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ÖN SÖZ 

Bük Araştırma Ormanı Amenajman Planının tanzimi, memleketimi
zin güney kısımlarını kaplayan saf lnzılçam meşcerelerinden müteşekkil 

ormanlarm durumlarını mutlak intensif ve basit işletmecilik gayesine gö
re kavrayarak, devamlı faydalanma imkanlarını ve hasılatın yükseltil
mesi için lüzumlu tedbirleri gerçekleştirecek bazı metodların denenınesi 

ve neticenin meslekdaşlarımıza arzı bakımından, bir araştırma konusu 
olarak ele alınmıştır. 

Servetin hesaplanmasında «Sistematik Deneme Sahaları Metodu» 
kullanılmıştır. Deneme sahalarının sıklığı, tefrik olunan İşletme Blokları 
karekterine göre muhtelif olmuştur. Birbirinden farklı kuruluş gösteren 
iki işletme blokundan birinde hektarda 2 deneme sahası, diğerinde ise 
hektarda bir deneme sahası alınmıştır. Küçük bir sahada ise 2 hektarda 
1 deneme sahası ölçülmüştür. Daire şeklinde olan deneme sahalarmin 
vüs'atleri, her iki blokdada aynıdır. 

Servetin tesbitine dair ölçmelerde asgari göğüs yüksekliği çapı 9.9 
cm kabul edilmiş ve bu çapı aşan ağaçlar 5 cm çap kademesine göre koffi
paslanmıştır. 

Deneme sahalarmda ölçülen ağaçlardan her yirmibeşinci ağaç ile 40 
cm çapın üstündeki bütün ağaçlar tecessüm deneme ağacı olarak kabul 
edilmiştir. Artım kalemleri ağaçlarda, deneme sahasının merkezine ba
kan istikametlerden ve ağ·aç çapının ölçüldüğü yükseklikten alınmıştır. 

Eta, alman deneme sahalarmda tatbik olunan temsili damga netice
si, hiç bir formüle istinat etmeden hesaplanmıştır. Meşcereden uzaklaş

tırılması düşünülen ağaçlar ayrıca bir kalite tasnifine tabi tutulmuŞ
lardır. 

Orman için bir hacım eğrisi elde etmek maksadiyle deneme ağacı 
kesilmemiş ve tecessüm deneme ağaçlarının 0.1 ve 0.5 yüksekliklerinde
ki çapları muhtelif yollarla ölçülerek Krenn - Prodan tarafından inkişaf 
ettirilen bir formül yardımıyla ölçmeler kıymetlendirilmiştir. 

Tatbik olunan ölçme metodu, ormanda muhtelif meşcere tiplerinin 
tefrikini de mümkün kılmıştır. Bu suretle hava fotoğraflarının yokluğun
dan dolayı zuhur eden bir noksanlıkda giderilmeğe çalışılmıştır. 

Meşcere tavsiflerinde belirtilmesi lazım gelen özellikler rakamlarla 
ifade edilmeğe çalışılmıştır. Bu perioda münhasır olmak üzere rakam
ların ifade ettikleri hususiyetler ayrıca izah olunmuştur. Gelecek period-
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da bu şeklin biraz daha ıslahına çalışılacak ve izahtan sarfınazar edile
cektir. 

Arazi çalışmalarına 18.4.1960 tarihinde başlanmış ve çalışmalar 

13.8.1960 tarihine kadar devam etmiştir. Çalışmalar Burhan Soykan'ın 
başkanlİğında, Enstitü teknik elemanlarından Fahrettin Soner, Güney
anadolu Ormancılık Araştırma İstasyonu teknik elemanlarından Muhar
rem ünlü'den teşekkül eden bir heyet marifetiyle yürütülmüştür. İstas
yon elemanlarından Mustafa Solak'da 15 gün kadar çalışmalara iştirak 

etmiştir. Meşcere tavsifleri ve Silvikültür planı ile ilgili arazi çalışmaları 
bizzat Burhan Soykan tarafından yapılmıştır. 

Ormanda mevcut bitkilerin tesbit ve teşhisleri İsmail Bozakman ta
rafından ikmal olunmuştur. 

Umumi yol şebekesinin etüdü ve bazı kısımlarının aplikasyonu Ha
yati Gürtan tarafından yapılmıştır. 

Arazide muhtelif profillerden tedarik edilerek Enstitüye tahlil için 
getirilen toprak nümunelerinin fiziki analizleri Şeref Günsur tarafından 
yapılmış ve neticeleri cetvel halinde hazırlanarak plana eklenmiştir. 

ölçmelerin kıymetlendirilmesinde Burhan Soykan ve kısmen de Fah
rettin Soner çalışmışlardır. Araştırma ormanı için normal servetin hesap· 
lanmasında, bonitet tayininde Dr. Şeref Alemdağ tarafından hazırlanan 
Kızılçam Hasılat Tablosundan istifade olunmuştur. 

Planın III - 22 paragrafını teşkil eden «Ağaçlandırma Plani>> ömer 
özdemir tarafından ve III - 312 paragrafını teşkil eden «N akliyat tesis
lerinin planlaması» ise Hayati Gürtan tarafından hazırlanmıştır. 

Plan tertip itibariyle «Metin kısmı» ve «Bölmelerin tavsifleri ve Sil
vikültür Planı» olmak üzere iki ayrı kısımdan ibarettir. Ayrıca serinin 
1/5000 mikyaslı, tesviye münhanili, meşçere tiplerini gösteren, izahlı bir 
haritası mevcuttur .. Mezkf:ır haritanın hazırlanmasında Ziya Duru ve Bur
han Orberg çalışmışlardır. 

Bu kitap planın metin kısmını tam olarak ihtiva etmektedir. Telli 
dosya şeklinde tertiptenmiş bulunan «Bölmelerin tavsifleri ve Silvikültür 
Planı» kısmı geniş bir yer işgal etmesi bakımından aynen bastırılmamış, 
bir misal olarak iki bölmeye ait malf:ımat kitabın sonuna eklenmiştir. 

Araştırma Ormanına ait 1/5000 mikyaslı haritanın tamamı tabettirilme
yerek sadece bazı bölmeler 4 pafta halinde tabettirilmiştir. Planın oriji
nali normal daktilo kağıdı büyüklüğündedir. 

Bük Araştırma Ormanında uygulanacak olan planın ormanın bünye
sine yapacağı tesir ara müşahadeler ve period sonunda ulaşılacak neti
eelerin analiziyle belli olacaktır. On senelik tatbikat neticeleri planın ha
talı kısımlarının tashihini ve noksan kısımlarının ikmalini sağlayacaktır. 
Plan tatbikatından alınan neticeler ayrıca meslekdaşlara duyurulacaktır. 

ANKARA B. SOYKAN 
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I. HALİRAZIR DURUM 

1. UMUMİ BİLGİLER 
11. Mevki, hudutlar, büyüklük, mülkiyet durumu ve tarihi bilgi 

Güneyanadolu Ormancılık Araştırma İstasyonuna bağlı Bük Araş
tırma Ormanı, Antalya vilayeti, Korkuteli kazası hudutları dahilinde bu
lunmaktadır. Antalya - Korkuteli şosası Elmalıbelini müteakip ormanın 
yukarı parçasını iki kısma .ayırır. Orman Antalya'dan 35 km mesafede
dir. İki ayrı bloka ayrılan ormanın tamamı ı/200.000 mikyaslı Elmalı 

paftası içersinde olup en kuzey hududu 37°0ı', güney hududu 36°57', 
doğu hududu ı 0 30' ve batı hududu ı 0 26' enlem ve boylamları arasında 
bulunmaktadır. 

Koru kısmı iki ayrı bloka tefrik olunan ormanın kuzey hududunu 
Çağıllıkuyu mevkiinden Maarif mevkiine kadar Aksu deresi teşkil eder. 
Maarif mevkiinde hudut Antalya - Korkuteli şosasını keserek kuzeyde 
sırtları müteakip 700 rakımlı tepeye varır. Buradan itibaren yine ana sırt
ları müteakip Domuz tepeden geçen orman hududu kısa bir müddet gü
ney istikametine doğru Antalya- Korkuteli şosası ile birleşir ve Fakgedi
ği T. - Elmalı belini müteakip Ortakapı boynuna varır. 

Ormanın doğu hududunu Termesos harabelerinin bulunduğu Güllük 
dağının ana sırtları teşkil eder. Ortakapı boynundan itibaren ana sırtları 
takip eden hudut daha sonra Güllük T. - Gözetierne- Yelekboynu ve Sof
ra taşı sırtını müteakip Mecene boğazına iner. 

Mecene boğazından itibaren batıya doğru ormanm güney hududunu 
Bük mevkiine kadar Mecene deresi teşkil eder. Hudut Bük mevkiinden 
itibaren Kayran sırtının Yazır deresini kestiği mevkiye kadar güney isti
kamette Yazır deresini takip eder. Buradan itibaren yine ormanın güney 
hududu Kayran sırtı - Cüne Taşı - Atkoştuğu - Kayran mezarlığı - Kay
kı belini - Bölükçam tepeden Bölükçam sırtının Sakızlık sırtı ile birleştiği 
noktaya kadar ana sırtları takip etmektedir. 

Buradan itibaren ormanın hududu doğukuzey istikametinde Zeytinli 
ve Çıtırık sırtlarını takip ile Kızıldereye iner. 

Aksuderesinin Kızıldereye birleştiği noktadan itibaren ormanm batı 
hududunu Aksuderesi teşkil eder. 

İki ayrı bloka tefrik edildiğini söylediğimiz koru ormanı kısmında 
Kızıldere I. ve II. blokları birbirinden ayırır. 
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Ormanın doğu kısmında, Güllük dağı yamaçlarında kuzey - güney is
tikametinde uzanan vasati 600 - 700 m genişliğindeki bir saha ınıntaka

nın karekteristik ağaç ve ağaçcık nev'ilerinden müteşekkil bozuk baltalık 
şeklindedir. 
~; 

-Bük Araştırma Ormanı, Antalya işletme Müdürlüğü, Yenice Bölge-
si I. Devre istikşaf planlı Yazır serisinin 35 ve 36 numaralı havzalarının 
bir kısmından tefrik ile teşkil olunmuştur. 

Araştırma Ormanının tamamı 2101.61 ha olup bunun 1870.41 hekta
rı koru, 161.58 hektarı baltalık ve 69.62 hektarı faydalanılması imkansız 
sarp kayalıktır. 

Araştırma Ormanının hudutları, arazide hududa isabet eden ağaçla
rın 2 m Yükseklikleri 10 cm genişliğinde beyaz yağlıboya ile çepeçevre 
boyanmak suretiyle belirtilmiştir. Hududun seyir istikameti yine beyaz 
yağlıboya ile o klar çizilerek gösterilmiştir. işaretler birinden diğeri göru
lebilecek şekildedir. Çıplak araziye veya ağaçcıkla kapalı kısırnlara isa
bet eden hudut kısımları, buralarda mevcut sabit kayaları kireçiemek su
retiyle işaretlenmiştir. Araştırma ormanı hududunu gösteren mezkur 
ağaç ve kayalara şablonla ve beyaz yağlıboya ile A. O. harfleri yazıl

mıştır. 

I. bloka isabet eden 16 ve 18 numaralı bölmelerin hudutları içerisin
de Yazır köyünün 16 hanelik Kargılı mahallesi mevcuttur. Bu mahalleye 
ait bir kısım tapulu tarlalar 30 ve bir kısmı da 34, 35 numaralı bölmeler 
içinde kalmaktadır CKayran tarlaları). Ayrıca 40 numaralı bölmede Yazır 
köyünden Ahmet Yazır'a ait 1 ev 3.66 ha vüs'atinde tapulu olduğu anla
şılan ve tapu tetkikine imkan bulunmayan tarla mevcuttur. 

Yukarda ayrı ayrı tadat edilen gayrimenkullerden başka ormanın 

tamamının mülkiyeti devlete aittir. 

Tarihi Bilgi 

Antalya - Korkuteli şosası üzerinde ve bugün Termesos harabeleri 
ismiyle maruf tarihi bir dağ olan Güllükdağının eteğinde yerleşmiş bulu
nan Bük ormanı kızılçam ormanlık sahalarımızı karakterize edecek mu
tavassıt bir mıntaka durumu arzetmektedir. Araştırma Ormanı olarak 
tefrik olunan saha içersinde de yer yer eski medeniyet kalıntılarına 

rastlanmaktadır. 

Sıkışık, sazlık geçilmesi güç sulak araziye «Bük» tabir edildiği mın
taka yerlileri tarafından ifade edilmektedir. Halen Yazırdere ile Kızılde-
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renin birleştiği yere Bük denmektedir. 1938 tarihine kadar her iki dere de 
fazla miktarda su taşımakta idiler. Dere boyunca çeşitli saz ve kamış 
nev'ileri yetişmelde ve mıntaka yerlileri bu kamışlardan sepet örmekte 
idiler. 1938 yılında vuku bulan depremi müteakip her iki derede de sular 
azalmıştır. Bugün ekseri seneler, yaz aylarında her iki dere birkaç hafta 
tamamen kurumaktadır. 

Mıntakada 1892 tarihinden önce kimlerin ikamet ettiği kat'i olarak 
bilinmemektedir. Mezkur tarihte mahallenin bugünkü bulunduğu mevki
ye birkaç hane gelerek yerleşmiştir. 1926 tarihine kadar hane sayısı 100 
ün üstüne yükselmiş ve muhtarlık haline ifrağ olunmuştur. Birkaç hanede 
ayrıca Kayran tarlalarının bulunduğu mevkiye yerleşmişlerdir. Tahtacı 

namiyle maruf köy sakinleri geçimlerini daha ziyade kaçak orman emvali 
satarak temin etmekte idiler. 1944 - 1945 senelerinde bura sakinlerinden 
30 hane kadarı Antalya yakınındaki Kocatepe mevkiine göç etmişlerdir. 
10 - 12 sene kadar önce bir kısım köy sakinleri de Korkuteli'ne göç etmiş
lerdir. Göçlere sebep olarak, kaçakçılıkla geçinmenin imkansızıaşması ne
ticesi yeni geçim kaynaklarının aranılınası gösterilmektedir. Halen Araş
tırma Ormanı dışındaki Yazır köyünün bir mahallesi şeklinde 76 nüfus
tan ibaret 12 hanelik bir tahtacı gurubu mevcuttur. Orman içerisinde in
kişaf ettirilerek yerlerinde kalmaları arzu edilen bu gurubun da yakın bir 
gelecekte diğer mıntakalara göç etmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Mıntakada ötedenberi orman tahribine vesile olan diğer bir mevzu 
da göçmenlerdir. Geçimlerini hayvancılık ve kısmen de kaçakçılıkta temin 
eden göçmenlerden bir kısmı iki sene öncesine kadar her sene vasati 
10.000 kadar keçi ile Güllükdağı eteklerine gelmekte idiler. Bunlar Ekim 
ayından Haziran ayının ortalarına kadar bu ınıntakada kalır yazın sıcak 
aylarında yüksek yayla ınıntakalarma çıkarlardı. Otlatma münavebe ile 
olur bir sene Güllük eteklerinde otlatılmışsa ertesi sene Aksuderesinin ba
tı kısımlarına gidilirdi. Otlatmadan mütevellit zararlar bugün ormanın 

her tarafında açıkca görülebilmektedir. 

II nolu Kayran blokunda vuku tarihi kat'i olarak tesbit edileme
mekle beraber 1926 yılından önce bir yangın zuhur etmiş ve ormanın bü
yük bir kısmı: tamamen yanmıştır. Tahminen 1934 tarihinde Zeytinlik 
ınıntakasında meydana gelen bir yangın neticesinde buradaki kızılçam 
ormanı tamamen yanarak yerini maki florasma terketmiştir. 1947 yılın· 
da tekrar bir yangın olmuş ve bu defa örtü yangını şeklinde Kızıldereden 
Kayran tarialarma kadar devam etmiştir. Bu yangın esnasında örtü 
yangını yer yer gövde ve tepe yangınına intikal etmiş ise de çabuk bastı
nlmıştır. 



Araştırma Ormam olarak tefrik olunan diğer kısımlarda, yani I. 
blok ve baltalık kısmında bahse değer bir yangın olduğu kaydına rast
lamlmamıştır. 

Ormanda yer yer Çam Kese Böceğine rastlanmakta ise de, ınıntaka
da şimdiye kadar zararlı orman böceklerinin yapmış oldukları tahribata 
dair hiç bir kayıt ve bilgi mevcut değildir. 

1944 senesinden önce ormanın işletilmesi tarzına dair hiç bir kayda 
tesadüf edilmemiştir. Yalnız bir kısım müteahhitler tarafından en iyi ke
restelik gövdelerin kesilip çıkarılması şeklinde kesimlerin tatbik olundu
ğu ve kesimler esnasında hiç bir silvikültürel kaideye riayet olunmadığı 
mahallin sakinleri tarafından ifade olunmaktadır. 1944 senesinden son
rada ormanın aynı tarza işletilmiş olduğu meşcerelerin bugünkü kuruluş 
şeklinden anlaşılmakta olup bu husus bizzat istihsalde çalışan şahıslar 

tarafından da teyit edilmektedir. İstihsal daha ziyade yarı mamul balta 
imalatı lata şeklinde olmuş ve nakliyat k.atırlarla yapılmıştır. 

Ağaçlandırma ve fidanlık faaliyetlerine dair de müsbet bir çalışma 
mevcut değildir. Kısaca söylenebilir ki, Bük Araştırma Ormanında şimdi
ye kadar hiç bir teknik müdahale yapılmamış ve kesimler daima iyi göv
delerin uzaklaştırılması şeklinde vuku bulmuştur. 

Baltalık kısmında da aynı şeyler müşahade edilmektedir. Otlatma 
suretiyle devamlı tahrip edilen bu kısımlarda da kesimler daima baltalı
ğın asli ağaç nev'Herinin temizlenmesi ve bozuk makiliğe ifrağı şeklinde 
tecelli etmiştir. Devamlı kesimlerle karışıklığa iştirak eden meşe nev'ileri 
yakacak odun olarak çıkarılmıştır. Daha önceleri mevcut oldukları söyle
nen 30 - 40 cm çapında ve 8 - 10 m boyundaki meşelere bugün rastlanıl· 

mamaktadır. 

12. iklim 

Bük Araştırma Ormanı, Akdeniz iklimi ınıntakası içerisindedir. De· 
nizden takribi ufki uzaklığı 20.4 km kadardır. Ormanın deniz seviyesin
den asgari yüksekliği 330 m (Mecene boğazı) ve azami yüksekliği 1152.07 
m (Güllük T.) olup mıntaka kapalı bir havza şeklindedir. Mıntakaya en 
yakın Meteoroloji istasyonları Antalya 43 m, Fethiye 1.30 m:, Burdur 1025 
m denizden yüksekliktedir. Araştırma Ormanı iklimi hakkında malfı.mat 

elde olunabilecek başkaca meteoroloji istasyonu bulunmadığından mezkfı.r 
istasyonların 1950 yılına kadar tutulan rasatları Meteoroloji Genel Mü
dürlüğünün ayni yılda yayınladığı «Ortalama ve Ekstrem kıymetleri -
Meteoroloji Bülteni» adlı kitaptan alınarak cetvel 1 de gösterilmiştir. 
Araştırma Ormanı dahilinde kurulmasına başlanan rasat istasyonu kısa 



Rasatın nev'i 
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Observation 

Ortalama 
sıcaklık 
Mi ttıere 
Teroperatur 

Ortalama yüksek 
sıcaklık c· 
Mittlere höchste 
Teroperatur 

Ortalama düşük 
l'lcaklık c· 
Mittlere niedrig
ste Teroperatur 

Rasat 
yeri 
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Observa
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Antalya 
Burdur 
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9.8 
1.6 

10.5 

II 

10.6 
3.4 

ll. 3 

Cetvel 1. Klimatolojik Bilgiler 
Klimatische Verhaltnisse 

Ay 1 ar 
Monate 

m IV V VI VII VID IX 

12.6 16.3 20.6 24.9 
5.8 11.4 16.4 20.8 

13.2 17.0 21.5 25.6 
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22.0 17.6 

tlonsjah-
re 

12 
13 
10 

21 
13 
lO 

18.6 
12.9 
19.0 
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Burdur -2.0- 1.0 0.6 5.3 9.8 13.2 16.0 15.7 12.1 7.7 3.3 13 6.8 
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c· 
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Ortalama 
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Mi ttıere 

Antalya 20.6 22.4 27.5 32.5 
Burdur 13.9 18.4 25.5 29.8 
Fethiye 23.0 25.2 28.2 32.8 

~----------------
Antalya 
Burdur 
Fethiye 
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zamanda lüzumlu aletlerle teçhiz edilerek, gelecek plan devresi için ınınta
kanın lokal iklimi hakkında bilgi toplanacaktır. Cetvelde Klimatolojik 
hususiyetleri yazılı Antalya ve Fethiye rasathaneleri hemen hemen deniz 
seviyesinde Burdur rasathanesi ise denizden 1025 m yükseklikte ve Ak
deniz - İçanadolu iklim zonları arasındaki geçiş kuşağı içerisinde bulun
duklarından Araştırma Ormanı ilkimini tam olarak karakterize edecek 
durumda değillerdir. Buna mukabil ınıntakanın iklim münasebetleri hak
kında bir fikir verebileceği kanaatiyle burada beyanı uygun görülmüştür. 

H. Meyer'in iklim zonlarına göre Bük ınıntakası lauretum zonu içe
risinde bulunmaktadır. Köppen'in taksimatma göre de buranın iklimi Csh 
olarak ifade edilmektedir. Yani yazları sıcak ve kurak, kışları mutedil ve 
yağışlıdır. Normal olarak tenebbüt mevsimi Nisan sonlarında başlar ve 
Ekim sonlarına kadar devam eder. Bazı seneler bu devre daha erken baş
layıp daha geç bitmektedir. 

Yağışlar daha ziyade Ekim - Mart ayları arasına tesadüf etmekte
dir. Sıcak olan yazlar ekseriya çok kuraktır. Yağış yağmur halindedir. 
Yağışlar bazı kış aylarında kar şeklinde olursa da yağan kar azami birkaç 
gün kalabilmektedir. Yaz aylarında aylık ortalama yağışlar 50 mm nin 
altındadır. Yağış'ın miktariyle azalıp çoğalan nisbi hava rutubetinin yıl

lık ortalaması % 60 ın üzerindedir. Bu miktar kızılçam ormanlarımız için 
normal bir miktar olarak kabul edilebilir. 

Hakim rüzgarlar tenebbüt mevsiminde umumiyetle Mecene boğazın
dan gelirler. Bu rüzgarlar rutubetli ve serin Meltem'dir. Karadan ve ku
zeyden gelen rüzgarlara muhitte Poyraz tabir edilmekte olup, bu rüz
garlar da kuru ve yakıcıdır. Kapalı bir havza teşkil eden Araştırma Or
manında hakim rüzgarların assimilasyona tesirlerinin araştırılması ente
resan olmakla beraber, ormanda rüzgarın tesiriyle meydana gelmiş eğri 
gövdeler veya bozuk teşekküllü taçlar mevcut değildir. 

Mıntakada ilk veya son donlara da pek tesadüf edilmemektedir. 
Araştırma Ormanı için takribi olarak aşağıdaki değerler kabul edilmiştir. 

