktadır.
Eserde, bu cümleden olarak çok kısa diyeceğimiz bir zamandan beri,
aynı gayeyle Ormancılık ilim ve tatbikatında da kullanılma yeri bulan
elektronik makinalar, delikli kart sistemi, organizasyonu hakkında
bilgi verilmekte ve muhtelif konularda delikli kart sisteminin tatbikat imkanları ile çeşitli tatbikat şekileri izah olunmaktadır.

:::lOYKAN, B. 1962.

SUN, O. 1964. Biyometri ve
Dergisi. 10 (2): 3-17.

or.mancılık. Ormancılık Araştırma

Enstitüsü

Yazıda, biyolojik objelerin karakterleri arasında, ölçü ve müşahade
ler neticesi elde edilen kıymetlerle, objeye ait karakterlerin hasıl ettiği bağıntıları, uygun hipotezlerle kontrol imkanını veren biyometri'"
nin gayesi, kullanıldığı sahaları, gelişimi hakkında bilgi verilmekte ve
mevzuun anlaşılması bakımından Ormancılık Araştırma Enstitüsünce «Fidanlıklarda Gübreleme» konusunda tatbik olunan bir denemeye ait kıymetler ele alınarak istatistiki analizi tatbiki olarak izah olun"
maktadır.

SUN, O. 1966.

Ormancılık ara§tırmalarında

mancılık Araştırma
Yazıda,

istatistiki uygulamalar. OrEnstitüsü Dergisi. 12 (1): 85-98.

biyolojik konularda ve bilhassa arınancılık yönünden araştırıl"
ması gereken mevzularda, elde olunan sonuçların güvenirliğini temin maksadıyla istatistik, metodlarının uygulanmasının önemi belirtilmekte, biyolojik araştırınalarda istatistiki tertipler, örnekleme tekniği, toplanan donnelerin kıymetlendirilmesinde istatistik uygulamalar
hakkında bilgi verilmekte ve bir tabii gençleştirme metodunun tatbikatı, tesadüf blokları metoduna göre istatistiki yönden incelenmektedir.