Yıllık ortalama yüksek sıcaklık 20 - 22 co 
Yıllık ortalama sıcaklık 15 - 17 co 
Yıllık ortalama düşük sıcaklık 9 - 11 co 
Yıllık ortalama nisbi nem % 60 - 65 
Yıllık ortalama yağış 700 - 900 mm 

1960 yılında arazi çalışmaları devam ederken Bük barakası yanına 

konan bir azami - asgari termometre ile Haziran - Ağustos aylarının gün
lük azami sıcaklığı şu şekilde tesbit olunmuştur. 

28 Haziran 1960 39 co 
18 Temmuz 1960 

7 Ağustos 1960 
40 co 
41 co 
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Mezkfır üç ay içerisinde yalnız Haziran ayında, iki gün içerisinde 7 
mm yağmur düşmüştür. Bölgenin kat'i ve lüzumlu Klimatolojik ölçüleri 
müteakip yıllarda belli olacaktır. 

13. Jeolojik ve Topoğrafik Durum 

Bük Araştırma Ormanı Toros dağlarının 3086 metre rakımlı Beydağ
ları haddıbalalarının temadisinde bulunan Güllükdağının batı kısmında 

kapalı bir havza şeklindedir. Ormanın üzerinde bulunduğu arazi üçüncü 
zamanınEosen devri teşekkülatma ait kalkerli arazidir. Umumiyetle kra
tase ve bilhassa üst kratase kalkeri ile kısmen de Jurasik Flişinden iba
rettir. Genel olarak rusubi kayalardan kalkerler hakimdir. Kalkerierin 
tecezzilerinden müsait orman toprağı olan kumlu kil toprakları husule 
gelmiştir. 

Ormanın en yüksek noktası doğuda Güllükdağı üzerinde Güllüktepe 
(1152.07) dir. Hudut üzerine isabet eden en yüksek tepeler sırasiyle Cü
netaşı tepesi (739.01), Bölükçam tepesi (900.00), hudut yakınında Sakız
cık tepesi (1264.49), yine hudut içerisinde Kaklılıtaş tepe (1028.00), Do
muz tepesi (754.00), Fakgediği tepesi (740.00) metre yüksekliktedir. 

I. blokta en yüksek nokta 754 metre yükseklikteki Domuztepe ve en 
alçak nokta Değirmenyıkığı deresinin Mecene deresine birleştiği yerde 
450 m dir. 

II. blokta en yüksek nokta 1130 metre Bölükçam sırtı ile Sakızcık 
sırtının birleştiği nokta ve en alçak rakım ise Bük barakasının olduğu 

yerde 475 m dir. 

Baltalık kısmında ise Güllüktepe 1152.07 m ile en yüksek rakım ve 
Mecene boğazı 350 metre ile en alçak rakımı teşkil etmektedir. 

Ar.aştırma Ormanı hudutları içerisinde yazın kurak aylarında tama
men kuruyan, kış ve ilkbahar aylarında bol su taşıyan birçok ana dereler 
mevcuttur. Bu derelerden geniş bir su toplama havzasına sahip olanlar 
I. ve II. blokları birbirinden ayıran Kızıldere ile Yazır dereleridir. Her iki 
dere birleşerek Mecene deresini teşkil ederler. Mecene deresi orman içe
risinde çok kurak mevsimlerde dahi yer yer kaybolup tekrar meydana 
çıkmaktadır. I. blokun batı hududunu teşkil eden Aksu deresi ile Hörü
deresi Kızıldereye birleşirler. II. blokdan ise bu dereye Zeytinlidere, Ağı
lidere, Kayran deresi ve Çöğmen dereleri kavuşmaktadır. Zürkderesi ise 
Yazır deresine birleşmektedir. Mecene deresine ise birçok isimsiz kolları 
ha vi bulunan Mersinlidere akmaktadır. 

Orman içerisinde sabit pınarlar da mevcut değildir. Mıntaka sakin
leri ekseri içme suyu olarak dere sularından istifade etmektedir. Kargılı 
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mahallesinin batısında ve Kızıldere yakınlarında mevcut bir pınar zaman
la yerini değiştirmekte ve bazan kaybolmaktadır. Yine aynı şekilde bir 
göze de Kargılı mahallesinin kuzeyinde ve Teketaşının batı mailesinde 
mevcuttur. Bu kaynağın da son senelerde teşekkül ettiği mahallin sakin
leri tarafından söylenmektedir. 

Maarif mevkiinde ve Aksuderesine yakın bir yerde bir pınar mev
cuttur. Bunlardan başka orman içerisinde zamanla meydana çıkan ve 
bir müddet sonra kuruyan bazı seyyar diyebileceğimiz sular mevcuttur. 

Ahmet Yazır evinin yanında mevcut bir kuyudan burada oturanlar 
istifade etmektedir. Bük barakalarının bulunduğu mevkide de taban suyu 
satha yakın bir durumda olup, açılan bir kuyu yardımıyle içme suyu te
min edilmiş durumdadır. 

14. Toprak 

Araştırma Ormanının toprak hususiyetlerini tesbit ıçın plana ekli 
haritada yerleri gösterilen, ormanın 25 muhtelif yerinde toprak profilleri 
alınarak horizon kalınlıkları ve toprağın bünyesi, derinliği, bağlılık ve 
yaşlılık dereceleri gibi çeşitli özellikleri tesbit olunmuştur. 

Muhtelif horizonlardan usulüne uygun alınan numunelerin Enstitü 
Toprak Laboratuvarında fiziki analizleri yapılmıştır. 

«Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı» kısmında toprak özel
likleri her bölme için teker teker gösterilmiştir. Cetvel 2 de laboratuvar 
analizinin neticeleri görülmektedir. Alınan profillerin yerlerini gösterir 
kroki sahife 12 dedir. 

A. Toprak Tekstürü 

I. % 15 den az Killi Topraklar 

1. Kaba kumlu topraklar (bunlarda % 15 den aşağı silt + kil bu
lunur). 

2. ince kum toprağı (sil-c: + kil % 15 den az, ince kum % 40 dan 
fazla, kaba kum % 45 den az). 

3. Kaba kumlu tın (silt + kil % 15 - 35, ince kum % 40 dan az, ka
ba kum% 45 den fazla). 

4. İnce kumlu tın (silt + kil % 15 - 35, ince kum % 40 dan fazla, 
kaba kum % 45 den az). 

5. Tın (silt + kil % 35 den fazla, fakat silt miktarı % 45 den az). 

6. Siltli tın (silt kısmı % 45 den fazla). 



ll. % 15 - 25 Killi Topraklar 

1. Kumlu killi tın (% 20 den az silt, % 85 en az kum) 
2. Killi tın (% 45 den az silt, % 35 den az kum). 
3. Siltli killi tın (% 45 ten çok silt) . 

m. % 25 - 45 Killi Topraklar 

1. Kumlu kil (% 20 den az silt, % 55 den çok kum). 
2. Siltli kil (% 45 den çok silt). 
3. Hafif kil (% 45 den az silt, % 55 den az kum) . 

IV. % 45 den ~ok Killi Topraklar 

1. Ağır kil toprağı 

B. Ha.cmen Taş Muhteviyatı ( 0 >2 mm) 

% 10 dan az Az ta§lı 
% 10 - 30 Taşlı 

% 30 - 60 Çok taşlı 
% 60 dan fazla iskelet veya taş toprakları 

C. pH Reaksiyon 

4.5> 
4.5- 5.0 
5.1- 5.5 
5.6-6.0 
6.1- 6.5 
6.6- 6.9 
7.0 
7.1- 7.3 
7.4- 7.8 
7.9- 8.4 
_8.5 --: 9.0 
9.1< 

D. CaC03 

%0.5> 
% 05 - 1.0 
% 1.0 - 2.0 
% 2.0 - 8.0 
% 8.0 - 15.0 
% 15.0< 

Silt = Toz 
Tın = Balçılr 

Son derece asit 
Çok kuvvetli asit 
Kuvvetli asit 
Orta derecede asit 
Hafif asit 
Çok hafif asit 
Nötr 
Çok hafif alkali 
Hafif alkali 
Orta derecede alkali 
Kuvvetli alkali 
Çok kuvvetli alkali 

Kireçce çok fakir veya kireçsiz 
Çok az kireçli 
Az kireçli 
Kireçli 
Çok kireçli 
Çok fazla kireçli 

9 



Cetvel 2. Toprak analizleri neticesi 
Boden Verhaltnisse 

ince toprağın fraksiyonları < 2 mm Taş 

Toprağın alındığı Toprak pH Die Fraktionen des Feinbodens < 2 mm > 2 mm 
yer derinliği M eş bu ----·--

1 hacmen Tekstür 
CaC03 

Kil Silt İncekum Kaba kum Tota Kum steıne 
Abteilung und Tiefe des top. Ton staub Feinsand Grobsand Gesammt sand > Bo denart 

Profil Nr. Bodens pH 2 mm. 
0.002 0.002-0.02 0.02-0.2 0.2-2 mm 0.002-2 mm nach Vo-

Cm % % % % % lumen% 
--·-----~.------·--

Bl.27 P.I 0- 23 7.10 0.22 26.74 17.14 52.64 3.4!1 56.12 7 Kumlu kil ST 
Bl.27 P.I 23- 97 7.51 19.97 31.88 12.86 !3.60 41.66 55.26 Kumlu kil ST 
Bl.27-28-30 P.II 0- 20 7.31 25.40 34.88 30.50 17.94 16.68 34.62 3 Hafif kil LT 
Bl.27-28-30 P.II 20- 82 7.79 18.52 37.24 26.14 23.98 12.64 36.62 30 Hafif kil LT 
Bl.28-29 P.III 0- 20 7.59 41.38 28.38 24.36 17.72 29.54 47.26 21 Kumlu kil ST 
Bl.28-29 P.III 20-104. 7.69 52.40 20.74 25.64 18.40 35.2:! 53.62 31 Kumlu killi tın STL 
Bl.35 P.IV 0- 20 6.95 0.25 10.38 17.00 9.46 63.16 72.62 Kaba kumlu tın Gr.S.L 
Bl.35 P.IV 20-110 7.32 0.1!1 27.74 12.64 58.40 1.22 59.62 Kumlu kil ST 
Bl.30 P.V o- 20 7.50 25.77 33.74 40.64 19.32 6.30 25.62 4 Hafif kil LT 
Bl.30 P.V 20-145 7.60 38.90 41.10 50.00 6.36 2.54 8.90 15 Siltli kil Sch.T. 
Bl.31 P.VI o- 34 7.60 24.40 38.78 39.60 11.78 9.84 21.62 7 Hafif kil LT 
B1.31 P.VI 34 -114 7.47 24.50 33.60 38.00 14.56 13.84 28.40 20 Hafif kil LT 
Bl.34 P.VII 0- 40 7.30 1.80 38.74 25.50 21.72 14.04 35.76 13 Hafif kil LT 
Bl.34 P.VII 40-100 7.67 16.25 43.24 32.64 17.86 6.26 24.12 43 Hafif kil LT 
Bl.26-31 P.VIII 0- 32 7.25 24.02 41.3!1 35.00 17.14 6.48 23.62 ı Hafif kil LT 
Bl.26·31 P.VIII 32- 86 7.60 39.59 43.60 34.50 13.22 8.68 21.90 19 Hafif kil LT 
Bl.25 P.IX 0- 50 7.40 0.25 31.42 22.04 46.20 0.34 46.54 Hafif kil LT 
Bl.25 P.IX 50-130 7.47 8.44 ı 0.88 13.50 17.70 57.92 75.62 10 Kaba kumlu tın Gr.S.L 
Bl.32 P.X 0- 15 7.63 Q.03 38.74 30.14 22.00 9.12 31.12 4 Hafif kil LT 
Bl.32 P.X 15- 95 7.68 ll. 75 52.60 24.50 10.02 12.88 22.90 30 Ağır kil T 

Bl.32 P.X 95-117 7.63 14.87 24.24 21.14 32.38 22.24 54.62 14 Kumlu killi tın STL 
Bl.33 P.Xl 0- 65 7.70 5.06 43.10 20.50 24.88 11.52 36.40 8 Hafif kil LT 
Bl.33 P.Xl 65 -IOO 7.40 3.26 18.10 11.00 13.42 57.48 70.90 15 Kumlu killi tın STL 
Bl.24 P.XII 0- 30 7.50 9.75 32.ll8 21.50 18.66 27.46 46.12 2 Hafif kil LT 
Bl.24 P.XII 30- 85 7.48 20.87 41.10 21.50 12.58 24.82 37.40 20 Hafif kil LT 



Cetvel 2 nin devamı 
Fortsetzung von Tabellen 2 

İnce toprağın fraksiyonları < 2 mm Taş 

Toprağın alındığı Toprak pH Die Fraktionen des Feinbodens< 2 mm >2 mm. ·------- hacmen yer derinliği Meşbu Kil Silt İncekum Kaba Total Kum Tekstür 
top. CaC03 

Gesammt- S te ine 
Abteilung und. Tiefe des Ton Staub Feinsand kum > 2mm Bo elenart 

Prof!! :r;,·, pH san d 
Bodens 0.002 0.002-0.02 0.02-0.2 0.2-2 mm 0.002-2 mm nach Vo-

Cm % % % % % % ı um en % 

Bl.23 P.xm 0-21 6.92 0.21 21.26 16.00 12.66 49.68 62.34 36 Kumlu killi tın STL 
Bl.23 P.Xlll 21-101 7.04 0.25 13.44 14.14 18.78 53.64 72.42 Kaba kumlu tın Gr.S.L 
Bl.3 P.XIV 0-18 7.40 29.46 24.02 26.00 15 68 24.30 39.98 3 Hafif kil LT 
Bl.3 P.XIV 18-113 7.55 18.64 36.58 24.14 17.88 21.40 39 28 12 Hafif kil LT 
Bl.4 P.XV 0-45 7 44 10.23 37.22 27.36 21.50 13.92 35.42 3 Hafif kil LT 
Bl.4 P.XV 45-105 7.49 13.93 24.72 30.50 :.16.86 17.92 44.78 ll Hafif kil LT 
Bl.5 P.XVI 0-20 7.33 4.51 42.38 24.64 22.46 10.52 32.98 46 Hafif kil LT 
Bl.5 P.XVI 20-100 7.50 47.15 32.32 48.90 10.22 8 56 18.78 5 Siltli kil Sch.T. 
Bl.2 P.XVII 0-10 7.22 5.84 34.94 27.00 31.30 6.76 38.06 8 Hafif kil LT 
Bl.2 P.XVII 10-55 7.38 23.14 26.16 46.50 14.74 12.60 27.34 17 Siltli kil Sch.T. 
Bl.6 P.XVffi 0-23 7'32 12.79 39.oo 30.64 15.06 15.30 30.36 Hafif kil LT 
Bl.6 P.XVffi 23-108 7.50 10.96 44.08 26.50 17.12 12.30 29.42 3 Hafif kil LT 
Bl.7-8 P.XIX 0-18 7.41 17.18 30.22 40 2!1 23.62 5.::18 29.50 13 Hafif kil LT 
Bl.7-8 P.XIX 18-108 7.44 2il.39 22.22 43.50 24.18 10.10 34.28 17 Killi tın TL 
Bl.12-13 P.XX 0-25 7.11 ı. 05 41.02 25.00 9.76 24.22 33.98 22 Hafif kil LT 
Bl.12-13 P.XX 25-95 7.36 4.38 12.58 11.64 23.16 52.62 75.78 Kaba kumlu tın Gr.S.L 
Bl.lO P.XXI O-lll 7.30 16.81 :u. 94 39.64 15.54 1o.ıııı 26 42 7 Hafif kil LT 
Bl.lO P.XXI 18-118 7.35 21.57 29.22 38.50 17.68 14.60 32.:.!8 2 Hafif kil LT 
Bl.20 P.XXII 0-22 7.46 21.93 10.22 33.0U 32.96 23.82 56.78 Tın L 
Bl.20 P.XXII 22-87 7.49 20.42 7.02 34.00 18·28 40.70 58.98 u Tın L 
Bl.19 P.XXI.ll 0-50 7.41 25.58 29.72 35.14 16.84 18.30 35.14 13 Hafif kil LT 
Bl.19 P.XXI.ll 50-80 7.33 22.29 32.22 ::ın.64 '5.36 15.78 :\1.14 6 Hafif kil LT 
Bl.14 P.XXIV 0-20 7.36 20.10 40.44 :n.5o ll. 74 10.32 22.06 lO Hafif kil LT 
Bl.14 P.XXIV 20-90 7.44 27.41 20.22 41.28 16.48 22.02 38.50 12 Killi tın TL 
Bl.16 P.XXV 0-27 7.18 0.73 20.24 23.96 l4.6fl 41.20 55.80 ıı Kumlu killi tın S.T.L 

Bl.16 P.XXV 27-107 7.09 0.2il 10.02 16.00 10.24 63.74 73.98 i>4 Kaba kumlu Gr.S.L 

Symbol der Bodenart 

S.T. = Sandiger Ton S.T.L. = Sandig-toniger Lehm 
L.T. = Leichter Ton Gr.S.L = Grobe-sandiger Lehnı 

Sch.T = Schluffieger Ton T.L = Toniger Lehm 
L=Lehm T = Schwerer Ton 
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Genel olarak her iki blok için şu özellikler söylenebilir. 

ı. Blok 

Ana taş umumiyetle kil ve kalker taşıdır. Toprak derinliği (kök
lerin nüfuz ettiği kalınlık) 35 - 105 cm arasında değişmekte olup orta 
derin ve derin topraklardır. Uzunsenir sırtının iki yamacındaki bölme
lerde toprak tekstürü hafif kil, diğer bölmelerde ise kaba kumlu tın 

vt:- tın dır. Ekseriyetle gevşek ve kuru topraklardır. pH 7.09- 7.55 ara
sındadır. Yani nötr ve hafif alkalik topraklardır. Kireç muhtevası iti
bariyle zengindir. 

ll. Blok 

Ana taş umumiyetle kil ve kalker taşıdır. Toprak derinliği 55 -115 
cm arasında değişmekte olup orta derin ve derindir. Toprak tekstürü 
umumiyetle hafif kil ve kumlu killi tın dır. Yer yer sıkı, ağır, gevşek 

ve dağınık bir bağlılık göstermekte olup ekseriyetle kuru topraklardır. 
Kayran sırtlarında maki ile kaplı sahalarda yer yer podsol toprağına 

da rastlanmaktadır. pH 6.92-7.79 arasındadır. Çok hafif asit- Hafif 
alkali, bazı kısımlar hariç kireçce zengin topraklardır. 

Toprağın kimyevi vasıflarını bildirecek olan analizler Laboratuvar 
malzemesinin İkınalini müteakip Enstitüde yapılacak ve durum ek bir 
raporla plana eklenecektir. 

Baltalık Kısmı 

Bu kısımda toprak yer yer yıkanarak ana taş satha çıkmış vazi
yettedir. Umumiyetle dik bir meyle sahip oLan (% 30- 80) bu sahada 
toprak sığ, gevşek ve kurudur. Yer yer de büyük kayalar arasında de
rin topraklar mevcuttur. 

15. Vejetasyon 

Muayyen bir muhitte ağaç ve meşcerelerin gelişmesine topluca te
sir eden faktörler toplumuna «Yetişme muhiti faktörleri» diyoruz. Bu 
faktörleri muhit, toprak, iklim, hava, ışık ve su olarak tadat edebiliriz. İk
lim faktörlerinden ısı ve bunun mevsimlere dağılışı tecessümde ve ağaç 
nevilerinin yayılışında mühim rol oynamaktadır. Bilhassa artan ısı nis
betinde yetişme muhitine intibak eden ağaç nevileri sayısı azalmakta
dır. Yağışların miktarı ve mevsimlere dağılışı da ehemmiyetlidir. Her
nekadar Araştırma Ormanının iklim münasebetlerini buraya en yakın üç 
istasyonun mutavassıt değerleri olarak ifade ettiysek de ınıntakanın 
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lokal iklimi arazının bakısı ve rakımı ile hissedilir derecede yukanki 
değerlerden inhiraf edecektir. 

İklim münasebetlerinin vejetasyon ile yakın alakası yanında toprak 
münasebetleri de büyük rol oynamaktadır. Daha genç topraklar, yeti§me 
muhiti istekleri az olan genç bitki topluluklarını ihtiva etmektedir. 

Devamlı yüksek hacım ve kalite artımı alabilmek için yetişme mu
hitinin tabü ağaç nevileri karışıklığını bilmek Silvikültür planının tan
zimi için lüzumludur. 

Yukarıda kısaca izah edilen ana unsurların belirtilmesi için orman 
toprağı ve vejetasyonun detaylı olarak incelenmesi icap eder. 

Araştırma Ormanın bitki cemiyetlerini tesbit edebilmek maksadiyle 
orman dikkatle incelenip bitki topluluklarının farklılık gösterdikleri yer
lerde gerekli tesbitler yapılarak rastlanan bitkiler kaydolunmuştur. Bun
lardan bazılarının teşhisleri nev'Herine kadar yapılmış ise de ekaeriye
tinin cinsleri teşhis edilebilmiş ve aşağıdaki listede gösterilmiştir. Teş
hisleri henüz kat'i olarak yapılmayan bitkiler, cinslerinin tanınmalarını 
müteakip ek bir raporla plana dercedilecektir. 

BVK ORMANI BiTKiLERİNİN SiSTEMATtK LlSTESt 

Fam: Pinaceae Fam: Dioscoreaceae 
Pinus brutia ten Tanıus communis 

Fam: Ephedraceae Fam: Fagaceae 
Ephedra sp. Quercus coccifera 

Fam: Gremineae Fam: Ulmaceae 
Dactylis sp. Ulmus sp. 
Andropogen sp. Fam: Urticaceae 
Sclaropoa sp. Parietari{t sp. 
Avena sp. 
Brachypodium sp. Fam: Santalaceae 

Fam: Oyperaceae Thesium sp· 

Oarex sp. Fam: Polygonaceae 

Scirpus sp. Polygonum 

Scirpus setaceus sp. Fam: Oistaceae 
Fam: Juncaceae Helianthemum sp. 

Juncus buforius Fam: Datiscaceae 
Juncus sp. Datisca cannabina 

Fam: Liliaceae Fam: GutUferae 
Muscari sp. Hypericum sp. 
Allium sp. Fam: Thymeleaceae 
Asperagus sp. Daphne sericea 
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Fam: Lythraceae Fam: Leguminosae 
Lythrı.ım sp. Dorycnium sp 

Fam: Myrtaceae Trifoli·um sp. 
M yrtus communis H ippocrepis sp. 

Fam: U mbelliferae Trifolium fragiferum 

Daucus sp. ( +) Lathyrus sp. 

Eryngium sp. (+++) M edicago sp. ( +) 
Fam: Oleaceae Ononi-s sp. ( +) 

Phillyrea media Ono brychis sp. 

Fontanesia phillyreaides Trigonella sp. 

Fam: Styracaceae Vicia sp. 

Styrax officinalis Astragalus sp. 

F'am: Gentianaceae Oytis-us sp. 

Erythraea Fam: Linaceae 

Ohlora perfoliata Linum sp. 

Fam: Asclepiadaceae Fam: Rhamnaceae 

Vincetoxicum Paliurus aculeatus. 

Fam: Boraginaceae Fam: V erbenaceae 
Onosma sp. Verbena sp. 

Fam: Gramineae Iı'am: Labiatae 
Brom·ussp. Thymus sp. 
Aegilops sp. Prunella sp. 
Festuca sp. Ajuga sp. 
Hordeum sp. Salvia sp. 

Fam: Oaryophyllaceae Teucrium sp. 
Dianthus sp. Fam: Scrophulariaceae 
Silene sp. Kickxia sp. 
Stellaria sp. Verbascum 
Minuartia sp. Fam: Orobanchaceae 
Alsine sp. Fam: Plantaginaceae 
H erniaria sp. 

Fam: Ranunculaceae 
Plantago sp. 

Delphinium sp. Fam: Rubiaceae 

Fam: Oeruciferae Asperula sp· 

Arabis sp. Orucianella sp. 

Fam: Orassulaceae Galium sp. ( + +) 

Sedum sp. Fam: Dipsacaceae 
Fam: Rosaceae Scabiosa sp. 

Rubus Fam: Oampanulaceae 
Sanguisorba sp. Legouzia sp. 
Orataegus sp. Campanula sp~ 



Fam : Oompositae 
Oardius sp. 
Anthemis sp. 
Gnaphalium sp. 

Oentaurea sp. 
inula sp. 
Oircium sp. 
Xeranthemum sp. 

2. GEÇ~N YlLLARA AiT iŞLETME NETiCELERi 

21. Meşcerelerin halihazır durumlarının silvikültürel tahlili 

15 

Bük Araştırma Ormanı H. Meyer'in Lauretum orman tipi içerisinde 
bulunmaktadır. Mıntak.anın karakteristiği az yağışlı ve sıcak bir yaz, 
mutedil bol yağışlı bir kış iklimidir. Muhitin asli ağaç nev'i kızılçam (P. 
brutia) dır. Halen Güllükdağı ve Sakızcıktepesi kuzey mailesinde mevcut 
30-40 cm kutrunda bodurlaşmış Pırnalmeşeleri (Q. ilex) de bu ınınta
kada meşenin kızılçam ile birlikte muhtelif maile ve rakımıarda yarış
tığını göstermektedir. Lauretum zonunun asli ağaç nevilerinden olan 
Olea'da yer yer mevcudiyetini muhafaza etmiş durumdadır. 

Umumiyetle bütün koru kısmı düzensiz faydalanma ve çeşitli tahrip 
edici faktörler tesiriyle bozuk bir karakter arzetmektedir. Kızılçarnın 

optimumunu teşkil eden bu ormanda tabii gençliğin sahaya gelmesi en 
normal bir netice iken şiddetli otlatma, gelişigüzel müdahale, istihsal 
ve nakil tekniğinin yetersizliği gibi faktörler neticesinde tabii tensilin de 
gelmesi yer yer imkansız bir haldedir. Umum sahası 1870.41 ha olan 
koruluk kısmın % 1.7 si sıklık % 37 si fer.ahlandırma çağında serenlik, 
% 9.5 i gençleştirilmesi icap eden yaşlı meşcere, % 29.3 ü yine sun'i veya 
tabii yolla gençleştirilmesi icap eden bozuk orman ve nihayet % 17 si ise 
maki florası ile kaplı sahadır. Diğer bir deyimle faydalanılması mümkün 
hasılat ormanı umum koru sahasının % 48.2 si kadardır. Diğer kısımlar 
ıslahı mümkün hasılat ormanı karakterindedir. 

Bugün için ormanın asli ağaç nev'i % 100 kızılçamdır. Bazı meşe 
cinsleri nadiren karışıklığa iştirak etmekte olup, hiç bir tarafta gurup 
veya küme şeklinde görülmemektedir. Bunda şiddetli otlatmanın tesiri 
aşikardır. Dere içlerinde çınar mevcuttur. Açılan her boşluğa maki 
florası gelip yerleşmiş vaziyettedir. 

Ağaç sıyısının ve hacmin I. ve II. bloklarda çap sınıfıarına dağılışı 
Cetvel 3 de gösterilmiştir. 

Cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere her iki blokta da III. ve 
IV. çap sınıfıarına isabet eden ağaç sayısı ve dolayısiyle hacim normal 
bir kuruluşun altındadır. Bilhassa II. blokta ilk çap kademesine isabet 
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eden ağaç sayısının fazlalığı, meşcerelere zamanında yapılması gerekli 
silvikültürel müdahalelerin yapılmadığının bir ifadesidir. 

I. blok şosaya yakınlığı dolayısiyle normal veya anormal şekildeki 
kesimlere diğer bloka nazaran daha fazla maruz kalmıştır. Kesimler nor
mal ve iyi gövdelerin uzaklaştırılması şeklinde tecelli ettiği için geriye 
fena kaliteli gövdeler bırakılmıştır. Yapılan müdahaleler meşcerelerin 
bakım ve imarlarına yardım etmekten ziyade bünyelerinin bozulmasını 
temin etmiştir. Kalın kuturlu ve dolgun hatasız gövdeler çıkarılarak da
ima cılız gövdeler yerinde bırakılmıştır. Kesimler her iki blokta da ek
seriya küçük guruplar teşkil edecek şekilde olmuştur. Yalnız guruplara 
isabet eden ağaçların tamamı değil ancak iyi vasıflı olanları alınmıştır. 
Bu sebeple bugün ormanın muhtelif yerlerindeki sıklık çağında meşce
relerin, ortasında bir veya birkaç tane sıkışıp kalmış azınan veya yaralı 
gövdeye tesadüf edilmektedir. 

Bölmelerin tavsifi ve silvikültür planı kısmında her bölmede mevcut 
meşcere tipleri teker teker ele alınarak Silvikültürel tahlilleri yapılmış
tır. Burada umumi hatları itibariyle meşcerelerin bugünkü kuruluş şe
killeri izah edilecektir. 

I. blokta anormal kuruluşta meşcerelerin nisbeti diğer bloka na
zaran daha fazladır. Meşcere kapalılıkları umumiyetle bozulmuş tur. 
Ekseriyetle ışıklı ve boşluklu bir hal almıştır. Kapalı ve girift kapalı 
meşcerelerde mevcuttur. 

Arazi çalışmalarında 1.30 cm boydan küçük fidanlar O - 20 cm ve 
21-1.30 cm gibi iki katagoride, 1.30 cm den yüksek fidanlar ise koro
paslanmak suretiyle O - 4.9 cm ve 5.0 - 9.9 cm çap kademelerine göre 
tesbit olunmuştur. Cetvel 4 de her iki blok için tesbit olunmuş gençlik 
ve sıklık durumu görülmektedir(!). 

I. blokta şiddetli otlatma tesiriyle gençlik diğer bloka nazaran da
ha kifayetsiz ve azdır. Açılan sahaların tabii gençlikle örtütmesi güçleş
miştir. Boşluklar ya tamamen çıplak veya maki ile kaplı vaziyettedir. II. 
blokta ise gençlik durumu biraz daha iyi vaziyettedir. Buna mukabil sıklık 
çağındaki meşcereler, usulsüz kesimler neticesi de olsa, I. blokta yapı
lan gevşetmeler dolayısiyle diğer bloka nazaran, sağlık gücü ve gelişim
leri itibariyle daha iyi durumdadırlar. ikinci blokta sıkışık vaziyetteki 
serenlikler cılız gövdeleri ve küçük taçlarıyle, kısa süre yağan sulu kar 
neticesinde fazla zayiat vermişlerdir. 

(1) Meşcere tipleıinin tefrikinde 1.30 m boya kadar fidanların meydana getirdiği 
guruplar «Gençlik» ve 1.30 m den yüksek olup 10 cm çapa kadar ağaçların teş
kil ettiği guruplar «Sıklık» olarak tavsif olunmuşlardır. 



Cetvel 4. Bloklarda gençlik ve sıklık durumu 
Jungwuchs ·und Dickungsstand in den Wirtschaftsklassen 

1.30 m den küçük fidanlar 1.30 m den büyük fidanlar 
Baeume unter 1.30 m Höhe Baeume über 1.30 m Höhe 

Blok No. Ağaç cinsi/ha Zayi Zayi Zayi Zayi 
Q-20cm fidan 21-1.30 fidan 0-4.9cm fidan 5.0-9.9 cm fidan Wirtschafts- Baumart Pro/ha h Geschae- h Geschae- ep Geschae- ep Geschae-

klasse Nr. digt digt digt digt 

Kızılçam 364.1 7.6 166.2 5.9 325.9 ll. S 79.9 3.8 P. brutia 

I M eşe 29.2 0.2 3.8 1.8 0.1 Quercus 

Diğerleri 0.5 2.1 1.2 1.1 Andere 

Yekün 393.8 
Surome 

7.8 172.1 5.9 328.9 11.5 81.1 3.8 

Kızılçam 383.5 19.4 156.9 30.5 368.4 59.3 97.6 12.7 
P. brutia 

II 
M eşe 25.3 7.5 3.4 0.5 4.0 ı. o 
Quercus 

Diğerleri 2.0 1.3 9.6 3.5 ı. o 1.4 
Andere 

----- ---- ----- ···-·-·-

Yekün 410.8 20.7 174.0 30.5 375.3 59.8 102.6 15.1 

Surome 



Cetvel 3. Ağaç sayısı ve hacının çap sınıfiarına dağılışı 

Stammzahl· und Vorra,tsverteilung nach der Durchmesserklassen 

Blok No. Çap sınıfları 
Wirtschafts- Durchmesserklasse 

klasse Nr. 
10.0-29.9 % 30.0-49.9 % 50.0-69.9 % 70.0 % 

Ağaç 
sayısı/ha 115.6 70.5 41.3 25.2 6.3 3.8 0.8 0.5 

I Stammzahl 
P.ba. 

Hacim m3/ha 18.892 28.4 31.281 41.0 l3A63 20.2 2.978 4.4 
Vorı·at P.ha. 

Ağaç 
sayısı/ha 203.3 so ..ı 44.9 17.1 4.5 1.7 0.1 0.2 
Stammzabl 

II P.ha. 

Hacim m3/ha 27.548 38A 36.949 48.3 9.142 12.7 0.472 0.6 Vorrat P.ha. 
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Gençlik çağında her iki blokta da azami % 10 nisbetinde karışıklığa 
iştirak eden meşe ve diğer yapraklı ağ·aç türlerinin sıklık devresindeki 
karışıklığa iştirak nisbetlerinin azami % 5 olduğu ve daha ileri yaşlarda 
bu nisbetin daha da düştüğü görülmektedir. Bunun sebebi şiddetli ot
latmalar ve lüzumlu müdahalelerin zamanında yapılmamış olmasıdır. 

II. bloktaki meşcereler daha ziyade serenlik çağındadır. Muh
telif yangınları müteakip salıaya gelen tabii gençlik hiç bir bakım müda
halesine tabi tutulmadan bugünkü meşcereleri meydana getirmiştir. 

Girift kapalı ve k.apalı bir durumda gelişen ağaçlarda gövdeler I. bloka 
nazaran daha düzgün ve taçlar ise daha küçüktür. Zeytinli sırtlarındaki 
meşcereler ise bir yangını müteakip şiddetli otlatmanın da tesiriyle ta
mamen yerlerini maki florasına terketmişlerdir. 

Güllük dağının batı yamaçlarını işgal eden baltalık kısmı ise diğer 
iki blok gibi usulsüz müdahaleler, şiddetli otlatma neticesinde bünyesi 
bozuk bir vaziyettedir. Arazinin büyük bir kısmı sarp kayalık ve fazla 
meyillidir. Yer yeı· açılmıştır. Kış aylarında üzerinde binlerce keçinin ya
şadığı bu kısım şoseye de yakınlığı dolayısiyle daima yakacak odun te
mini için kesime tabi tutulmuştur. Kesimler yalnız meşe ocaklarının ara
mhp kesilmesi şeklinde yapılmış ve maki florasına dahil ağaç nevileri 
yerinde bırakılmıştır. Kesime tabi tutulan meşcerelerde kesim, normal 
yükseklikten ve sürgün vermeyi sağlayacak şekilde tatbik olunmamış 

ve bazıları yüksekten kesilerek gövde sürgUnleri teşekkül etmiştir. 

Mevcut ağaç nevileri ocak adedi itibariyle karışıklığa şu nisbetlerle 
iştirak etmelrtedirler. 

Q. cocsifera 
Q. ilex 
Phyllyrea media 
Arbutus andrachne 
Pistacia lentiscus 
Diğerleri 

%58.7 
% 2.8 
% 6.3 
% 1.7 
%15.3 
%15.2 

22. Servet ve artımııı bulunma tarzı ve neticeleri 

Bük Araştırma Ormanınının Yeni ce Bölgesine bağlı Y azır Serisinin 
35 ve 36 numaralı bölmelerinin bir kısmından teşkil edildiği daha önce 
ifade edilmiştir. 1944 yılında tanzim olunan Yazır Serisi istikşaf Planı 

uzun yıllar tatbik olunmuş ve ormanm bünyesini aynen aksettiren, or
manın ilıyasını sağlayabilecek tedbirleri muhtevi bir plan maalesef bu
güne k.adar tanzim olunmamıştır. Mezkur istikşaf Planına göre servet ve 
artım orman gezildikten sonra mutavassıt görülen kısımlarda alınan de
neme sahalarındaki ölçmelere müsteniden tahmin olunmuştur. Buna 



20 

göre 35 ve 36 numaralı havzaların serveti 44 m 3/ha ve cari artımı 
1.14 m 3/ha olarak tesbit olunmuştur. Baltalık kısmının odun serveti ise 
154 kental/ha olarak ifade edilmiştir. 

1944 senesinde tesbit olunan bu rakamların bugün için ormanın bün
yesine hiç uymayacağı gayet tabiidir. 

23. Eta'nın bulunma tarzı, kesim miktarlan ve ormandaki tesirleri 
1944 tarihli planda, koru kısmı için hiç bir kesim verilmemiş ve or

manın harici görünüşü, ormana menfi yönden tesir eden muhtelif fak
törler nazarı itibare alınarak ormanm mutlak muhafazası şart koşul

muştur. Baltalık kısmı için ise plan traşlama kesimi kabul etmiş ve fakat 
bunun tatbiki, arazinin sarp olması zikredilerek seçme kesimi şeklinde 

tecelli etmiştir. 
Plan hernekadar koru ve bozuk orman kısımları için «mutlak mu

hafaza edilecektin, tabirini haiz ise de muhtelif tarihlerde rapora müs
teniden aşağıdaki miktarlarm çıkarıldığı bölge kayıtlarının tetkikinden 
anlaşılmıştır. 

Havza Kesim Cinsi Miktarı 

No. yılı ma S ter 

35 1956 Çam 57.154 
1958 Çam 1630 
1959 Çam 780 

Yekfı.n 57.154 2410 

36 1948 Çam 3864 
1949 Çam 3097 
1950 Çam 1867 
1952 Çam 1000 
1953 Çam 3091 
1953 M eşe 2907 
1954 Çam 1301.000 1805 
1955 Çam 10 
1955 M eşe 202 
1956 Çam 60 
1957 Çam 306.553 
1958 Çam 229 
1959 Çam 1891 

Yekün 1607.553 20023 

. Yazır Serisi 35 ve 36 nolu havzalarında usulsüz kesimlerle ormandan 
emval çıkarıldığına dair hiç bir kayda rastlanılmamıştır. 
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Görülüyor ki orman için eta hiç bir ölçü ve hesaba dayanmaksızın tah" 
min olunmuştur. Koru ve bozuk orman için plana müstenit «kesilecek tek 
ağaç yoktur» denmiş ve buna mukabil yaşlı ve bozuk gövdeler çıkarılarak 
yakacak odun olarak kıymetlendirilmiş ve bir miktar da iyi kalite çam 
tomruğu istihsal olunmuştur. 

İri ve azınan gövdelerle, diğer düşük kaliteli ağaçların odun olarak 
kıymetiendirilmesi hernekadar ormanın bozuk olan bünyesini bir miktar 
düzeltmiş ve yer yer sahaya gençliğin gelmesini temin etmiş ise de bu gibi 
kesimler yalnız iktisadi olabilmek gayesiyle yol güzergahlarına yakın meş" 
cerelerden yapılmış ve mutlak olarak müdahale edilmesi icap eden diğer 
kısırnlara dokunulmamıştır. Bir miktar kerestelik gövde istihsal edebil
mek gayesiyle iyi gövdeler aramhp seçilerek çıkarılmıştır. 

Baltalık kısmında da planda «traşlama kesimi suretiyle istihsal ya
pılacaktır» dendiği halde 3 - 5 cm ve daha fazla çapı haiz olan meşeler 
aramhp bulunarak kesilmiş ve tabii ağaç nevi olarak baltalık kuruluşuna 
iştirak eden maki formasyonundaki ağaçcıklara üstünlük temin edilmiştir. 
Mevcut meşe kütükleri, istihsalin tekniğe uygun tarzda yürütülmemesi 
neticesi, sürgün verme kabiliyetini kaybetmişlerdir. 

24. tstihsal ve nakliyatnı organizasyon şekli 

Şimdiye kadar normal bir istihsale tabi tutulmayan bük ormanında 
hiç bir istihsal tekniğine de riayet olunmamıştır. 

İstihsal işi muhitin yeriisi olan ve Tahtacı tabir edilen şahıslar ta
rafından yürütülmüştür. 

Yapılan kesimler hiç bir teknik gözetilmeden yürütülmüştür. Ağaç" 
lar normal ke3im yüksekliğinden daha yukarda kesilmiş, keresteliğe el
verişli olmayan kısımlar kütüğü dibinde bırakılmış, devirme istikamet
lerine dikkat olunmamış ve neticede yer yer maki ile kaplı veya toprağı 
tamamen yıkanmış boşluklar meydana gelmiştir. 

Bük ormanında nakliyat, Güneyanadolunun her tarafında teamül 
halinde olduğu gibi katırlarla yapılmakta idi. Kesilen ağaçlar kütüğü 

dibinde büyük bir zayiat nisbetiyle yarı mamul hale sokulduktan sonra 
katırlarla Antalya - Elmalı şosesine naklediliyor ve burada da kamyon
lada Antalya'ya sevkolunuyordu. 

25. Bakım ve koruma ile ilgili hususlar 

Muhtelif vesilelerle söylendiği gibi, Bük Araştırma Ormanı her türlü 
teknik müdahaleden uzak olarak işletilmiştir. Ormana kesimden evvel 
veya kesimden sonra hiç bir bakım müdahalesi yapılmamıştır. Gençliğin 
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sahaya gelişinden, olgun hale gelip kesimine kadar yalnız en ucuz ve 
en kolay şekilde ve en iyi kalite tomruk kesrnek gayesiyle hareket edil
miştir. Zaman zaman meydana gelen orman yangınlarını müteakip ya
nan gövdelerden yalnız keresteliğe elverişli olanlar kesilip çıkarılmış baş
kaca müdahale yapılmadan orman mukadderatıyla başbaşa bırakılmış

tır. Şiddetli otlatma ve sair menfi tesiriere rağmen kızılçam sahaya ge
lerek açılan sahaları kısmen de olsa tekrar kapamıştır. 

Yetişmiş ve bakıma muhtaç, ferahlandırma çağındaki meşcerelerde 
yapılan gevşetmenin artım üzerine olan tesirlerini ancak kaçakcı kesim
leriyle gevşeyen yerlerde müşahade etmek mümkündür. Ormanın de
vamlılığını sağlamak, devamlı en yüksek hasılayı alabilmek gayesiyle 
tecessümden durmuş meşcerelerin yeniden gençleştirilmesi diye bir prob
lemde mevzubahis olmamıştır. Orman tabii veya sun'i şekilde meydana 
gelen afet ve sair tesirlerle kendi kendisini yenilemiştir. 

Geniş bir seri olan Yazır Serisinin muhafazası Maarif mevkiinde 
ikamet ettirilen bir bakım memuruna verilmiş vaziyette idi. Mıntaka için 
Güllükdağı tepesinde tesis edilen yangın gözetierne kulesi bütün saha için 
yangını önleyici tek tedbir olarak görülmektedir. 

26. İdari Organizasyon 

Araştırma Ormanı olarak tefrik olunan Bük Ormanı Antalya Or
man Başmüdürlüğü Yenice Bölgesinin Yazır Serisi 35 ve 36 numaralı 
hazva.larından teşkil olunmuştur. Mezkur havzaların Başmüdürlük ve 
işletme merkezleri Antalya'da Bölge Merkezi de Antalya-Elmalı şosesi 
üzerinde Yenice mevkiinde bulunmakta idi. Yazır Serisinin muhafazasıyle 
ilgili bakım memurları bir zaman Yazır köyünde ikamet etmekte iken 
bilahare Maarif mevkiine naklonulmuşlardır. 

3. TATBİK OLUNAN öLÇME METODU TEKNiöt 

31. Metodun izahı 

311. Iioru Kısmı 

Müstakbel Amenajman Planının tanziminde aşağıda esasları izah 
olunan Sistematik Deneme Sahaları Metodu kullanılmıştır. 

Bük Ormanı için tesbit olunan ve ilerde izah olunacak işletme ga
yesini gerçekleştirebilmek için ormanda muhtelif işletme bloklarının tef
riki esas kabul edilmiştir. işletme bloklarının tefrikinde aşağıda kısaca 
izah olunan iki prensip nazarı dikkate alınmıştır. 
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a. Coğrafi Taksimat Prensibi 

Bük Ormanının coğrafi kuruluşu nazarı itibare alınarak orman 
500 - 800 ha genişliğinde bloklara bölünmi.iştür. Bu bloklar aynı işletme 

sınıflarina münhasır olmak üzere 30 - 70 ha genişliğinde bölmelere ayrıl
mıştır. Bölme tefrikinde topoğrafik, oroğrafik, nakliyat tekniği ve silvi
kültürel esaslar göz önünde bulundurulmuştur. Bölmeler, içerisinde 
müşterek kuruluş gösteren, aynı silvikültürel müdahaleleri aynı zamanda 
icap ettiren, aynı period dahilinde faydalanmağa müsait olan orman 
parçalarına yani meşcere veya bölmeciklere tefrik olunmuştur. 

b. Ekonomik Taksimat 

«İşletme Bloku» tabirinden aynı işletme tarzını icap ettiren ve aynı 
kesafeti gösteren orman parçaları anlaşılır. Bük Araştırma Ormanı için 
İşletme Bloklarının tefrikinde şu esaslar kabul edilmiştir. 

I. İşletme Bloku, kısmen kuvvetli 'atlatmaya tabi tutulmuş, nor
malin üstünde faydalanılmış, köy yakınlarını işgal eden az değerli or
man parçaları olup kuruluş ve kalitesi fazlaca tahrip edilmiş meşcere
lerdir. 

II. İşletme bloku, nakliyata elverişli yollarla kapanabilen 1. dere
cede faydalanmayı mümkün kılan hasılat ormanları olup çok intensif 
silvikültürel müdahaleleri icap ettiren ormanlardır. 

Yukarda kısaca izah olunan her iki prensip nazarı dikkate alınarak 
Bük ormanında gerekli taksimatın yapıldığı söylendikten sonra metodun 
izahına geçelim. 

3111. ölçme Metodu 

Ormanın tamamı Sistematik Deneme Sahaları Metodu ile ölçülmüş
tür. Tatbik olunan metodla hacım hesabında yapılan hata miktarı dene
me sahalarının sıklık derecesine ve kıymetlendirmede takip olunan usule 
göre muhtelif olmuştur. II. işletme sınıfında ağ sıklığı normal olmuş 
yani hektarda 1 deneme sahası alınmıştır. Arzu edilen sıhhat derece
sine ulaşabilmek için her bir bölmede ortalama olarak 50 deneme nok
tası almak kafi gelmiştir. I. işletme sınıfında hektarda iki deneme nok
tası almakla işletme gayesi gerçekleştirilmiştir. 

Her bir deneme sahası, merkezleri ayni olan içiçe 3 daireden teşek

kül etmiştir. Bu üç daire için aşağıdaki genişlikler kabul edilmiştir. 

1. İç daire, yarıçapı = 3.35 m, 35.256 m2 gençlik ve küçük fidan 
tesbiti için. 
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2. Orta daire, yarıçapı = 6.64 m, 138.094 m2 servet ve artım hesabı 
için. 

3. Dış daire, yarıçapı = 13.26 m, 552.380 m2 eta tahmini için. 

Normal deneme sahası sıklığında (hektarda 1 deneme noktası) de
neme sahaları yüzdesi takriben ilk daire için % 0.35, orta daire için 
% 1.38 ve dış daire için % 5.5 dur. 

Arazi çalışmalarına başlamadan önce aşağıdaki hazırlıklar yapıl

mıştır. 

1. !şletme sınıfları tesbit olunmuş, bölme hudutları tefrik ile böl
meler numaralanmıştır. 

2. Ölçü guruplarına çalışacakları arazinin 1/5000 mikyaslı ve tes
viye münhanili haritaları verilmiştir. 

Büroda bu haritalar üzerine deneme sahalarının yerleri muhtelif 
işletme bloklarına göre hazırlanmış şablonlar yardımıyla sistematik olarak 
ve tesadüfi bir şekilde işaretlenmiştir. Tecrübe noktaları her bölme için 
1 numaradan başlayarak numaralanmıştır. Numaralama, noktaları ko
layca bulabilmek için aşağıdan yukarı doğru teselsül ettirilmiştir. Mezkur 
harita üzerinde bölmeler işaretlenmiş ve yine mümkün olduğu kadar nu
maralamanın aşağıdan yukarı doğru olmasına dikkat olunmuştur. Alı

nan deneme sahalarının yerleri ilişik krokide görülmektedir· 

Arazi çalışmaları üçer kişiden müteşekkil üç ayrı ekip tarafından 
yürütülmüştür. Ekiplere bazen birer kişi daha iltihak ettirilerek şahıs 

adedi dörde çıkarılmıştır. Her bir ölçü gurubu için lüzumlu alet ve mal
zemeler şunlardır. 

a. Harita ve Cetveller 

Her bölme için 1/5000 mikyaslı harita ve 1/12500 mikyaslı topoğ
rafik harita. Deneme sahalarında yapılacak ölçmelerin kaydına mahsus 
cetvel. 

b. Aletler 

Normal renkli kompas (5 cm kademeli) 
Christen boyölçer (40 cm) 
Barometre 
Şerit metre (20 m) 
Çelik metre ( 2 m) 
Kabukölçer 
Artım burgusu (250 mm) 



Büyüteç 
Grü 
Klizimetre 
Pusu la 
Tel zımba makinası 
Tohum toplama merdiveni 
Jalon (8 adet) 
Sırt çantası 

Kayıt altlığı 

Rulet kağıt 
Artım kalemlerini koymaya mahsus torba (100 adet) 
Ağaç macunu 
Harita çantası 
Su matarası 
Temizlik malzemesi 
İlk yardım için lüzumlu ilaç ve malzeme 

Bu alet ve malzemelerden başka gurup şefi tarafından 
Aynalı Relaskop 
Pergel takımı 
Planimetre 
Dürbün 
Delikli kart ve muhtelif cetveller 

kullanılmıştır. 
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Deneme sahaları, önceden büroda işlenilmiş 1/5000 mikyaslı ha
ritalar yardımıyla bulunmuştur. İstikamet tayininde pusula ve jalon 
kullanılmış ve deneme sahaları arasındaki mesafe düz arazide 20 m lik 
şerit veya urganla meyilli arazide jalon veya kısa mesafeli urganlarla 
ölçülmüştür. Deneme sahası arazide bulunduktan sonra sahanın mer
kezi bir jalonla belirtilmiş ve noktanın doğruluğu mevcut haritalar ve 
aletler yardımıyla kontrol edilmiştir. İki deneme sahası arasındaki me
safe muhtelif işletme bloklarına göre şöyledir : 

Hektarda 1 deneme sahası alındığına göre 
İki hektarda bir deneme sahası alındığına göre 
Hektarda iki deneme sahası alındığına göre 

100 m 
143 m 

71 m 

Meşcere kenarı, orınan içi mezkun yerler (binalar vs.), dere içieri 
gibi yerlere tesadüf eden tecrübe noktaları aşağıdaki esaslar dahilinde 
kaydırılmıştır. 

a. Dere ve yol gibi ormanlık sahalardan sayılmayan yerlerde de
neme sahalarının merkezi yukarı istikametteki deneme sahasına doğru 
30 m kaydırılmıştır. 
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b. Meşcere ı~enarlarına tesadüf eden deneme sahalarında saha
mn merkezi en dıştaki ağaçtan itibaren alınması gereken deneme saha
sının çapı kadar içeri kaydırılmıştır. 

3112. Arazi ölçmeleı·i 

ölçmede bütün orman için aşağ·ıdaki esaslar kabul edilmiştir. 

Ağaç sayıları, ağaç cinslerine müsteniden 5 cm çap kademelerine 
göre O cm çaptan başlayarak tesbit olunmuştur, Ağaç serveti yine 5 
cm lik çap kademelerine göre 10 cm çaptan başlamak suretiyle tesbit 
olunmuştur. Çap artımıarı ağaç cinslerine göre tesbit olunmuştur. Ha
cım artımı ağ·aç cinsi ve çap kademelerine göre, eta ağ·aç cinsi ve çap ka
demelerine göre tahmin olunmuştur. 

Blok için : 

Bütün ormanlık saha için umumi hacım, ağaç cinslerine ve çap sı

mflarına göre hesaplanmış, umumi artım ağaç cinsi ve çap sınıfıarına 

göre bulunmuştur. Faydalanması mümkün olan miktar elde olunacak 
Standart kabul edilen tipierin yüzdelerine ve çap sımflarına göre hesap
ı anmıştır. 

Bölme için: 

İşletme kontrolü bölmelere müsteniden yapılacaktır. Bölme saha
ları kat'i olarak hesaplanmış, servet ve artım, hektara isabet eden mik
tarları ve umumi tutarlarıyla belirtilmiş, gelecek period için bölmeden 
çıkarılması mümkün olan miktar ağaç cinsi, çap kadernesi ve silvikül
türel müdahalelerin müstaceliyet derecesine göre umumi tutarı ve hek
tara isabet eden miktarlarıyla ifade olunmuştur. 

Meşce:re için : 

Bölme için tutulan müstakil kayıtlar herbir meşcere için de ayrı 

ayrı tanzim olunmuştur. 

Deneme sahalarının ölçülmesi 

a. İç dairenin ölçülmesi 

Bu daire içersinde yalnız mevcut gençlik ağaç nev'ileri ayırt edil
mek suretiyle kaydolunmuştur. Burada 130 cm boyundan küçük fidan
lar O- 20 cm, 21 -130 cm yükseklik kademelerine göre sayılarak kay-
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dolunmuş ve 130 cm boyun üstündeki fidanlar O - 4.9 cm çap, 5.0 - 9.9 
cm çap kademelerine göre kampaslanarak kaydedilmiştir. Hayatiyetini 
kaybetmiye yüztutmuş, ısırılmış veya ezilmiş fidanlar hiç bir tefrik ya
pılmadan sayılarak tesbit olunmuştur. 

b. Orta dairenin ölçülmesi 

Burada şu açıklamayı yapmıik uygun olacaktır. Orta daireden kasıt, 
merkezi deneme sahasının merkezi olan ve yarıçapı 6.63 m bulunan bir 
dairedir. Bu izahata göre iç daireninde bu daire ile birlikte mütalaa edil
diği aşikardır. 

1. Orta dairede çapı 9.9 cm nin üstündeki ağaçlar ölçülerek ağaç 
cinsi tefrik olunmak suretiyle kaydolunmuştur. Daire hududuna isabet 
eden ağaçlardan merkezi dairenin dışında kalanlar ölçüye dahil olun
mamıştır. Dikili kurular, tepesi kırıklar ve hayatiyetini kaybetmiş sıür 
kusurlu ağaçlar ölçü dışı bırakılmıştır. 

2. Çap ölçme ameliyesinden önce ağaçların 1.30 m yükseklikleri 
bu maksat için hazırlanmış bir çubukla ölçülüp işaretlenmiştir. Çaplar 
bu yerde kompas yardımıyle 5 cm lik çap kademelerine göre tesbit ile 
ilgili protokolüne kaydolunmuştur. Koropasın yetişmediği hallerde bez 
şerit metre ile çevre ölçülmüştür. ölçü istikameti, meyilli arazide ağacın 
üst tarafında durulmak suretiyle tesbit olunmuştur. 1.30 m'nin altında 
çatal teşekkülü gösteren ağaçlarda her iki kısım ayrı ayrı ölçülmüştür. 

3. Her yirmibeşinci ağaç ile 40 cm çapın üstündeki bütün ağaçlar 
tecessüm deneme ağacı olarak kabul edilmiştir. Bu suretle deneme 
ağaçları tesadüfi olarak seçilmiştir. Ormanda 40 cm ve daha yukarı çap
lardaki ağaç .adedi az olduğundan bu çap kademelerinden yeteri kadar 
deneme ağacı almış olmak için deneme sahasına isabet eden 40 cm ça
pın üstündeki bütün ağaçlar deneme ağacı olar.ak kabul edilmiştir. Te
cessüm deneme ağaçlarının deneme sahasının merkezine bakan tarafla
rına deneme ağacı sıra numarasını ihtiva eden bir kağıt zımbalanmıştır. 
Artım kalemleri ağaçlarda deneme sahasının ortasına bakan istikamet
lerden ve tam ağaç çapının ölçüldüğü yükseklikten .alınmıştır. Al~man 

artım kalemleri ayni ağaç numarasını taşıyan kağıt terbalara konularak 
bilahare Enstitü merkezinde özel bir alet yardımıyle 1/10 mm hassasi
yetle ölçülmüştür. 

Kabuk ölçülmesi : 

Tecessüm deneme ağaçlarında bir defaya mahsus olmak üzere de
neme sahasının merkezine bakan taraflarda kabuk kalınlığı ölçülmüş ve 
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iki katı alınarak cm'ye yuvadanmak suretiyle protokole kaydolunmuş~ 
tur. 

Boy ölçülmesi : 

Christen ( 40 cm) boyölçeri ile ölçülerek hanesine kaydolunmuştur. 
Boy ölçülmesi bir gurupta Aynalı Relaskop aletiyle yapılmıştır. 

Çap ölçülınesi : 

Tecessüm deneme ağaçlarında 1.30 m çapından başka bir hacım 
eğrisinin temini maksadıyla ağaç boyunun 0.1 ve 0.5 yüksekliğindeki 
çaplarıda ölçülmüştür (1 cm'ye kadar). Böylece hiç deneme ağacı de~ 

virmeden Krenn ~ Prodan'ın inkişaf ettirdikleri bir metodla bir hacım 
eğrisi elde olunmuştur. Ağaç boyunun 0.1 ve 0.5 indeki çapların ölçül
mesinde: 

a. Tohum toplama merdiveni kullanılarak bu yüksekliklere çıkıl

mış ve çaplar ölçülmüştür. 

b. İşçiler hiç bir vasıta kullanmadan ağacın bu yüksekliklerine 
tırmanmış ve yine kampasla çapı ölçmüşlerdir. 

c. 0.1 deki çapı ekseriyetle hiç bir vasıta kullanmadan ölçmek müm
kün olmuştur. 0.5 deki çapın bulunmasında diğer bir metod olarak en
terpolasyon metodu kullanılmıştır. 1 ve 5 m de çap ölçülerek, metredeki 
çap düşümü hesap olunmuş ve buradanda orta çapa intikal edilmiştir. 

d. Orta çapın ölçülmesinde diğer bir metod olarakta Aynalı Re
laskop kullanılmış ve çap bu yolla bulunmuştur. 

Böylece kullanılan dört usulden hangisinin daha sıhhatli, süratli ve 
ekonomik olduğunun etüdüne imkan hasıl olmuştur. 

Artım Imiemlerinin alıımıası : 

Artım kalemleri 5 cm uzunluğunda olacak şekilde alınmıştır (15 
senelik halkayı ihtiva edecek şekilde). Kalem istikameti deneme sahası 
merkezine bakmaktadır. Kırılan artım kalemleri ayni noktanın hemen 
altından veya üstünden yeniden alınmış ve açılan delikler ağaç macunu 
ile kapatılmıştır. 

c. Dış Dairenin ölçülmesi 

Yarıçapı 13.26 m olan ve içiçe üç daireden teşekkül eden en büyük 
dairede ekip şefi tarafından silvikültürel mülahazalarla temsili damga 
yapılmıştır. Burada hemen şunu zikretmek yerinde olur ki, ölçmelere 
başlamadan evvel teşkil olunan ekipler bir müddet birlikte çalışarak ça-
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lışmanın seyrı ıyıce öğrenilmiş, ölçülecek unsurların tesbitinde, damga 
vesair hususlarda görüş beraberliği kazanılınağa uğraşılmıştır. 

Temsili damga neticesi çıkarılması düşünülen ağaçlar numarasız 

beyaz kağıtla işaretlenmiş ve daha sonra da bu ağaçlarda 1.30 m de çap 
ölçülmüştür. Ağaç boyları deneme ağaçlarına müsteniden tanzim olu
nan meşcere boy eğrisinden alınmıştır. Çıkarılması düşünülen ağaçların 
hangi mülahazalarla çıkarılması icap ettiği kaydolunmuştur ( çürük, has
talıklı, yaralı, az değerli, rakip ağaç, kamçılayıcı veya bir gençlik guru
bunun genişletilmesi, hazırlama kesimi, boşaltma kesimi v.s.). 

Deneme neticesi çıkarılması düşünülen ağaçlarda ayrıca kalite tas
nifine gidilmiştir. Aşağıda söylenen hususlar yalnız ibreli ağaç nevileri 
için muteber kabul edilmiş yapraklı ağaçlarda bir kalite tasnifine gi
dilmemiştir. Çeşitlerin tefrikinde asıl olan kısım gövde kısmı olup ince 
uçtaki kabuklu çapın 10 cm ye düştüğü yere kadar bu tasnife tabi tutul
muştur. Kalite tasnifi yapılacak ağaçlarda 10 cm çap düşüşüne kadar 
olan boy Christen boyölçeri ile ölçülerek çıkabilecek emval uzunluk
larının tahmini kolaylaşmıştır. Tasnifte kalite boyları tefrik olunurken 
boyların mümkün olduğu kadar uzun tutulmasına dikkat olunmuştur. 
Mesela herhangi bir ağaçtan 4 m A kalite tomruk ve 7 m uzunlukta N 
kalite uzun tomruk alınabiliyorsa bunlar çeşitlerine göre ayrı ayrı kıy
metlendirilip hanelerine kaydolunmuş, 7 m boyunda A kalite bir tomruk 
nakliyat güçlüğüde mevzubahis olmadığı cihetle hiç bir zaman 4 ve 3 m 
lik veya 3.5 m lik iki kısma ayrılmamıştır. Bu tefriklerde ağaçlar aşa
ğıdan yukarıya doğru tasnife tabi tutulmuş ve en azından ambalajlık 
imalinde kullanılması mümkün olmayan kısımlar yakacak odun olarak 
tahmin olunmuştur. 

Meşcereden çıkarılması arzu edilen deneme ağaçlarında şu dört ka
lite sınıfı tefrik olunmuştur. 

A. Kalite: 

Hatasız veya kıymetini düşürmiyecek derecede hatalı odun, sıhhatli, 
dolgun (çap azalması her metrede azami 1 cm dir). Gayet düzgün az 
dallı veya tamamen dalsız, teknolojik bakımdan tamamen hatasız. 

N. Kalite: 

Normal kalite, belirsiz hatalı, düzgün (her metrede eğrilme 1 cm 
den fazla değil), don çatıağı yok, kabuk sıyrılması yok, böcek v.s. ya
rası yok, cılız değil, (çap azalması her metrede azami 1.5 cm dir). 
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H. Kalite: 

Hatalı kalite, eğ-ri, cılız, iri dallı, boynuz teşekküllü, bir çok reçine 
yaralı, kabuk sıyrılmış, lif kıvrıklığı mevcut fakat bütün bunlara rağ
men kullmıış yeri bulan odun. 

K. Ralite: 

Kıyınetsiz kalite, her türlü hatasından dolayı yalnız yakacak odun 
olarak Inymetlendirilmesi mümkündür. 

ölçme neticesinin kontrolü 

Her deneme sahasında çalışmalar sona erip lüzumlu ölçmeler ya
pıldıktan sonra ekip şefi bütün formülleri kontrol etmiş ve sıhhatte tan
zim olunduklarını anladıktan ve malzeme kontrolünüde yaptıktan sonra 
müteakip deneme sahası:r:{ın aranılınasına baş1anılmıştır. 

Bu suretle hektarda 1 deneme sahası alman Kayran blokunda 541, 
iki hektarda 1 deneme sahası .alınan kısımlarda 90 ve hektarda iki de
neme sahası alman kısımda ise 1337 deneme sahası ölçülmüştür. 

3113. Meşceı·e tiplerinin tefrildııde ve tavsifleriııin yapılmasında 

takip olunan yol 

Meşcere tabiriyle müşterek bir kuruluş gösteren, aynı silvikültürel 
müdahaleleri aynı zamanda icap ettiren, aynı period dahilinde faydalan
mağa müsait olan orman birimleri anlaşılır. 

Meşcere tiplerinin arazide hangi esaslara göre ve hangi tarzda tef
rik eildiğine geçmeden önce Bük Araştırma Ormanı Amenajman Pla
nının tanziminde kabul ve tefrik olunan meşcere tiplerini kısaca izah 
edelim. 

nfeşcere tipleri 

1. Gençlik: 

Aralarında taç teması (kapalılık) henüz teşekkül etmemiş, takri
ben azami 10 - 12 yaşında, ot ve çalı tabakasına dahil orman ağaçları
dır. 

2. Sıklık: 

En az bir insan boyu yüksekliği haiz ve özel bir taç sahasına malik, 
vazılı bir üst tabakası bulunan, müteakip taçları temas haline gelerek 
kapalılık yaratmış genç orman ağaçlarının meydana getirdiği bir cemi
yettir. Bu gibi meşcereler 10 cm çapından aşağı materyal verirler. 
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3. Serenlik veya ferahlandll'ma çağmda meşcere : 

üst tabakası en az bir insan boyu gövde yüksekliğini haiz orman 
ağaçlarıdır. Bu gibi meşcerelerin karakteristik işaretleri ferahlandırma
nın zaruretidir. Göğüs hizası çaplarına göre ince ve kalın serenlik ve 
ağaç sınıfıarına ayrılırlar. Asgari göğüs yüksekliği çapı 10 cm den baş
lar. 

4. Yaşlı meşcere : 

Gelecek 20 - 25 yıl içerisinde gençleştirilmesi icap eden meşcereler-

dir. 

5. Anormal kurulm~taki meşcere : 

Orman kenarlarını kaplayan veya orman içerisinde bulunup da ku
ruluşu tamamen bozulmuş durumda olan, eskiden otlatmaya ve anor
mal müdahalelere maruz kalmış bulunan ormanlardır. 

6. Seyrek ağaçlık: 

Kuruluş ve kapalılığ·ı tamamen bozulmuş münferİt ağaçların mev
cut olduğu sahalardır. 

7. Makilik: 

Muhitin asli ve tali ağaç nevilerini ihtiva etmeyen ve tamamen maki 
florasıyle kaplı sahalardır. 

Silvikültürel bir muamelenin tatbiki ve neticenin fayda sağlayıcı 

olabilmesi için meşcerelerin minimum bir saha büyüklüğünde olmaları 

icap eder. Bu sahanın büyüklüğü bölmeden bir defada çıkarılabilecek 
minimal servete, dönüş müddetine, maliyet masrafları v.s. ye göre ayar
lanacaktır. Gençlik gurupları ve sıklık için minimum bir saha biiyüklüğü 
mevzubahis değildir. 

İlk ferahlandırma çağındaki meşcereler (umumi olarak böyle bir 
meşcereden elde olunacak ferahlandırma hasılatının 1.30 daki çapı 10 
cm kadardır) sıklık çağındaki meşcerelerdir. Diğer bütün meşcere tip
leri için II. işletme blokunda asgari saha genişliğ·i 5 ha ve I. işletme 

bloku için ,asgari saha genişliğ·i 20 ha olarak kabul edilmiştir. Bük or
manı kuruluş itibariyle yersiz müdahaleler sonunda yer yer çok anormal 
bir yapı gösterdiğinden bazı hallerde yukardaki ölçülerin dışına çıkıl

mış ve asgari sahalar biraz daha küçük tutulmuştur. 

Meşcere tiplerinin sıhhatle arazide tefrik olunabilmesi için gerekli 
malumatları verebilecek, ihtiyaca kafi hava fotoğrafları maalesef mev-
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cut değildir. Bu sebeple yer ve hava fotoğraflarının kanıbinesi suretiyle 
bir çalışma tarzı mümkün olmamıştır. 

Bük Araştırma Ormanında, meşcere tiplerinin tefrik edilebilmesi 
için, kullanılan Sistematik Deneme Sahaları Metodundan istifade edil
miştir. Bu yolla arazide aranılınası lazım gelen noktaların bulunmasında 
bir kolaylık yaratabilmek için, şablona işaretlenen noktalar 1/5000 mik
yaslı haritaya tesadüfen intikal ettirilirken noktaların kuzey - güney, do
ğu· batı istikametlerinde seyretmeleri sağlanmıştır. 

Deneme sahalarının ölçü işleri yürütülürken mevcut meşcere tipleri 
de tefrik olunmuştur. II. ve I. işletme blokunda iki deneme sahası ara
sındaki mesafe 100 ve 71 m idi. Bir sahadan diğer bir sahaya muayyen 
bir istikamette gidilirken meşcere tipinin değiştiği noktanın deneme sa
hası merkezine olan uzaklığı 1/5000 mikyaslı haritaya intikal ettirilmiş
tir. Kare şeklinde bir ağ sistemiyle orman tarandığı için, tipierin ha
kikate mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde tefrikine çalışılmıştır, 

icap eden hallerde pusla, barometre, vesair yardımcı aletlerle, deneme 
sahaları istikameti terk olunarak, meşcere tipinin seyir şekli tesbit olun
muştur. Ekip şefleri tarafından yapılan bu tefrik, ikinci defa olarak gu
rup şefi tarafından da kontrol ile mümkün olduğu kadar hakikate yakın 
olmasına çalışılmıştır. Bir bölme içerisinde mevcut muhtelif meşcere tip
leri özel harflerle işaretlenmiş ve eğer bir bölmede aynı meşcere tipi 
tekerrür ediyorsa bunlarda kendi aralarında aşağıdan yukarıya doğru 
harf ve rakamlarla işaretlenmişlerdir (aı, a2, as, &i gibi). 

Meşcere tavsifleri 

Meşcere tavsifleri bizzat gurup şefi tarafından mevcut meşcereler 
teker teker gezildikten sonra yapılmıştır. Tavsif bu maksat için hazır
lanmış protakoliere intikal ettirildiği gibi ayrıca bu maksat için Ens
titü merkezinde mevcut küçük mikyasta bir delikli kart tasnif makina
sından da istifade edilmiştir. 

Meşcere tavsifinde meşcerenin şekli, hakim ağaç nevi, kapalılık de
recesi, gerekli silvikültürel tedbirlerin şekil ve zamanı tesbit edildiği gi
bi ayrıca Aynalı Relaskop vasıtasiyle meşcerenin hektardaki serveti ve 
orta boyu ölçülmüş, normal bir müdahale neticesinde meşcereden çıka
bilecek emval miktarı ile bunun kalite sınıflarıda tahmin edilmiştir. Bu 
suretle tatbik olunan metodla meşcereler için bulunan servet bir defada 
kabaca Aynalı Relaskopla bulunmuş ve mukayese imkanı hasıl olmuş
tur. 

Meşcere tavsiflerinde delikli kartların kullanılmasında maksat inten
sif ve rasyonel çalışmak mecburiyetinde olan geniş bir orman işletme-



33 

sinde bilhassa silvikültürel müdahaleleri, hiç bir aksaklığa meydan ver
meden yerinde ve zamanında yapılmasını temin etmek ve işletme ile il
gili bütün bir iş planlamasının bu kartlar vasıtasiyle ne kadar basitleş
tiğini gösterebilmektedir. Mesela : Bu kartlar yardımıyla hangi sene, 
hangi meşcerelerde ferahlandırma yapılacağı gençliğin nerelere getiri
leceği, muhtelif bakım usullerinin nerelere tatbik olunacağı makina ile 
yapılan kısa bir kart tefrik arneliyesi neticesinde belli olacaktır. 

Burada kartların tanzim şeklini izah etmekle tavsif esnasında ne
lerin ve hangi ölçüler dahilinde tesbit olunduğu ifade edilmiştir. 

Her ayrı bir meşcere tipi için özel bir kart kullanılmıştır. Her bir 
kartta: 

n ve A. haneleri : 

Bölme numaraLarı yazılmıştır. 

B hanesi: 

Hakim ağaç nevi işaretlenmiştir. Bu tabirden ağaç nevi, hacım, iku 
tisadi kıymet ve istikbaldeki değeri itibariyle umumi meşcereyi karak
terize eden ağaç nev'i kastedilmiştir (hacmın % 10 dan az bir karışık
lığı ihtiva eden meşcereler saf meşcere kabul olunmuştur). Bu mütalaaya 
göre Bük Ormanında mevcut bütün meşcereler saf kızılçam meşcere
leridir. 

C hanesi: 

Bu haneye meşcere formları işaretlenmiştir. Bunlar: 

1 - 2 = Gençlik ve sıklık, 

3 ı= Serenlik ve ağ.açlık, 

4 - 9 = Yaşlı ve anormal, 
kuruluştaki meşcerelerdir. 

1 = Meşcerenin gençlik çağında olduğunu göstermektedir. 

2 = Sıklık çağındaki meşcereleri ifade etmektedir. 

3 = Ferahlandırma çağındaki meşcereler bu hane ile ifade edil
miştir. 

4 =Yaşlı meşcereler, sahaya gençlik getirilmesi için henüz hiç bir 
hazırlığa lüzum yoktur. 
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5 = Gençleştirilmesi gereken yaşlı meşcereler. Gençlik gelecek 15 -
20 sene içerisinde sahaya getirilecektir. 

6 = Ağaç nev'i ve kuruluş itibariyle iki katlı bir kuruluş gösteren 
meşcereler mevcut ise bu rakamla ifade olunmuştur. 

7 =Anormal kuruluştaki meşcereler bu rakamla belirtilmiştir. 

D hanesi: 

Bu haneye tavsifi yapılan meşcerenin kapalılık derecesi kabul edilen 
5 esas gurup dahilinde tesbit ile işaretlenmiştir. Bunlar : 

1 = Grift kapalı : Meşcere fertlerinin tepe taçlarının birbiri içine 
girerek yekdiğerini önlemesi ve karşılıklı zarar verebilecek durumda ol
ması halidir. 

2 = Kapalı: Dalların en dış kısımları, komşu fertler dallarının en 
dış kısırolariyle temas halindedir. 

3 = Işıklı : Taçın en uzun dalları dahi birbiriyle temas etmemek
tedir. 

4 = Boşluklu : Kapalılık öyle kırılmıştır ki ancak bir çok seneler 
sonra yeni bir kapalılık düşünülebilir. 

5 = Açıklı : Meşcere fazla ışıklı bir hal almış ise, artık hiç bir 
vakit bir kapalılık düşünülmüyorsa ve meşcere normal bir hasılat vere
bilecek kuruluş göstermiyorsa bu gibi meşcereler «açıklı» olarak ifade 
edilmiştir. 

E hanesi: 

Buraya meşcere için tatbiki gereken silvikültürel tedbirler ve bun
ların acelelik dereceleri kaydolunmuştur. Burada da şu dokuz husus ka
bul edilmiştir. 

1 = Alınacak herhangi bir tedbir meşcere ıslahına yardım edecek 
durumda değil ise vaziyet 1 numaralı deliği delerek tesbit olunmuştur. 

2 =Tabii gençleştirme; meşcere uzun bir period dahilinde tabii yol
la gençleştirilecektir. 

3 = Sun'i gençleştirme ; meşcere kısa bir zamanda sun'i gençlikle 
tesis olunacak veya tamamlanacaktır. 

4 =Gençlik ve sıklık bakımı (acele). Meşcereye kısa bir müddet zar
fında müdahale etmek gerektir. Meşcere kendi haline bırakılacak olursa 
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inkişafına devamı tehlike arzeder (mantar ve böcek zararı, yetişme mu
hitine uymayan ağaç nevinin karışıklığa iştiraki v.s.). 

5 = Gençlik ve sıklık bakımı (acele değil). 

6+7 = Gurup seçme ferahlandırması (6 =acele, 7 =acele değil). 

8 = Hazırlık kesimi, gençliğin gelecek 15 - 20 senede getirilmesine 
matuf kesim ( elit tohum ağaçlarının bu arada himayesi). 

9 = Boşaltma kesimi, sahanın yaşlı ağaçlarından boşaltılmasına 

matuf kesim. 

F hanesi: 

Bu sütuna 10 cm çapı aşan meşcere serveti Aynalı Relaskopla tah
min edilerek yazılmıştır. Buradada: 

1 = Hektardaki servet 
2 = Hektardaki servet 
3 = Hektardaki servet 
4 = Hektardaki servet 
5 = Hektardaki servet 
6 = Hektardaki servet 
7 = Hektardaki servet 
8 = Hektardaki servet 

G. hanesi: 

O -50 m3 dür. 
50 - 100 m3 dür. 

100-200 m3 dür. 
200 - 300 m3 dür. 
300 - 400 m3 dür. 
400-600 m3 dür. 
600-1000 m3 dür. 

1000 m 3 den fazla. 

Bu sütuna tahmin olunan servete uygun olarak sahadan çıkarılması 
mümkün olan miktar kaydolunmuştur. Bu sütun da aşağıdaki şekilde 

numaralanmıştır. 

1 = Hektardan çıkarılabilecek miktar 
O- 5 m3 veya servetin % 10 unudur. 

2 = Hektardan çıkarılabilecek miktar 
5-10 m3 veya servetin % 10 u dur. 

3 =·Hektardan çıkarılabilecek miktar 
10-20 m3 veya servetin %10 u dur. 

4 = Hektaırdan çıkantabilecek miktar 
20-40 m 3 veya servetin % 15 i dir. 

5 = Hektardan çıkarılabilecek miktar 
40-80 m3 veya servetin % 17 si dir. 

6 = Hektardan çıkarılabilecek miktar 
80 -160 m 3 veya servetin % 24 ü dür. 
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7 = Hektardan çıkarılabilecek miktar 
160 - 320 m3 veya servetin % 30 u dur. 

8 = Hektardan çıkarılabilecek miktar 
320 m3 den fazladır. 

H hanesi: 

Bu sütuna meşcereden çıkarılabilecek olan hasılatın çeşitleri işa

retlenmiştir. Kızılçarnın kullanılış yerleri nazarı itibare alınarak burada 
da aşağıdaki şekilde bir anahtarlama kabul olunmuştur. 

1 = Gençlik ve sıklık bakımı hasılatı (kalite tasnifi yapılmamıştır). 

2, 3, 4 = 10-29 cm çaplar arasındaki hasılatı (muhtelif direkler), 
2 =fena kalite, 3 =Normal kalite, 4 =çok iyi kaiiteyi ifade etmekte
dir. 

5, 6, 7 = 30 - 49 cm çap arasındaki hasılatı (yapacak ve ambaljlık), 
5 =fena kalite, 6 =Normal kalite, 7 = Çok iyi kaliteyi, 

8, 9, 10 = 50 cm çapın üstündeki hasılatı, 8 =Fena kalite, 9 = Nor
mal kalite, 10 = çok iyi kaliteyi ifade etmektedir. 

I hanesi: 

Bu haneye arazinin kesim ve nakliyata müsaitlik derecesi kayda
lunmuştur. 

1 = Aynı meyille dev.am eden, tesviye münhanilerinin seyrek sey
rettiği arazi (tatlı meyilli). 

2 = Aynı meyille devam eden, tesviye münhanilerinin dalgalı sey-
rettiği arazi (kesik arazi). 

3 = Terasiari muhtevi meyilli arazi. 

4 = Keskin ve sık sırtları muhtevi arazi. 

5 = Düzlük'ü ifade etmektedir. 

Kartın orta kısmına rakamlarla izahı mümkün olmayan meşcere hu
susiyetleri yazılmıştır. Mevcut boş sütunlar muhtelif şekilde kıymetlen
dirilecek, yapılan müdahaleler de yine aynı sistemle, kartlara işlenecek
tir. 

Yukarıda izah edilen hususlar meşcere tavaifleri için hazırlanmış 

ayrı bir protokolede intikal ettirilmiştir. Bük Araştırma Ormanı ekseri 
·halde normal olarak tek katlı bir kuruluş göstermektedir. Ekseri araştır
malarda tek ağaç için tatbik olunan gövde ve . taç sınıfıarına ait tas-
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nif sistemi burada tavsifi yapılan asli meşcere tabakası nazan itibare alı
narak tatbik olunmuştur. 

Meşcerelerde sözü geçen tavsifin yapılmasında 1956 yılında Beynel
ınHel Ormancılık Araştırma Enstitüleri Kongresinde 23. Seksiyon ta
rafından kabul edilen, silvikültürel tedbirlerin Ağaç - Gövde ve Taç ka
litelerine tesirinin tesbitine dair tasnif şekline yaklaşan bir şekil tatbik 
olunmuştur. ilerde tekerrür edecek revizyonlar esnasında da ayni tasnif 
şeklinin kullanılacağı düşünülerek tatbik edilen usul aşağıda izah olun
muştur. 

a. Sosyal Mevki 

Katlı kuruluş gösteren yerlerde üç tabaka birbirinden ayırt edil
miştir. Katlı kuruluş gösteren meşcerelerde hakim fertlerden teşekkül 
eden meşcere tabakası tasnife tabi olacak tabakadır. Diğer bir tabirle 
bu tabaka, hacmen umum meşcere hacminin en az 2/3 nü teşkil eden 
tabakadır. Burada muhtelif meşcere kuruluşları nazarı itibare alınarak 
aşağıdaki tefrikler yapılmıştır. 

üst tabaka (100) : 

En üst taç tabakasına iştirak eden ve meşcere üst yüksekliğinin en 
az 2/3 ü kadar bir yüksekliğe sahip olan ağaçların meydana getirdiği 
bir tabakadır. e) 

Orta tabal{a (200) : 

En üst taç tabakasına iştirak etmeyen ve meşcere üst yüksekliğinin 
1/3 - 2/3 yüksekliğinde boylara sahip olan ağaçların meydana getirdiği 

bir tabakadır. 

Alt tabaka (300) : 

Meşcere üst yüksekliğinin 1/3 den az boyda ağaqların meydana ge
tirdiği tabakadır. 

Bir katlı kuruluş (400) : 

Meşcere, kuruluşu itibariyle tek tabakalı bir hal göstermektedir. 

Seçme kuruluşu ( 500) : 

Meşcere çok katlı bir kuruluş arzeder. Her tarafta her yaş ve boyda 
ağaçlar bir arada bulunur. 

(1) Üst tabakayı teşkil eden, hektardaki en büyük 250 ağacın ortalama yüksekliği 
«meşcere üst yüksekliği» olarak kabul edilmiştir. 
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b. Hayat gücü 

Hakim tabakayı teşkil eden ağaçların sağlık ve yetişme gücü itiba
riyle mutavassıt değerleri olarak ifade edilir. Bur.adada şu üç sınıf bir
birinden tefrik olunmuştur. 

Kuvvetli : 10 
Normal 20 
Zayıf 30 

c. Gelişim durumu 

Hakim tabaka içerisinde aynı boy sınıfına iştirak eden komşu ağaç

ların birbirleriyle mukayeselerine göre mutavassıt kıyınet o1arak belire
cektir. Buradada üç sınıf birbirinden tefrik olunmuştur. 

üst 1 
Orta 2 
Zayıf 3 

d. Silvikültürel durum 

Mevcut meşcere tiplerine göre : 

1 100 
1 200 
1 300 
1 400 
1 500 

Gençlik 
Sıklık 

Se renlik 
Yaşlı meşcere 

: Anormal kuruluşta meşcere 

e. Gövde kalitesi 

Hakim tabaka fertlerinin mutavassıt değerlerine göre : 

1 - 10: Kusursuz (yüksek kıymette özel isteklerin karşılanma
sını sağlayan gövdeler) . 

1 - 20 : Az kusurlu (normal kalite isteklerinin karşıtanmasını 

sağlayan gövdeler) . 
1 - 30: Çok kusurlu (yalnız düşük evsafta emval veren gövde

ler). 
1 - 40 : Bozuk (yalnız yakacak odun verecek gövdeler). 

f. Taç kaliteleri 

Ha'kim tabaka fertlerinin müşterek taç durumlarına göre : 

1 - 1 : Uzun (taç uzunluğu ağaç boyunun 1/2 den fazladır). 
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1-2: 
dır). 

1-3: 
1-4: 

Orta (taç uzunluğu ağaç boyunun 1/2 -1/4'ü kadar-

Kısa (taç uzunluğu ağaç boyunun 1/4'ünden azdır). 
Anormal (tek taraflı inkişaf, kuru, hastalıklı v.s). 

Tavsif esnasında bütün meşcere gezilip incelenirken meşcere özel
likleri yukardaki sınıflandırma esaslarına göre de irdelenerek tesbit edi
len vasıflar delikli kartların üst ortasına yazılmıştır. Müteakip period 
zarfında meşcereye yapılacak silvikültürel müdahaleler neticesinde meş
cerenin alacağı durum yine aynı sistem dahilinde tesbit olunacak ve bir 
mukayese imkanı elde edilecektir. 

312. Baltalık kısmı 

Baltalık kısmın ölçülmesinde de Sistematik Deneme Sahaları Me
todu kullanılmıştır. Bu saha haddizatında normal bir baltalık düzeninin 
kurulmasına vüs'at itibariyle müsait olmamakla beraber dönüş parsel
leri küçük tutulmak suretiyle bir baltalık işletmesi teşkil olunmuştur. 

Arazi ölçmelerinde, deneme sahaları vüs'ati, umum baltailk sahasının 

% 1'i nisbetinde olacak şekilde hesaplanmıştır. Deneme sahaları yarı

çapı 11.29 m olan daireler şeklindedir. Bütün sahada 45 deneme sahası 
alınmıştır. Birbirini takip eden iki deneme sahası arasındaki mesafe 190 
m dir. 

Arazi çalışmalarına başlayabilmek için aşağıdaki hazırlıklar yapıl

mıştır. 

Bölme tefriki yapılmaksızın ölçmelere başlanılmıştır. 

ölçme guruplarına çalışacakları baltalık sahasının 1/5000 mikyaslı 
ve tesviye münhanili haritaları verilmiştir. Büroda bu haritalar üzerine 
deneme sahalarının yerleri, ayni ölçekte hazırlanmış şablonlar vasıta

siyle sistematik olarak ve tesadüfi bir şekilde işaretlenmiştir. Yalnız 

noktaların arazide kolaylıkla bulunabilmesi için noktalar kuzey - güney 
istikametinde vazedilmiştir. Tecrübe noktaları bütün saha için, aşağıdan 
yukarıya doğru 1 numaradan başlamak suretiyle numaralanmıştır. 

Arazi çalışmaları bir ekip şefi ve 4 arneleden müteşekkil iki gurup 
tarafından yapılmıştır. Her bir ölçü gurubu için lüzumlu alet ve malze
meler şunlardır. 

a. Harita ve cetveller 

Bütün baltalık sahasının 1/5000 mikyaslı ve tesviye münhanili, de
neme sahalarının yerleri üzerine işlenmiş haritası ile sahalarda yapıla
cak ölçmelerin kaydına mahsus cetvel. 
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b. Aletler 

Normal renkli koropas (5 cm kademeli) 
Barometre 
Şerit metre (20 m) 
Çelik metre (2 m) 
B üyüteç 
Grif 
Pusula 
Telzımba makinası 

Jalon (6 adet) 
Balta - N acak 
Sırt çantası 

Kayıt altlığı 

Rulet kağıt 
Harita çantası 
Su matarası 
Temizlik malzemesi 
ilk yardım için lüzumlu ilaç ve malzeme 

3121. Deneme sahalarının ölçülmesi 

Deneme sahalarının bulunmasında ve istikamet tayininde pusula ve 
jalon kullanılmıştır. Deneme sahaları arasındaki mesafe düz arazide yer 
yer 20 veya 50 m lik şerit veya urganla, meyilli arazide jalon veya kısa 
mesafeli urganlarla ölçülmüştür. Deneme sahası arazide bulunduktan 
sonra sahanın merkezi bir jalonla belirtilmiş ve noktanın doğruluğu mev
cut haritalar ve aletler yardımıyle kontrol edilmiştir. 

Deneme sahasının merkezi belirtildikten sonra 11.29 m uzunluğunda 
bir urgan yardımıyle deneme sahasının en dışına isabet eden ocaklar tes
bit ve bir grif vasıtasiyle işaretlenmiştir. Sahanın uzaktan iyice tefrik 
edilebilmesi için en dıştaki bu ocakların üst daUarına beyaz kağıtlar ta
kılmıştır. Sahanın merkezine en yakın ağaca deneme sahasının numarası 
yazılı bir kağıt raptedilmiştir. Deneme sahası böylece tesbit edildikten 
sonra sahanın tavsifi bu maksat için hazırlanmış cetvellerdeki esaslar 
dairesinde yapılıp kaydolunmuş ve ölçmelere geçilmiştir. 

Deneme sahasında mevcut bütün ocaklar, dairenin kuzey istika
metteki yarıçapı başlangıç hattı kabul edilerek ağaç cinsi tefrik olun
mak suretiyle saat ibresi yönünde teker teker sayılıp cetveldeki hanesine 
yazılmıştır. 

Bundan sonra her bir deneme sahasında, sahanın ölçü esrrasındaki 
silvikültürel istekleri ve kesime müsaitliği, ıslahı ve normal hale ifrağı 
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hususları esas alınarak ocak atlamak suretiyle kesilecek ocaklar tefrik 
ve tesbit olunmuştur. Kesilmesi düşünülen bu ocaklar 1 numaradan baş
lanarak numaralanmış ve ağaç cinsleri tesbit olunmuştur. Kesimden 
önce her ocakta mevcut kök adedi sayılmış ve mutavassıt boy ve çap 
gösteren 3 - 4 mümessil ağaçta ağaç boyu, 1.30 m deki çapı ölçülerek or
talaması alınıp tek kıyınet halinde ilgili hanesine yazılmıştır. 

Daha sonra kesilmesi icap eden bu ocaklar toprak seviyesine çok 
yakın bir yükseklikten düz satıh elde olunacak şekilde keskin balta veya 
nacakla kesilmiş ve çap, boy ölçmesi yapılan mutavassıt kütüklerde yaş 
sayılarak ortalaması kaydolunmuştur. 

Kesilen ağaçlar dallarından tefrik olunduktan sonra ince uçtaki çapı 
2 cm ye kadar olan kısımlar yakacak odun olarak kıymetiendirilebile
cek evaafta kabul edilerek ağaç cinsi ve ocak numarası tefrik edilmek 
suretiyle önce bir kantarla tartılmış ve sonra 1 m lik ster yapılarak bu
lunan kıymetler cetveldeki yerlerine yazılmıştır. Ster yapmada 4 - 5 cm 
lik kuruma payı bırakılmıştır. 

Deneme sahasında lUzumlu tavsif ve ölçmeler nihayete erince mev
cut kayıtların doğruluğu bir kere kontrol edilmiş ve malzeme sayımını 
müteakip diğer noktanın aranmasına geçilmiştir. 

32. ölçme birimlerinin tesbiti 

321. Koru k.ısmı 

1. kısımda metodun izahı yapılırken Bük Araştırma Ormanında 

tesbit edilen işletme gayesine ulaşabilmek için ormanda muhtelif işletme 
bloklarının tefrikinin esas kabul edlldiği ve bu tefrikin iki prensibe göre 
yürütüldüğü söylenmiştir. 

Asıl ölçü birimi bölmedir. Bölmeler kontrol metodunda olduğu. gibi 
«Kontrol birimleri» dir. Bununla beraber bölme sınırları arazide mutlak 
olarak işaretlenmemiştir. Ancak bölme köşelerine isabet eden ağaçlara 
bölme numaraları beyaz yağlıboya ile yazılmış, muhtelif istikamette sey
reden hudutlar yine yağlıpaya ile yapılan oklarla belirtilmiştir. Bölge 
elemanlarının yapılı:ı_rı: yeni- t~simatı iyice kavrayabilmeleri, bölme hu
dutlarını öğrenebilmeleri için yalniz bir defaya mahsus olmak üzere böl
me sınırları söylenildiği şekilde oklarla belirtilmiştir. 

Bölmelerin büyüklükleri muhtelif işletme bloklarına göre başka baş
ka kabul edilmiştir. Bölme büyüklüklerinin tesbitinde esas, kullamlacak 
Sistematik Deneme Sahaları Metodu ile arzu edilen sıhhat derecesine en 
az bir masrafla ulaşabilecek büyüklükte olmalarıdır. II. işletme blokunda, 
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yani hektarda 1 deneme sahası aldığımız takdirde arzu edilen sıhhat de
recesine ulaşabilmek için bölme vüs'atlerinin vasati 50 hektar olması 
kabul edilmiştir. 

Bölmeler mümkün olduğu kadar yalnız bir yamaca inhisar ettiril
miştir. Bölme sınırlarının işaretlenmiyeceği esas kabul edUdiğine göre 
bölmeler, tefriki koLaylıkla mümkün olan tabii hudutlarla belirtilmiştir. 
Ancak tabii hudutlarla arzu edilen büyüklükte bölme tefrikine uygun 
bulunmayan hallerde bölmeler, yollara istinat ettirilmiş ve Kayran kıs
mındaki bazı bölmelerde sun'i hudutlardan faydaLanılmıştır. 

Bölmeler ise Bölmecik veya meşcerelere tefrik olunmuştur. Meşce
reler müşterek kuruluş gösteren, aynı silvikültürel müdahaleleri aynı 

zamanda icap ettiren, aynı period dahilinde faydaı:anmaya müsait olan 
en küçük ölçü birimleridir. Bunların büyüklükleri ise meşcereden bir de
fada çıkabilecek minimal servete, dönüş müddetine, maliyet masrafları 
v.s. ye bağlıdır. Meşcereler için de asgari saha büyüklüğü 5 hektar ka
bul edilmişse de Bük Ormanının her tarafta anormal bir kuruluş gös· 
termesi bazı hallerde meşcere vüs'atlerinin 5 hektardan da düşük kabul 
edilmesini gerektirmiştir. 

322. Baltalık kısmı 

Baltalık kısmında «Müsavi hasılatlı yıllık saha metodu» tatbik edil
mek gayesiyle ölçü birimi olarak bütün baltalık sahası kabul edilmiştir. 
Bilahare orman içerisinde mevcut, birbirinden farklı bonitetleri ayırabil
rnek için gerekli bir bonitet müş'irinin tanzimine baltalığın normal bir 
kuruluşdan ziyade büyük bir kısmını maki florası kaplayan bozuk bir 
kuruluşta oluşu, baltalık kısmı için bonitet müş'iri olarak yaşa bağlı 

olan genel ortalama artımın, saha hemen hemen aynı yaşta kuruluşta 

bulunduğu için hesaplanamaması ve meşcereyi teşkil eden ağaç nev'He
rinin özgül ağırlıkları ile diğer lüzumlu özelliklerinin bugün için biline
mernesi neticesi bugünkü kuruluşa müsteniden diğer metodlarla da bir 
bonitet müş'iri tanziminin yerinde olmayacağı kanaatİyle «müsavi hası
latlı yıllık saha metodu» yerine «Hakiki yıllık saha metodu» bu plan dev
resi için kabul olunmuştur. Arazi ölçmelerinin kıymetiendirilmesi ne
ticesi elde olunan rakamlarda saha içerisinde büyük bonitet farklarının 
mevcut olmadığını göstermiştir. 

Bu kısımda muhitin tabii düzen ve şartları nazarı itibare alınarak iş
letme gayesinin tahakkuku için kesim şekli olarak «ocaklar arasında seç
me kesimi» kabul edilmiştir. İdare müddeti 30 yıl kabul edilerek baltalık 
sahası 15 dönüş parseline ayrılmıştır. Her parsele idare müddeti içeri
sinde 15 sene ara ile iki defa girilecek ve 30 yaşına gelen ağaçlar kesile-
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cektir. tık periodda baltalığın düzenlenme ve ihyasına matuf silvikültürel 
tedbirler Orman Bakımı ve Ağaçlandırma Planında etraflıca zikredil
miştir. 

Dönüş parsellerini birbirinden tefrik etmek maksadiyle tesviye mün
hanilerine paralel 1 m genişliğinde patikalar açılmış ve mevcut tabii hu
dutlardan da istifade olunmuştur. Mezkur parseller 1 numaradan baş
layarak 15 nurnaraya kadar romen rakamıariyle numaralanmıştır. 

33. Servet ve artıının hesaplanması 

331. Koru kısmı 

3311. Servetin hesaplanması 

Servetin ve artıının hesaplanmasına esas olan arazi ölçmelerinin ya
rıçapı 6.63 m olan orta dairede yapıldığı ve servetin hesaplanmasında 5 
cm lik çap kademelerinin kullanıldığı, 10 cm ve daha yukarı çaplardaki 
gövdelerin servete dahil edildikleri daha önce ifade edilmişti. 

1 - 17 numaralı bölmelerde hektarda iki deneme sahası alınarak 

hektarda 268.138 m 2 saha ölçülmüştür. Bu takdirde ölçme nisbeti 
%2.68 dir. 

18 - 22 numaralı bölmelerde 2 hektarda bir deneme sahası alınmış
tır. Bu durumda servet ve artıının bulunması için ölçülen saha miktarı 
yüzdesi %0.69 dur. 

23-25 numaralı bölmelerde normal ağ sığlığı kabul edilmiş ve hek
tarda bir deneme sahası alınmıştır. Bu durumda deneme sahaları yüz
desi % 1.38 dir. 

Yapılan ölçmelere müsteniden servet ve artıının hesaplanmasında 

kıymetlendirme birimi olarak bölmeler esas kabul edilmiştir. Servet bir 
defa her bir bölme için meşcere tipleri tefrik edilmeden hesaplanmış, ya
ni bölmeye isabet eden bütün deneme sahaları birlikte kıymetlendiril
miş ve bir defa da her bir bölmede mevcut meşcere tiplerine isabet eden 
deneme noktaları ayrı ayrı kıymetlendirilerek servet ve artım her bir 
meşcere tipi için ayrı ayrı hesaplandıktan sonra bunların toplamları ne
ticesi bölme servetine intikal olunmuştur. 

Her iki şekildede deneme sahalarına isabet eden ağaçların ağaç 

cinsi, çap kademeleri ve çap sınıfıarına göre müşterek dökümleri yapı
larak bulunan kıymetler hektar emsallariyle çarpılıp hektara isabet eden 
ağaç adedi bulunmuştur. 



Orta daire ölçmelerinin izahı esnasında zikredildigi gibi deneme 
ağacı kesmeden bir hacım eğrisinin elde edilebilmesi için her 25 ağaç ile 
40 cm çapın üstündeki ağaçlarda ağaç boyunun 0.1 ve 0.5 m yükseklik~ 
lerinde muhtelif metodlarla çap ölçülmüştür. Bilahare bu kıymetler 

Krenn ~ Prodan tarafından inkişaf ettirilen ve aşağıda kısaca kaydolu
nan bir formül vasıtasiyle kıymetlendirilerek Bük Araştırma Ormanı 
için bir hacım eğrisi elde olunmuştur. 

Krenn ~ Prodan'ın şekil emsali formülü : 

f 0.1 = 0.894. T 0.5 - 0.126 

Burada 

-r0.5= 
d.0.5 
d.O.l 

dir. 

Yapılan bir kısım değerlendirmeler göstermiştir ki, bu yolla hesap
lanan ağaç hacımları seksiyon ölçmeleriyle bulunan ağaç hacroma çok 
yakın değerler vermektedir. Böyle bir formülün tatbikinde yegane güç
lüğün, ağaç boyu orta çapının ölçülmesi zorluğu olduğu aşikardır. Bük 
Ormanında deneme ağacı orta çapları muhtelif usullerle ölçülmüştür. 

En doğru neticenin ağaç orta çapına tırmanılarak ölçülmesi hali olduğu 
muhakkaktır. Aynalı Relaskopla yapılan ölçmelerin diğer usullere na
zaran en süratli bir yol olduğu ve hakikate en yakın kıymetleri verdiği 
görülmüştür. Böylece tatbik edilen metodla deneme ağaçlarının kesilme
sinden, seksiyon hacımlarının hesaplanmasından ve kesilen ağaçları kıy~ 
metlendirmeden mütevellit güçlüklerden sarfınazar olunmuş, deneme 
ağaçlarının tesadüfi olarak bütün ormanlık sahaya tevzii ve daha çok 
sayıda deneme ağacı alınması imkanı sağlanmıştır. 

Bük Araştırma Ormanı için bu suretle hesaplanan kabuklu gövde 
hacımları Cetvel 5 de gösterilmiştir. 

Hektara isabet eden ağaç adedi kıymetleri ilgili hacım değerleriyle 
çarpılarak hektardaki hacım ve bu değerde bölmenin veya meşcere ti
pinin vüs'atiyie çarpılarak bölmeye veya meşcere tipine isabet eden ye~ 
kfm hacım bulunmuştur. 

Servetin hesaplanmasında 5 cm çap kademeleri kullanılmış ve I. 
çap sınıfı 10.0 - 29.9, II. çap sınıfı 30.0 ~ 49.9 III. çap sınıfı 50.0 - 69.9 
ve IV. çap sınıfı 70 cm nin üzerindeki çaplardan teşkil olunmuştur. 

Bölmeye isabet eden bütün deneme sahaları meşcere tipleri tefrik 
olunmadan kıymetlendirildiğinde bölmeler için hesaplanan servet mik
tarı Cetvel 6 da gösterilmiştir. Bu yolla bütün orman için hesaplanan 
vasati servet 70.945 m3/ha dır. I. blok için vasati servet 70.431 m3 
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C&tvel 5. Kabuklu gövde hacmı 
Schaftholmasse m.R. 

Çap 
Hacım 

Çap 
Hacım Çap 

Hacım ka demesi ka demesi kadernesi 
Durchmesser 

Masse Durchmesser 
Masse Durchmesser 

Mass e stufen stufen st u fen 
cm ma cm ma cm ma 

10 0.022 37 0.714 63 2.536 
11 0.030 37.5 o. 788 64 2.624 
12 0.040 38 0.764 65 2.712 
12.5 0.046 39 0.816 66 2.800 
13 0.054 40 0.870 67 2.890 
14 0.068 41 0.926 67.5 2.936 
15 0.082 42 0.984 68 2.982 
16 0.098 42.5 1.014 69 3.076 
17 0.114 43 1.044 70 3.172 
17.5 o. 12:! 44 1.106 71 3.270 
ıs o .130 45 1.170 72 3.370 
19 o. 146 46 1.236 72.5 3.420 
20 0.162 47 1.304 73 3.472 
21 0.178 47.5 1.338 74 3.574 
22 o. 198 48 ı. 374 75 3.676 
22.5 0.208 49 1.444 76 3. 778 
23 0.218 so 1.514 77 3.882 
24 0.244 51 1.584 77.5 3.934 
25 0.270 52 1.654 78 3.988 
26 0.296 52.5 1.686 79 4.096 
27 0.324 53 1.724 80 4.206 
27.5 0.338 54 1.798 81 4.318 
28 0.35•t 55 1.874 82 4.432 
29 0.384 56 1.952 82.5 4.490 
30 0.418 57 2.032 83 4.548 
31 0.456 57.5 2.072 84 4.666 
32 0.49•t 58 2.114 85 4. 786 
32.5 0.514 59 2.196 86 4 908 
33 0.534 60 2.278 87 5.032 
84. 0.576 61 2.362 87.5 5.094 
35 0.620 62 2.448 88 5.158 
36 0.6C.6 62.5 2.492 89 5.286 

90 5.416 
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Cetvel 6. Müşterek deneme sahalarına göre hesaplanan bölme servetleri 

Vorrat nach den gesamten Probeflaechen für die einzelnen Abteilungen 
(Ohne Bestandesausscheidung) 

I. Blok 
I. Wirtschaftsklassen 

Bölme 
No. 

Abteilung 
Nr. 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
ll 
12 
13 
H 
15 
16 
17 

Servet/ha 
Volumen/ha 

63.931 
38.538 
78.121 
87.652 
77.847 
39.661 
67.249 
67.784 
95.323 
43.138 
71.548 
53.237 
59.503 
81.301 
56.030 
45.028 

18 132.732 
19 90.910 
20 65.425 
21 94.775 
22 69.311 

Yekfi:n 
Summe 

Vasati 
Mi tt! er 

40 
41 
42 
·ı3 

1479.044 

70.'131 

1.302 
19.879 
28.783 
0.793 

44 3.517 
45 3.003 

II. Blok 
II. Wirtschaftsklassen 

Bölme 
No. 

Abteilung 
Nr. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

Servet/ha 
Volumen/ha 

105.719 
27.640 
70.574 
67.890 
67.369 
83.692 
4.1.148 

103.124 
87.641 
79.209 
98.559 
71.614 
28.894 

933.073 

71.775 

0.400 
0.300 

Hata miktarı 
Varianzanalyse 

I. Blok II. Blok 
I. Wirtschafts- II. Wirtschafts-

klassen klassen 

SD=22.478 ın3 SD=24.911 ın3 

SE= 4.906 ın3/ha SE= 6.908 ın3/ha 

2SE= 9.812 m s/ha 2SE=l3.816 ın3/ha 

Vasati servet 
Mittlere Vorı·at 

70.431 +9.812 

Vasati servet 
Mittlere vorrat 

71.775 +13.816 

Varyasyon emsali Varyasyon eınsali 
Variations- Variations-
koeffizient koeffizient 

6.97 9.62 

N ot : 36- 39 ve 40- 45 numaralı bölme servetleri hata miktarının hesaplanınasında 
nazarı itibare alınmamıştır. 
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Cetvel 7. Serenlikler için hesaplanan servet miktarları 

Yorrat in DurchforS>tungsbestaenden 

I. Blok II. Blok Hata miktarı 
I. Wirtschaftsklassen II. Wirtschaftsklassen Varianzanalyse 

Bölme Bölme I. Blok II. Blok No. Servet/ha No. Servet/ha 
Abteilung Volumen/ha Abteilung Volumen/ha I. Wirtschafts- II. Wirtschafts-

Nr. Nr. klassen klassen 

ı 23 134.458 SD=22.324 ma SD= 19.565 ma 
2 70.887 24 81.684 
ll 66,303 25 83.664 
4 110.092 26 82.096 SE= 5.121 ma/ha SE= 5.427 m3/ha 
5 95.306 27 71.443 
6 79.763 28 70.058 
7 59.429 29 77.828 2SE=10.242 m3/ha2SE=10.854 m3/ha 
8 112.265 30 121.645 
9 79.557 31 81 .401 Vasati servet Vasati servet 

lO ll8.404 32 72.560 Mittlere vorrat Mittıere vorrat 

ll 33 97.994 92.64s+ıo.242 88.305 + 10.854 
12 88.999 34 87.182 
13 70.800 35 85.956 

Varyasyon emsali Varyasyon emsali 14 83.512 Variations- Variations-
15 99.627 koeffizient koeffizien t 
16 88.450 5.528 6.146 
17 91. 33ı 
18 118.151 
19 145.052 
20 61.495 
21 ll3.595 
22 99.934 

Yekün 1852.955 1147.969 Surome 

Vasati 92.648 88.305 Mittler 

40 36 
41 50.000 37 
42 50.000 38 
43 39 
44 50.000 
45 30.000 

Not: 36 - 39 ve 40 - 45 numaralı bölme servetleri hata miktarının hesaplanmasında 
nazarı itibare alınmamıştır. 
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ve II. blok için vasati servet 71.775 m3/ha olarak hesaplanmıştır. Ser
vete ait hata miktarı Matematik - İstatistik metodlara göre bulunmuş
tur. Yapılan hesapların sonunda hacme ait standart hatanın bütün or
man için 4.026 m3 olduğu görülmüştür. Buna göre servetin hektardaki 
hakiki vasati kıymeti 2. standart ayrılışa yani % 95 doğruluk ihtimaliyle 
çalışıldığına nazaran 70.945 + 8.052 m3 dür. Bük Ormanının bütünü 
birlikte mütalaa edildiğinde hacim ölçmelerinde yapılan hata 8.052 ma /ha 
veya diğer bir deyimle, hesap edilen vasati hacmin % 11.35 i kadardır. 
Bu yolla I. blok için hesaplanan standart hata miktarı 4.906 ma/ha dir. 
% 95 doğruluk ihtimaliyle çalışıldığında bu blok için hakiki vasati hacım 
70.43 + 9.812 ma/ha dır. Hata miktarı yüzdesi % 13.93 dür. 

n. blok için bulunan standart hata miktarı 6.908 m3/ha dır. Yine 
% 95 doğruluk ihtimaliyle bu kısım için hakiki vasati hacım 71.775 :ı= 
13.816 m3 /ha dır. Hata miktarı yüzdesi %19.25 dir. 

Meşcere tipleri tefrik olunmak suretiyle hesaplanan servet miktarı ve 
bunlara ait hata nisbetleri ise şöyledir : 

Bölınelere isabet eden serenlik çağındaki meşcerelerin ki, bu gibi 
meşcerelerin ince seren, kalın seren ve ağaç sınıflarından teşekkül et
tikleri daha önce belirtilmiş idi, hektarında ve umum sahada ihtiva et
tikleri servet kıymetleri Cetvel 7 de gösterilmiştir. Bütün ormana isa
bet eden serenlikler müşterek mütalaa edildiklerinde bu tip meşcere

lerin hektardaki vasati servetlerinin 90.936 m3/ha olduğu görülür. Bu 
kıyınet I. bloktaki serenlikler için 92.645 m3/ha ve n. bloktaki seren
likler için 88.305 m3 /ha olarak bulunmuştur. 

Bütün orman birlikte mütalaa edildiğinde hacme ait standart hata 
miktarının 3.652 m3 /ha olduğu görülür. Yine % 95 doğruluk ihtimaliyle 
çalışıldığına nazaran hektardaki hakiki vasati kıyınet 90.936 '=F 7.304 
m3/ha dır. Hata miktarı yüzdesi %8.03 dür. 

I. bloktaki serenlikler için bulunan standart hata miktarı 5.121 
m3 /ha dır. % 95 doğruluk ihtimaliyle bu kısımdaki serenliklerin hakiki 
vasati hacmi 92.645 10.242 m 3 /ha dır. Yapılan hata miktarı % 11.06 
dır. 

II. blokta, serenlik çağındaki meşcerelerde standart hata miktarı 
5.427 m 3/ha olarak hesaplanmıştır. Hacmin hektardaki hakiki vasati 
değeri 88.305 ::ı= 10.854 m3 dür. Hacim hesaplanmasında yapılan hata mik
tarı yüzdesi 12.29 dur. 

Bölmelere isabet eden yaşlı meşcerelerin servetleri müstakil olarak 
hesaplandığında bulunan kıymetler Cetvel 8 de gösterilmiştir. Bütün 
ormanda mevcut yaşlı meşcereler müştereken ifade edildiklerinde bu gibi 
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meşcerelerin Bük Ormanında ihtiva ettikleri vasati servetleri 83.563 
m 3 /ha dır. Sere n lik çağındaki meşcerelere nazaran yaşlı meşcerelerde 

normal olarak daha fazla bir servet terakümü görülmesi icap ederken 
daha küçük bir hacım kıymetinin bulunmasına sebep, mezkur orman
daki yaşlı meşcerelerin normal bir müdahaleden uzak, gelişigüzel işletil

meleri neticesi arzu edilen kuruluşu gösteremernelerin dendir. Meşcereler 
yer yer açık boşluklu hal almıştır. 

I. bloka isabet eden yaşlı meşcerelerin vasati servetleri 69.886 m3/ha 
ve II. bloka tesadüf eden yaşlı meşcerelerin vasati servetleri 107.009 m? 
hektardır. Ağaç sayısı ve hacim münasebetleri parağrafında daha etraflıca 
analizi yapılarak görüldüğü gibi I. bloka isabet eden yaşlı meşcereler II. 
bloktaki yaşlı meşcerelere nazaran yer yer daha fazla tahribat görmüş 
vaziyettedirler. 

Burada da bloklar tefrik olunmadan yapılan hesaplamalara göre bu
lunan standart hata nisbeti 7.231 m 3/ha dır. Buna göre servetin hektar
daki hakiki vasati kıymeti 2 standart ayrılışa yani % 95 doğruluk ihtima
liye çalışıldığına nazaran 83.563 + 14.462 m3 /ha dır .. 

Hacim ölçmelerinde bu gibi meşcereler için yapılan hata miktarı 

14.462 m 3/ha veya diğer bir deyimle, hesap edilen vasatİ hacmin % 17.31 i 
kadardır. 

Yine bölmelere isabet eden bozuk ormanlık sahalar için hesaplanan 
servet miktarları Cetvel 9 da gösterilmiştir. Bütün orman için bloklar 
tefrik edilmeden yapılan hesaplara göre bu gibi meşcerelerin vasati ser
vetleri 39.740 m3/ha dır. I. bloka isabet eden bozuk ormanlar birlikte mü
talaa edildiğinde bu kısım için vasati servet 44.205 m3 /ha ve II. bloktaki 
meşcereler için ise 29.320 m3 /ha olarak hesaplanmıştır. 

Bozuk ormanlık sahalar yani anormal kuruluştaki meşcereler için 
bloklar tefrik olunmadan hesaplanan standart hata miktarı 4.105 m3 /ha 
dır. Servetin hektardaki hakiki vasati kıymeti iki standart ayrılışa gö
re 39·740 + 8.210 m 3 dür. Hacim ölçmelerinde bu gibi meşcereler için 
yapılan hata miktarı 8.210 m3 /ha veya diğer bir deyimle, hesap edilen 
vasati hacmin % 20.66 sı kadardır. 

3312. Artiının hesaplanmaS:ı. 

Artırnın koru kısmı için bulunmasına matuf ölçmeler orta dairede 
ikmal olunmuş ve servetin tesbitine matuf ölçmeler esnasında her 25. 
ağaç ile 40 cm göğüs yüksekliği çapını aşan ağaçlar artım deneme ağa
cı olarak seçilmiştir. 



50 

Burada artım kalemlerinin deneme ağaçlarından alınması tarzı 

üzerinde durmak yerinde olur. Daha önce kısaca temas edildiği gibi, ar
tım kalemleri deneme ağaçlarının deneme sahasının merkezine bakan 
kısımlarından 15 senelik halkayı ihtiva edecek şekilde alınmıştır. Ka
lemlerin alınmasında düz ve meyilli arazide daima mezkfır kaideye bağ
lı kalınmıştır. Alınan bütün kalemleri tek ağaca naklettiğimiz takdirde, 
kalemler ağacın muhtelif istikametlerinden alınmış olmaktadır. Böyle
ce öteden beri bir münakaşa ve araştırma mevzuu olan, artım kalemle
ri hangi İstikametten alınırsa artım hakikate en yakın bulunur, mevzuu 
kısmen hertaraf edilmiştir. 

Alınan kalemler hususi surette hazırlanmış olan kağıt torbalara, 
deneme ağaçı, artım kalemi ve bölme numaraları yazılmak suretiyle 
konmuştur. Bilahare her bir kalem Enstitü merkezindeki özel bir alet 
yardımıyle milimetrenin ondabirine kadar 5 defa ölçülmüş ve vasatisi 
alınarak uzunluğu ilgili cetveline kaydolunmuştur. 

Artıının Bük Ormanı için hesaplanmasında Meyer Metodu kulla
nılmıştır. Artıının hesabında kıymetlendirme birimi olarak bloklar ve 
meşcere tipleri alınmıştır. Bilahare bloklar ve meşcere tipleri için hesap
lanan yekfın hacim artırnlarından bölmelerin hacim artımıarına intikal 
olunmuştur. 

Meşcere tipleri tefrik olunmadan I. blok için hektardaki yekfın yıl

lık hacim atımı 0.977 ma, II. blok için hektardaki yekün yıllık hacım 

artımı 0.823 m 3 olarak bulunmuştur. Her iki blok için hesaplanan hek
tardaki yıllık hacim artımının çap kademelerine isabet eden miktarı 

Cetvel 10 da gösterilmiştir. 

Yine meşcere tipleri tefrik olunmadan her iki blok için, Meyer me
toduyla bulunan her bir ağacın senelik hacım artımı o ağacın hacmine 
bölünerek bloklar için cari artım nisbetleri bulunmuştur· Her iki blokta 
çap kademelerine isabet eden cari artım yüzdeleri yine Cetvel 10 da 
gösterilmiştir. 

Her iki blok için ayrıca meşcere tiplerine göre yıllık hacim artımı 
ve cari artım nisbetleri hesaplanmıştır. 

I. bloktalü serenlik çağındaki meşcerelerin hektardaki yıllık ha
cim artımı 1.374 m 3

, yaşlı meşcerelerin hektardaki yıllık artımı 1.027m3 

ve ayni blokun bozuk ormanlık sahalarında hektardaki yıllık hacim ar
tırn.ı_ 0.7l3 m 3 .olarak bulumnuştur. 

II.·~ bloka isabet eden serenlik çağındaki meşcerelerin hektardaki 
yıllık -haCim artınıları 1.068 m 3 ve yaşlı orman sahaları için bu artım 
1.106 m 3 olarak hesaplanmıştır. 
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Cetvel 8. Yaşlı meşcereler için hesaplanan servet miktarları 

Vorrat in Altbestaende 

I. Blok 
I. Wirtschaftsklassen 

Bölme 
No. 

Abteilung 
Nr. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

lO 
ll 
12 
13 
14 
15 
Hi 

17 
18 
19 
20 
21 

Servet/ha 
Volumen/ha 

61.798 
18.764 
53.973 
82.636 
69.746 

ı os .125 
88.268 
96.185 
72.156 
55.798 

48,895 

22 85,284 

Yekün 
S um mc 

Vasati 
Mittler 

40 
41 
42 
43 
·l4 
45 

838,628 

69,386 

II. Blok 
II. Wirtschaftsklassen 

Bölme 
No. 

Abteilung 
Nr. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

Servet/ha 
Volumentha 

ı 07 ,946 
73 ,698 
97 ,092 

112 ,693 

170,439 
93,976 
93 ,219 

749,063 

107,009 

Hata miktarı 
Varianzanalyse 

I. Blok II. Blok 

I. Wirtschafts- IL Wirtschafts-
klassen klassen 

SD=23.831 m3 SD=30.618 m3 

SE= 6.880m3/ha SE=ll.571.m3/ha 

2SE=13.760 m 3/ha2SE=23.142 m 3/ha 

Vasati servet Vasati servet 
Mi ttıere Vorrat Mi ttıere Vorrat 

69,886=t'l3,760 107,009+23,142 

Varyasyon emsali Varyasyon emsali 
Variations- Variations-
koeffizien t koeffizient 

9,8<!.5 lO ,K !3 

Not: ı- 36-39 ve 40-45 numaralı bölme servetleri hata miktarının hesaplanmasın
da nazarı itibare alınmamıştır. 

2 - 19, 27 ve 34 numaralı bölmelerdeki yaşlı m eşeere sahalarına 1 - 3 deneme 
sahaları isabet ettiğindc:n hesaplara dahil olunmamıştır. 
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Cetvel 9. Anormal kuruluştaki meşcereler için hesaplanan servet miktarları 

Varrat in zerstörter Bestaende 

I. Blok II. Blok Hata miktarı 
I. Wirtschaftsklassen II. Wirtschaftsklassen Varianzanalyse 

Bölme Servet/ha Bölme Servet/ha I. Blok II. Blok 
No. No. 

Abteilung Volumen/ha Abteilung Volumen/ha I. Wirtschafts- II. Wirtschafts-
Nr. Nr. klassen klassen 

ı 9.304 23 11.260 SD=23.869 m 3 SD=15.312 m 3 

2 47.758 24 10.611 
3 40.758 25 
4 28.049 26 
5 73.924 27 16.655 SE= 5.209 m 3/ha SE= 5.106 m 3/ha 

6 70.434 28 56.773 
7 21.020 29 29.454 
8 38.266 30 30.251 

2SE=10.418 m 3/ha2SE=10.212 m 3/ha 9 52.178 31 
lO 32 
ll 27.093 33 33.696 
12 59.845 34 45.610 Vasati servet Vasati servet 

13 55.628 35 29.567 lVIittıere Varrat lVIittıere Varrat 

14 20.261 44.205+ 10.418 29.320+10.212 
15 42.796 
16 31.908 
17 65.457 

Varyasyon emsali Varyasyon eınsali 18 102.538 
19 21.471 Variations- Variations-

20 72.527 
koeffizient koeffizient 

21 34.855 11.78 17.41 
22 12.238 

Yekfın 

Summe 
928.308 263.877 

Vasati 
29.320 

Mittler 
44.205 

40 1.500 36 
41 2.000 37 0.400 
42 2.000 38 0.300 
43 2.000 39 
44 2.500 
45 2.000 

Not: 36-39 ve 40- 45 numaralı bölme servetleri hata miktarının hesaplanmasında 
n azarı itibare alınmamıştır. 
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Her iki blokta mevcut muhtelif meşcere tiplerine göre hektardaki 
yıllık hacim artırnlarının ve bu kıymetiere müsteniden bulunan cari ar
tım nisbetlerinin çap kademelerine isabet eden miktarları Cetvel ll ve 
12 de gösterilmiştir. 

332. Baltalık kısmı 

Bu kısımda servet ve artırnın hesaplanması aşağıdaki şekilde ol
muştur: 

1. Alınan deneme sahalarındaki ocak adedi, kök sayısı, bunların 

· kental olarak ağırlıkları, ster miktarları, orta yaş ve yıllık ortalama 
artımiarı (kental olarak) , ağaç nev'ileri tefrik olunmak suretiyle tes
bit olunmuştur. 

2. Bulunan bu kıymetler, hektar emsalleriyle çarpılmak suretiyle 
1. Parağraftaki söylenen hususların hektar kıymetleri bulunmuştur. 

3. Dönüş parsellerinin tefrikini müteakip, her bir parsele isabet 
eden deneme sahalarının hektara isabet eden müşterek vasati değer

leri hesaplamıştır· 

4. Bulunan bu değerler parsel büyüklüğü ile çarpılmak suretiyle 

herbir parselde mevcut ocak sayısı, kök adedi, bunların kental olarak 

ağırlıkları, ster miktarları, yılllık ortalama artımıarı ve ağaç nev'Heri

ne isabet eden miktarları itibariyle hesaplanmıştır. Cetvel 13 de her 

bir parselde mevcut servet ve artım kıymetleri gösterilmiştir. Buna gö

re umum baltalık kısmının yekun serveti 8600.17 kental veya 1704.276 

ster ve yekun yıllık hacim artımı 787.11 kentaldir. Baltalığı teşkil eden 

ağaç nevilerinin özgül ağırlıkları bugün için belli olmadığından servet 

ve artırnın m 3 değerleri hesaplanamamıştır. Baltalıkta karışıklığa işti

rak eden ağaç nevileri için hesaplanan ster emsalleri şöyledir. 

Ağaç nevi 

Kermes meşesi 
Pırnal meşesi 

Akçakesme 
Sakız 

Sandal 
Diğerleri 

Ster emsali 

512 
512 
505 
500 
500 
450 
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Cetvel 10. Müşterek deneme sahalarına göre hesaplanan artım miktarları 

Laufend Jaehrlicher Zuwachs der Durchmesserstufen nach den 
gesamten Probeflaechen 

I. Blok II. Blok 
I. Wirtschaftsklassen II. Wirtschaftsklassen 

Çap Hacım Cari Hacım Cari 
kademeleri artımı artım artımı ar tım 

Durchmesse.r- V olumen V olumen 
s tu fen Zuwachs zuwachs 

cm m3 /ha % m3/ha % 

12.5 0.092 5.65 0.128 3.48 
17.5 0.106 3.03 0.139 1.89 
22.5 0.136 2.31 0.111 1.44 
27.5 0.151 1.92 0.110 1.24 

Yekün 0.485 0.488 Su mm e 

Vasati 3.23 2.01 Mittıer 

32.5 0.139 1.60 0.089 1.05 
37.5_ 0.117 1.33 0.103 0.88 
42.5 0.097 1.11 0.056 0.75 
47.5 0.046 0.91 0.044 0.63 

Yekün 0.399 0.292 Su mm e 

Vasati 1.24 0.83 Mittler 

52.5 0.034 0.75 0.019 0.52 
57.5 0.016 0.64 0.012 0.45 
62.5 0.021 0.54 0.006 0.39 
67.5 0.012 0.47 0.005 0.35 

Yekün 0.083 0.042 Summe 

Vasati · 
0.60 0.43 ivli ttler 

72.5 0.003 0.41 0.001 0.31 
77.5 0.005 0.36 
82.5 0.002 0.32 

Yekün 0.010 0.001 S um me 

Vasati 0.36 0.31 Mittler 

Umumi yekün 0.977 0.823 Gesammtsumn-ıe 

Vasati 5.43 3.58 
Mittıer 
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Cetvel 11. Meşcere tiplerine göre hesaplanan hacım artımı ve cari artım nisbetleri 

Laufend Jaehrlicher Zuwachs der Durchm-=sserstufen nach den Bestandestypen 

I. Blok 
I. Wirtschaftsklassen 

S erenlik 
Durchforstungsbestand 

Çap 
kademeleri 

Hacım 
artımı 

Durchmesser Volumen 
stufen Zuwachs 

cm 
12.5 
17.5 
22.5 
27.5 

Yekün 
Summe 

Vasati 
Mi tt ler 

32.5 
37.5 
42.5 
47.5 

Yekün 
Su mm e 

Vasati 
i'.Httler 

52.5 
57.5 
62.5 
67.5 

Yekün 
Su mm e 

Vasatı 
Mi tt ler 

72.5 
77.5 
82.5 

Yekün 
Su mm e 

Vasati 
Mittler 

TTmumi yekün 
Gesammtsumme 

Vasati 
Mittler 

0.118 
0.155 
0.180 
0.224 

0.677 

0.190 
0.187 
0.121 
0.068 

0.566 

0.047 
0.019 
0.031 
0.018 

0.115 

0.007 
0.007 
0.002 

0.016 

1.374 

Cari 
artını 

% 
5.00 
2.79 
2.12 
1.83 

2.94 

1.54 
1.33 
1.14 
0.96 

1.24 

0.81 
0.71 
0.63 
0.56 

0.68 

0.51 
0.47 
0.44 

0.36 

5.22 

Meşcere tipi 
Bestandestypen 

Yaşlı meşcere 

Altb3stand 

Hacım 
artıını 

V olumen 
zuwachs 

m3/ha 

0.088 
0.088 
0.120 
0.180 

0.476 

0.170 
0.099 
0.086 
0.068 

0.423 

0.032 
0.058 
0.027 
0.006 

0.123 

0.001 

0.004 

0.005 

1.027 

Cari 
artını 

% 

6.30 
3.36 
2.45 
2.04 

3.54 

1.63 
1.34 
1.08 
0.86 

1.23 

0.68 
0.56 
0.45 
0.37 

0.52 

0.30 

0.19 

0.12 

5.41 

Bozuk orman 
Zerstörter 
Bestand 

Hacım 
artımı 

V olumen 
zuwachs 

ın 3/ha 

0.062 
0.077 
0.099 
0.115 

0.353 

0.114 
0.105 
0.103 
0.048 

0.370 

0.021 
0.005 
0.011 
0.011 

0.048 

0.002 

0.002 

0.773 

Cari 
artı m 

% 
6.96 
3.69 
2.79 
2:31 

3.94 

1.91 
1.60 
1.34 
1.09 

1.48 

0.89 
0.76 
0.64 
0.55 

0.71 

0.48 

0.12 

6.25 
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Ce-tvel 12. Meşcer& tiplerine göre hesaplanan hacım artımı ve cari artım nisbetleri 
Laufend Jaehrlicher Zuwachs der Durchmesserstufen nach den Bestandestypen 

II. Blok 
II. Wirtschaftsklassen 

lVIeşeere tipi 
Bestandestypen 

S erenlik Yaşlı meşcere 
Durchforstungs Altbestand 

bestand 

Çap Hacım Cari Hacım Cari 
kademeleri artımı artım artımı artım 

Durchmesser V olumen V olumen 
s tu fen zuwachs zuwachs 

cm m3/ha % m3/ha % 
12.5 0.162 3.48 0.079 3.48 
17.5 0.200 1.97 0.088 1.80 
22.5 0.171 1.49 0.093 1.39 
27.5 0.176 1.27 0.111 1:15 

Yekün 0.709 0.371 Surome 

Vasati 2.05 1.96 Mittler 

32.5 0.084 1.07 0.171 0.97 
37.5 0.100 0.91 0.266 0.81 
42.5 0.055 0.78 0.103 0.68 
47.5 0.056 0.65 0.068 0.56 

Yekün 0.295 0.608 Surome 

Vasati 0.85 0.76 Mittler 

52.5 0.017 0.55 0.056 0.46 
57.5 0.028 0.48 0.066 0.40 

.62.5 0.014 0.42 
67.5 0.005 0.37 

Yekün 0.064 0.122 S um me 

Vasati 0.46 0.22 Mittler 

72.5 0.005 0.26 
77.5 
82.5 

Yekün 0.005 Surome 

Vasati O.Q7 Mittıer 

Umumi yekün 1.068 1.106 Gesammtsumme 

Vasati 3.36 3.01 Mittler 
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Cetvel 13. Baltalıkta servet ve artım münasebetleri 
Zuwachs-und Volumenverhaeltnisse im Niederwaldteil 

Parsel 
Hektarda Umum sahada 

Pro/ha Total 

No. Yaşı Servet Yıllık Servet Yıllık 

Nr. Alter V olumen ortalama 
artım 

V olumen ortalama 
artıın 

Kental 
Jaehlich Kental S ter Jaehlich 

Doppel mi ttiere Doppel mi ttiere 
Zentner Zuwachs Zontner Zuwachs 

I ~1.2 '95.16 9.07 1230.76 244.695 117.04 
II 10.7 34.88 3.64 349.84 69.421 36.51 

m 10.4 17.47 1.68 184.48 36.918 17.74 
IV 9.0 5.58 0.61 59.37 11.655 6.49 
V 9.7 132.79 13.67 1229.63 241.110 126.59 

VI 12.7 66.27 5.12 692L52 140.250 53.50 
VII 12.5 101.56 7.82 952.63 189.495 73.36 

vm 10.8 48.61 4.62 487.07 97.106 46.29 
IX 8.7 6.80 0.78 75.61 15.293 8.68 
X 8.8 8.62 0.98 94.90 19.004 10.78 

XI 11.0 46.02 3.82 536.59 105.406 44.54 
XII 11.1 53.76 5.12 585.99 115.301 55.82 

XIII 12.4 66.55 5.56 752.02 147.744 62.83 
XIV 10.6 36.95 3.82 365.44 72.362 37.78 
xv 10.3 88.03 7.83 1006.18 199.056 89.50 

Mevcut agaç nevilerinin karışıklığa iştirak nisbetleri ise 

Ağaç nev'i iştirak nisbeti - % 

Q. cocsifera 
Q. ilek 
Phyllyrea media 
Pictacia lentiscus 
Arbutus andrahnae 
Diğerleri 

34. Etamn tesbiti 

341. Koru kısmı 

58.7 
2.8 
6.3 

15.3 
1.7 

15.2 dir· 

Bük Ormanında ilk period için eta miktarı tesbit edilirken herhan
gi bir formülden faydalanılmamıştır. Eta alınan deneme sahalarında 

yapılan nazari damga neticesi tesbit olunmuştur. Hektarda bir deneme 
sahası alınan kısımlarda nazari damga yapılan saha miktarı yüzde % 5.5 



58 

dir. Hektarda iki deneme sahası alınan kısımlar için bu miktar % 11 
ve iki hektarda bir deneme sahası alınan kısımlar iÇin ise % 2.75 dir. 

Bütün me§cereler gezilip, görüldükten sonra meşcerelere tatbiki ge
reken silvikültürel müdahaleler tesbit olunarak etanın bu yolla bulun
masının, herhangi bir formülle ormana yapılacak müdahaleden daha 
emin ve yerinde olduğu muhakkaktır. Burada şu hususu belirtmek ye
rinde olur Id, deneme sahalarında eta tesbitine matuf nazari damga ya
pan elemanların meşcerelere yapılması icap eden silvikültürel müdaha
leleı·in mahiyet ve derecesini kavramış, bu hususta yetişmiş elemanlar 
olması icap eder. Bu gibi durumlarda planı yapan elemanla, tatbikatçı
nın aynı şahıs olmaları. gayenin gerçekleşmesine en uygun şekildir. 

Bük Ormanının arazi çalışmalarında vazife gören ekip şeflerince, meş
cerelere tatbik olunacak silvikültürel müdahalelerde aynı görüş ve gaye 
birliğini gerçekleştirebiirnek maksadiyle arazi çalışmalarına başlama

dan önce 15 gün kadar muhtelif meşcere tipleri birlikte etüd edilmiş ve 
gerekli silvikültürel müdahaleler tatbik olunmuştur. Çalışmaların ileri 
safhalarında mümkün olduğu kadar ekiplerin, alınan deneme sahaların
da yaptıkları damgalar kontrol ile gereken tashihler yapılmıştır. De
neme sahalarına müsteniden bulunan servet ve etanın doğruluğu, ay
rıca meşcere tavsifleri yapılırken aynalı relaskopla tahmin olunan ser
vet ve eta miktariylede kontrol edilmiştir. 

Bük Ormanında eta tesbit edilirken aynı zamanda meşcereden 

uzaklaştırılması gereken ağaçlardan ne miktar ve kalitede tomruk elde 
edilebileceği de tesbite çalışılmıştır. Kalite sınıflarının tefrikine dair 
esaslar dış dairenin ölçülmesi bahsinde izah olunduğu için burada tek
rar edilmiyecektir. 

N ormal damga neticesi elde olunacak eta miktarı, servet ve artıının 
hesabında olduğu gibi, bir defa meşcere tipleri tefrik olunmadan her 
iki blok için ayrı ayrı hesaplanmış ve bir kere de meşcere tipleri tef
rik edilerek her bir tinten çıkarılabilecek miktarlar bulunmuştur. 

Kesim planının tetkikindende anlaşılacağı üzere çıkarılacak eta mik
tarı iki gurupta toplanmıştır. 1. gurupta normal müdahalelerle sıklık, 

serenlik ve yaşlı meşcere kısımlarından çıkarılabilecek normal eta mik
tarı gösterilmiştir. 2. gurupt:ı ise bozuk ormanlık sahalarda elde oluna
bilecek miktarlar gösterilmiştir. Bozuk orman sahalarının I· bloktaki 
hektarda vasati serveti 44.205 m3 ve II. bloktaki hektarda vasati serveti 
29.320 m 3 dür. Bu gibi meşcerelerin vasati yaşlarıda 40- 100 arasında 
değişmektedir. Alt tabaka ekesiyetle maki florasiyle kaplıdır. Bu meş
cereler her türlü silvikiiltürel tedbirlerle normal kuruluşa ifrağdan uzak-



59 

tırlar. Bu sahaların en kısa zamanda ağaçlandırılarak normal meşcere
lerle kapatılması icap etmektedir. Bu sahalarda mevcut, kalite itibariyle 
ekseriyetle bozuk bir durum arzeden, ağaçların yapılacak ağaçtandırma
nın hitamına kadar yerlerinde bırakılması da yeni kurulacak meşcerele
rin istikballeri bakımından mahzurludur. Yapılan müşahadeler netice
sinde bozuk orman sahalarının bir an evvel ağaçlandırılması gerektiği 
ve sahada mevcut ağ·açların, ağaçlandırmadan önce tamamen uzaklaştı
rılmasının doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Esasen saha tamamen 
maki florasiylı; kaplı bulunduğu için sahanın açılması, toprağın yıkan
ması v.s. mahzurlarda mevcut değildir. Bir bozuk orman sahasının, ke
simi müteakip hemen ağaçlandırılması cihetine gidilecektir. Esasen sey
rek ve bozuk kalitede olan bu nev'i ağaçlardan tohum ağacı olarak is
tifade etmekte düşünülemez. Kesim ve ağaçlandırma planı yukarıda izah 
olunan gayeyi tahakkuk ettirebilecek şekilde tertiplenmiştir. 

Anormal kuruluştaki bu sahalardan elde olunacak emvalin kalite 
sınıflarının tesbiti için bir ölçme yapılmamıştır. Servet tesbitine ait ya-

pılan ölçmelere müsteniden çap sınıfları ve tavsif esnasında yapılan 

müşahadelere göre de kalite sınıfları tahmin olunmuştur. 

Cetvel 14 de her iki bloktaki bölmelerde meşcere tipleri tefrik olun

madan hesaplanan, normal damga neticesi elde olunacak kabuklu göv-· 
de hacmi ve Cetvel 15 de kabuklu kalın gövde hacminin çap sınıfiarına 

isabet eden miktarları görülmektedir. 

Buna göre I. blokta normal kuruluşdaki meşcerelerde bu period içinde 

7932.389 m 3 gövde hacmi çıkarılacak ve bundanda 6213.923 m 3 kabuklu 

kalın gövde elde edilebilecektir. II. bloktan ise çıkarılabilecek gövde hacmi 

5797.159 m'1 ve bundanda elde olunacak kalın gövde hacmi (10 cm çapa 
kadar) 5115.062 m3 dür. 

I. blok için çap sınıfıarına isabet eden zayiat nisbetleri aşağıda-

dır: 

Çap Zayiat nisbeti 
sınıfı % 

I 17.8 
II 18.5 

III 23.0 
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II. blok için hesaplanan nisbetler ise şöyledir : 

Çap 
sınıfı 

I 
II 

III 

Zayiat nisbeti 
% 

18.2 
10.1 
11.7 

Cetvel 16 da meşcere tiplerine göre hesaplanan kaquklu gövde ve 
tomruk .hacimleri gösterilmiştir. 

Elde olunacak emvalin kalite cinsleri, çap sınıfları, yüzde itibariyle 
nisbetleri haldeında geniş malumat Meşcerelerin tavsifleri ve silvkültür 
planı kısmında her bölme için tafsilatiyle verilmiştir. 

Bölmelerden bu plan devresinde çıkarılabilecek eta miktarları di
kili gövde hacmi olarak Cetvel 17 de gösterilmiştir. Buna göre bu period 
zarfında umum ormandan çıkarılacak dikili gövde hacmi 30300.098 m 3 

dür. 

Cetvel 14. Müşterek deneme sahalarına göre hesaplanan eta miktarı 
(Kabuklu gövde hacmı) 

Çap Sınıfı 

Durchmesser 
klasse 

I 
II 

III 

Yekün 
Su mm e 

Hiebsatz nach den gesamten Probeflaechen 
(Schafthozmasse m.R.) 

ı. Blok 2. Blok 
ı, Wirtschaftsklasse 2. Wirtschaftsklasse 

Hektarda Um um Hektarda Um um 
Prof ha sahada Pro:ha sahada 

Total Total 
m :ı m3 m :ı m3 

0.624 285.432 1.394 618.593 
4.521 2067.933 5.076 2252.899 

12.198 5579.024 6.593 2925.667 

17.343 7~32.389 13.063 5797.159 

Ayrıca bölmelerde mevcut, ölçme anında tepeleri kırık, dikili kuru 
ve sair surette hayatiyetini kaybetmiş olan ağaçlar ölçü harici bıra

kılmışlardır. Bu nev'i ağaçlara taksasyon ve tavsif esnasında yapılan 

müşahadelere göre en fazla 13- 19 numaralı bölmelerde rastlanılmıştır· 
Miktarları az olan bu gibi ağaçlar kıymetlendirme ve nakliyat imkan
ları gözönünde bulundurularak mümkün olduğu kadar kısa ~amanda 

ayıklanacaktır. Bu gibi ağaçların temizlenmesinde silvikültürel mülaha
zalar daima gözönünde bulundurulacak, yerinde bırakılmasında malı-



Cetvel 1 5'. Müşterek Deneme Sahalarına Göre Hesaplanan Eta Miktarı 

(Kabuklu kal'ın gövde hacmi) 
Hiebsatz nach den gesamten Probleflaschen (Nutzholzmasse m.R.) 

Kalite sınıfları 
Qualitaetsklasse 

Çap 
I. Blok II. Blok Sınıfı 

I. Wirtschaftsklassen II. Wirtschaftsklassen 
Durchmesserklasse Yekun Yekun A N H K Summe A N H K Su mm e 

ma-% m3-% ma-% ma-% 
m:ı 

ma-% ma-% ma-% ma-% 
----

I 
30.158 200.522 3.918 234.578 8.842 69.662 379.868 47.898 506.270 

12.9 85.5 1.6 1.7 13.8 75.0 9.5 

II 
7.919 229.626 1386.957 60.630 1685.132 17.142 360.789 1484.449 164.038 2026.418 

0.5 13.6 82.3 3.6 0.8 17.8 73.3 8.1 

m 729.766 3222.604 341.843 4294.213 18.788 341.813 189!?,791 321.982 2582.374 

17.0 75.0 8.0 0.7 13.2 73.6 12.5 

Yekun 7.919 989.550 4810.063 406.391 6213.923 44.772 772.264 3764.108 533.918 5115.062 
Su mm e 
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Cetvel 16. M~şcere Tiplerine göre Hesaplanan Eta Miktarı 

Hiebsatz nach den Bestandastypen 

I. Blok II. Blok 
I. Wirtsclıaftsklassen II.· Wirtschaftsklassen 

Kabuklu Kabuklu Kabuklu Kabuklu 
Meşcere gövde hacmı kalın gövde gövde hacmı kalın gövde 

hacmı hacmı tipleri Schaftholz Sclıaftlıolz 

m.R. 
Nutzlıolz m.R. 

Nutzlıolz 
Bestandestyp m.R. m.R. 

Sıklık 

Dickung 
335.517 275.952 242.796 194.003 

Serenlik 
D:.ırclıforstung 

6330.488 4696.058 4259.311 3835.829 

Yaşlı meşcere 
1780.679 1319.592 1992.076 1554.768 

Altbestand 

Yekün 
Su mm e 

8446.684 6291.602 6494.183 5584.600 

zur görülmeyen (meşcere kapalılığını kırmamak, dolgu ağacı vazifesi 
görebilir v.s. maksatlarla) ağaçlar yerinde bırakılacaktır. Yalnız ha
şere, yangın v.s. afetierin yayılmasında rol oynayacak dikili kurular 
mutlak olarak ilk iki senede bütün meşcereler gezilerek ayıklanacaktır. 

342. Baltalık kısmı 

Koru kısmında olduğu gibi baltalık kısmındada eta herhangi bir 
formüle istinat ~tmeden, alınan deneme sahalarında yapılan ölçmelere 
müsteniden bulunmuştur. Baltalık kısmı için bu hesaplar yapılırken gü
dülen gaye, bugün için anormal bir kuruluş gösteren baltalığın normal 
bir kuruluşa ifrağı, ağaç nevileri itibariyle karışıklığın düzenlenmesi ve 
kabul edilen idare müddeti sonunda arzu edilen kuruluşta bir balta
lığın yaratılması olmuştur. 

Bu gayeye gerçekleştirebilmek için, ilerde etraflıca bahsolunan to
poğrafik düzende nazarı itibare alınarak, kesim şekli ocaklar arasında 
seçme kesimi olarak tesbit olunmuştur. Tesbit olunan 15 adet parsele, 
kabul edilen 30 yıllık idare müddeti içerisinde periodik olarak iki defa 
girilecek ve her bir müdahalede mevcut ocakların yarısı alınacaktır. 

Bu esaslar dahilinde parsellerin etası şu şekilde hesaplanmıştır. 

1. Her bir parselin yıllık ortalama artımı malum olduğuna göre 
önce her bir parselde mevcut ağaç nevilerinin ayrı ayrı kesim yılına ka
dar meydana getirecekleri artırnlar hesaplanmıştır. 
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Cetvel 17. Koru Kısmı Eta Dağıtım Tablosu 
Hauungsplan für Hochwaldteil 

Normal Bozuk orman Yekün 
Bölme eta etası eta 

Kesim yılı No. Hormaler Etat von zerstörten Total 
Hiebsja!:r 

Abt. Nr. Et at Bestand E tat 

m3 ma m3 

4 202.226 235.591 437.817 
10 450.242 450.242 
22 263.720 45.403 309.123 

1961 23 694.272 121.157 815.429 
24 296.215 257.846 554.061 
25 813.051 813.051 
32 386.050 386.050 

Yekün 
Su mm e 

3105.776 659.997 3765.773 

5 1075.541 733.325 1808.866 
1962 

31 836.737 836.737 

Yekün 1912.278 733.325 2645.603 
S:.ımme 

6 606.658 269.057 875.715 

1%:\ 7 282.441 465.802 748.243 
8 178.525 305.744 484.269 

33 535.242 52.564 587.806 

Yekün 1602.866 1093.167 2696.033 
Summe 

9 661.116 369.417 1030.533 
ı 96-1- 26 740.432 740.432 

34 535.949 893.043 1428.992 

Yekün 
S um me 

1937.497 1262.460 3199.957 

ll 16.552 277.702 294.254 

1965 
12 389.548 824.662 1214.210 
17 39.636 738.351 777.987 
27 569.753 37.307 607.060 

Yekün 
Summe 

1015.489 1878.022 2893.511 

15 595.233 457.058 1052.291. 

1966 16 357.629 594.125 951.754 
35 44.181 963.290 1007.471 

Yekün 997.043 2014.473 3011.516 
Summe 
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Kesim yılı 
Bölme 

No. 
Hiebsjahr 

Abt. Nr. 

---- -----
13 

1967 14 
28 

Yekün 
Sumn1e 

ı 

1968 2 
3 

30 

Yekün 
Summe 

18 
1969 19 

29 

Yekün 
Summe 

20 
1970 21 

40-45 

Yekün 
Su mm e 

Umumi Yekün 
Gesammtsumme 

Cetvel 17 nin devamı 
Fortsetzung von Tabellen 17 

Normal 
eta 

Normaler 
E tat 

ma 

454.269 
496.383 
270.604 

1221.256 

661.470 
307.802 
669.589 

1638.861 

759.177 
205.696 
102.108 

1066.981 

130.000 
58.820 

254.000 

14940.867 

Bozuk orman 
e tası 

Etat von zerstörten 
Bestand 

ma 

1278.885 
195.112 
129.442 

1603.439 

129.511 
344.811 
551.047 
229.301 

1254.670 

875.672 
5S0.022 
619.119 

2084.813 

1838.555 
610.310 
326.000 

2774.865 

15359.231 

Yekün 
eta 

Total 
E tat 

ma 

1733.154 
691.495 
400.046 

2824.695 

1291.511 
1006.281 
858.849 
898.890 

2893.531 

1634.849 
795.718 
721.227 

3151.794 

1968.555 
669.130 
580.000 

3217.685 

30300.098 

2. Bulunan bu artırnlar parselin planın yapıldığı yıldaki yekün 
servetine ilave edilerek, parsellerin kesim yılındaki ihtiva edecekleri 
servetleri bulunmuştur. 

3. Parsele ilk müdahalede mevcut ocakların yarısının alınması 

esas kabul edildiğine göre bulunan bu servetin yarısı eta olarak çıka
rılacaktır. Parsellere isabet eden bu miktarlar kental ve ster cinsinden 
ağaç nevilerine göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Baltalık kısmı için bu yolla tanzim olunan eta dağıtım tablosu ağaç 
nevileri tefrik olunmadan Cetvel 18 de gösterilmiştir. Ağaç nevilerine 
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göre elde olunacak miktarlar, yapılacak müdahalelerin şekli Ağaçlan

clırma ve Orman Bakımı Planmda tafsilatiyle görülebilir· 

Buna göre 1961 - 1990 yılları arasmda umum baltalık sahasından 

20645.97 kental veya 4076.948 ster odun elde olunacaktır. 

35. Ağa~ sayısı ve hacim münasebetleri 

Meşcere karakterinin tanınması, artım gücü hakkında bir malümat 
elde edinilmesi, ancak meşcereyi teşkil eden ağaçlarm tip ve sınıfıarına 

isabet eden sayılarının bilinmesiyle kabildir. Meşcereleri teşkil eden 
ağaçlar çapları ve artım güçleri itibariyle geniş farklılıklar gösterir
ler. Seçme kuruluşu gösteren bir meşcerede ağaç sayısının çap kademe
sine dağılışı yüksek değerlerden başlayıp önce sür'atle sonra yavaş yavaş 
düşen bir eğri şeklinde tezahür eder. Bu dağılış ormanın bütünü için böyle 
olduğu gibi, ufak bir cüz'i içinde aynidir. Bir yaşlı normal kuruluş gös
teren ormanlarda ise ağaç sayısının çap kademelerine tevzii yine bü
tün orman için seçme kuruluşunda bir ormanm göstereceği eğrinin ayni 
olacaktır. Fakat ormanın bir cüz'i için ayni değerler bir gavus eğrisi şek
linde tezahür edecektir. Ayni yaşlı saf meşçerelerde ağaç sayısı geniş 
hudutlar içersinde değişmektedir. Meşcerelerin teşekkül tarzı, ağaç nev'i, 
yetişme muhiti şartları ve meşcere yaşına bağlı olarak ağaç sayısı çabuk 
veya yavaş yavaş bir düşüş gösterecektir. 

Bu düşme ışık ağ·açlarmda gölge ağaçlarına, iyi bonitetlerde zayıf 
bonitetlere nazaran daha süratli olacaktır. Ağaç sayısı yine meşcerelere 
tatbik olunan silvikültürel müdahalelerle çok yakın ilgilidir. Ferahlandır
malarm şekli ile meşcerelerin bütün yapısı, bilhassa ağaç sayısı çok de
ğişir. Bir yaşlı kuruluş gösteren tek tabakalı ormanlarda ağaç sayısının 
azalması ağaçlık çağına kadar hissedilir derecede kuvvetlidir. 

Bir yaşlı saf meşcerelerde ağaçlar meşcere orta ağacının çapı etra
fında simetrik guruplar teşkil ederler ve inhiraf dairesi yaş ilerledikçe 
artar, genişler. İyi bir şekilde tatbik olunan yüksek ferahlandırmalar ne
ticesi ayni yaşlı saf meşcerelerin asli ve dolgu tabakaları tabakalı bir 
kuruluşa intikal ederler. Bu yolda bir müdahale görmüş meşcerelerde 
ağaç sayısının çap kademelerine dağılış eğrisi iki tepeli bir eğri olur. 

Saf kılızçam meşcerelerinden teşekkkül etmiş, maktah bir kuruluş 
gösteren Bük Araştırma Ormanında ise ağaç sayısı münasebetleri şu 
şekildedir : 

Araştırma Ormanının tamamı bir bütün olarak ele alındığında yani 
mevcut bütün yaş sınıfları müştereken mütalaa edildiklerinde ağaç sa
yıl.armm çap kademelerine dağılışı her iki blok için 1 numaralı grafikde 
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görülmektedir. 1· blokta llektarda vasati 164.1 veli. blokta 252.8 ağaç 
mevcuttur. Bunların çap sınıfıarına dağılış nisbetleri Cetvel 19 da gös
terilmiştir. 

Bütün orman meşcere tiplerine ve yaş sınıflarına tefrik olunmadan 
mütalaa edildiğinde mevcut meşcerelerin vasati 50 - 60 yaşlı oldukları 

görülür. Kızılçam hasılat tablosuna göre orta bonitette 60 yaşındaki bir 
meşcerede 10 cm çapın üzerinde llektarda 520 ağaç bulunmaktadır. De
mek oluyor ki mevcut meşcerelerde hektara isabet eden ağaç adedi ol
ması icap edenden çok daha azdır. 

Meşcere tipleri teker teker incelendiğinde 

Serenlik çağındaki meşcerelerin bütünü yaş sınıfları tefrik olun
madan müşterek incelendiğinde ağaç sayılarının çap kademelerine da
ğılışı her iki blok için 2 numaralı grafikte gösterilmiştir. Buna göre 
I. blokta serenlik çağındaki meşcerelerin hektarında vasati 241.7, II. 
blokta ise 330.7 adet ağaç bulunmaktadır. Bunların çap sınıfiarına da· 
ğılış nisbetleri Cetvel 20 de gösterilmiştir. 

Cetvel 18. Baltalık Kısmı Eta Dağıtım Tablosu 
Hauungsplan für Niederwaldteil 

Eta Eta 
E tat E tat 

Kesim Parsel Kental S ter Kesim Parsel Kental S ter 
yılı No. Doppel yılı No. Doppel 

Hiebsjahr Nr. zentner Hiebsjahr Nr. zentner 

1961 I 674.31 134.054 1976 I 1547.56 307.298 
1962 II 211.44 41.940 1977 II 485.25 96.154 
1963 III 118.85 23.782 1978 III 251.89 50.396 
1964 IV 42.67 8.379 1979 IV 91.34 17.941 
1965 V 908.79 178.209 1980 V 1858.20 364.351 
1966 VI 506.76 102.396 1981 VI 908.00 183.071 
1967 VII 733.06 145.799 1982 VII 1283.25 255.200 
1968 VIII 428.70 85.496 1983 VIII 775.87 154.760 
1969 IX 76.87 15.546 1984 IX 141.97 28.709 
1970 X 101.36 20.289 1985 X 182.20 36.465 
1971 XI 513.26 100.797 1986 XI 847.31 166.382 
1972 XII 627.91 123.494 1987 XII 1046.55 205.798 
1973 XIII 784.40 154.075 1988 XIII 1255.61 246.613 
1974 XIV 447.17 88.494 1989 XIV 730.51 144.543 
1975 xv 1174.33 231.935 1990 xv 1845.58 364.582 

Umumi Yekün 20645.97 4076.948 
Gesammtsumıne 
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Cetvel 19. Hektardaki Ağaç Sayısının Çap Sınıfiarına Tevzii 
Stammzahl nach Durshmesserklassen Pro/ha 

I II III IV Yekftn 
Blok No. 10.0-29.9 30.0-49.9 50.0-69.9 70.0 < Summe 

Wirtschafts-
klasse Adet Adet Adet 

% 
Adet Adet 

Zahl % Zahl % Zahl Zahl % Zahl ------
I 

II 

115.6 70.5 41.3 25.2 6.3 3.8 0.9 0.5 

203.3 80.3 44.9 17.7 4.5 1.8 0.1 0.2 

Cetvel 20. Ser~mlik Çağındaki Meşcerelerde Ağaç Sayısının Çap 
Sınıfiarına DağıJışı • Hektarda 

164.1 

252.8 

Stammzahlverteilung nach Durchmesserklassen in Durchforstungsbestaenden Pro/ha 

Blok No. 
Wirtschafts

klasse 

I 

II 

I 
10.0-29.9 

Adet 
Zahl % 

II 
30.0-49.9 

Adet 
Zahl % 

174.1 72.0 58.9 24.4 

280. 6 84. 8 43.6 13.2 

III 
50.0-69.9 

Adet 
Zahl 

7.8 

6,5 

% 

3.2 

2.0 

IV 
70.0 < 

Adet 
Zahl % 

0.9 0.4 

Yekfın 

Summe 

Adet 
Zahl 

241.7 

330.7 

Serenlik çağındaki meşcereler takriben 20 - 60 yaşları arasındaki meş
cereler olup yine hasılat tablosuna göre bu gibi meşcerelerin orta boni
tette takriben 1157 adet ağaç ihtiva etmeleri icap eder. 

Bük Araştırma Ormanında mevcut yaşlı meşcereler, yaş sınıfları 

ayırt edilmeksizin birlikte mütalaa edildiğinde, ağaç sayılarının çap ka
demelerine dağılışı her iki blok için 3 nolu grafikte gösterilmiştir. I. 
bloktaki yaşlı meşcerelerin hektarında 156.9 ve II. bloktaki yaşlı meş
cerelerin hektarında 268.2 ağaç mevcuttur· Bunların çap sınıfiarına da
ğılış nispeti Cetvel 21 de gösterilmiştir. 

Yaşlı meşcere olarak tefrik olunan sahalar takriben 60 yaşından 
yukarı yaştaki meşcerelerdir. Yine kızılçam hasılat tablosuna göre or
ta bonitette 80 yaşındaki meşcerelerin hektarında 342 ağaç bulunması 
icap etmektedir. Yukardaki tabloların incelenmesinden anlaşılacağı gi
bi Bük Ormanında muhtelif meşcere tiplerinde ağaç sayılarının. çap ka
demelerine ve çap sınıfıarına dağılışı normal nispetler dahilinde değil-
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Grafik 2.- I. ve II. Bloklarda, senmlik çagındaki meşcert-lerde 

ağaç sayısının çap kademelerine dağılışı 
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dir Bilhassa yaşlı meşcerelerde I. çap sınıfı normalden fazla ağaç ih
tiva etmektedir. Bu anormal dağılışın sebebini şimdiye kadar yapılan 
usulsüz müdahalelere bağlamak icap eder. Ormanın bazı kısımları müs
tesna, umumiyetle yaş sınıflarının normal dağılışma rastlanılmamak

tadır. Orman umumiyle tabakalı bir durum göstermektedir. Gelişigüzel 
kesimlerle meydana gelen boşluklar müteakip senelerde kızılçam genç
liği ile kapanmış ve guruplar halinde tabakalı bir kuruluş teşkil et
miştir. Ağaç sayısının çap kademelerine dağılışı ormanın ·bütünü için 
mütalaa edildiğinde dahi dağılışın normale yakın bir seyir gösterdiği 
fakat hektara isabet eden ağaç adedinin normal kuruluşa nispetle dü
şük olduğu görülmektedir. 

Bozuk orman olarak tefrik edilen sahalarda ise ağaç sayısının çap 
kademelerine dağılışı 4 nolu grafikte gösterilmiştir. Grafik bozuk or
man sahalarının tümü için bulunan kıymetiere göre çizildiğinden hek
tara isabet eden ağaç sayısı normalin çok altında olmasına rağmen gra
fiğin seyri normala yaklaşmaktadır. Bozuk orman sahaları tek tek ele 
alındığında hektara isabet eden ağaç sayısı ve çap kademelerine dağı
lışının çok anormal olduğu görülmektedir. I. bloka isabet eden bozuk 
ormanlık sahaların hektarında 102.9 ve IL bloktaki bozuk ormanlık sa
haların hektarında ise 90.1 adet ağaç mevcuttur. Bunların çap sınıfıa

rına dağılış nispetleri Cetvel 22 de gösterilmiştir. 

Her iki blokda mevcut meşcerelerin ihtiva ettikleri ağaç adetleri 
yaş sınıfıarına göre mütalaa edildiğinde : 

Bloklardaki muhtelif yaş guruplarına isabet eden ağaç adedinin 
normal kuruluştan çok uzak olduğu ve hatta ileri yaştaki meşcerelerin 
genç yaştaki meşcerelere nisbeten anormal olarak daha fazla ağaç ih
tiva ettikleri görülmektedir· Muhtelif yaş guruplarına isabet eden ağaç 
sayısının çap sınıfıarına dağılış münasebetlerinin normal olmadığı Cetvel 
23 ve 24 ün tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Gerek meşcere tipleri teker teker ineelendikte ve gerekse mev
cut meşcereler yaş sınıflarına göre irdelendikte görülüyorki daima Ii. 
çap sınıfı mevcut ağaç adedinin vasati olara % 60 ından fazla bir mik
tarını ihtiva etmektedir. Kızılçam hasılat tablosuna göre orta bonitette 
40 yaşlı meşcerelerde I. çap sınıfında mevcut ağaçların % 98.1 i ve II. 
çap sınıflarında ise % 1.9 u bulunmaktadır. ileri yaşlarda normal ola
rak, büyüyen meşcere orta çapına muvazi olarak, ağaç adetleri ilk çap 
kademelerinden diğer çap kademelerine doğru kaymaktadır. Yine hası
lat tablosuna göre orta bonitette 80 yaşındaki bir meşcerede I. çap sı

nıfı mevcut ağaçların <Jr 44.4 ünü. II. çap sınıfı % 53.6 sını ve III. çap 
sınıfı ise % 2.0 ni ihtiva etmektedir. 
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Grafik 4.- ı. ve ll. Bloklarda, bozuk orman sahalarında 

ağac sayısının çao kademelerine dağılışı 
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Cetvel 21. Yaşlı Meşcerelerde Ağaç Sayısının Çaç Sınıfiarına Dağ ıl ışi - Hektar 
Stammzahlverteilung na ch Durchmesserklassen in Altbestand 

I II m IV Yekün 
Bloklar 10.0-29.9 30 0--19 9 50.0-69.9 70 1) < Su mm e 

Wirtschafts-
klasse Adet Adet Adet Adet Adet 

Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl 

I. blok 
I. Wirt- 101.6 o4.s 43.9 28.0 10.8 6.9 0.6 0.3 156.9 

schaftsklasse 

II. blok 
II. Wirt- 150.0 .5 · •. 9 102.'L 38.2 ı 5. 2 5.7 0.6 o 2 268.2 
schaftsklasse 

Cetvel 22. Bozuk Meşcerelerde Ağaç Sayısının Çap Sınıfiarına Dağliışı- Hektar 
Stammzahlverteilung na ch Durchmesserklassen in :ııerstöıter Bestand 

I II m IV Yekün 
Bloklar I0.0-2J.9 30.0-49.9 S0.0-(ı9:9 lll o < Surome 

Wirtschafts-
klasse Adet Adet Adet Adet 

% 
Adet 

Zahl % Zahl % Zahl % Zahl Zahl 

I. blok 
I. Wirt- 68.3 66.4 31.4 30.5 3.1 3.0 0.1 I. O 102.9 

schaftsklasse 

II. blok 
II. Wirt- 76.0 84.-l 13.2 14.7 0.8 0.9 ~o. ı 

schaftsklasse 

Bük Ormanı bir bütün olarak ele alındığında yani mevcut meşcere 
tipleri ve yaş sınıfları müşt2reken mütalaa edildiğinde mevcut dikili 
gövde hacimlerinin çap kademelerine dağılışı Cetvel 25 de gösterilmiş
tir. Ayni münasebet muhtelif meşcere tipleri için Cetvel 26- 28 de ve bu 
iki blokta hektardaki kabuklu gövde hacminin yaş sınıfları ve çap ka
demelerine dağılışı da Cetvel 29, 30 da gösterilmiştir. 

Cetvellerin tetkikinden anlaşılacağı gibi kabuklu gövde hacımları
nın yaş sınıfıarına dağılışıdanormal bir seyir göstermemektedir. Bazı yaş 
sınıfıarına arizi olarak tesadüf edilmemekte, daha genç gurupların ileri 
yaşlı meşcerelere nisbeten daha fazla hacim ihtiva ettikleri, mevcut hac
mm çap kademelerine tevziininde normal olmadığı görülmektedir. Yal
nız Cetvellerde gösterilen, Hasılat Tablosundan alınan ve yaş sınıfları-



Çap sınıfları 
20 -

Durclırrıesser 

l;:!assen Adet 
Zahl 

I 
10.0- 29.9 158 

II 
30.0- 49.9 30 

III 
50.0- 69.9 6 

IV 
70.0- < 

Yekün- 194 
Surrırrıe 

Hasılat tablosundan 2221 
Naclı der Ertrag·s-

tafeln 

Cetvel 23. 1. Bloktaki .Meşcerelerde Hektardaki Ağaç Adedinin Yaş ve Çap 
Snıflarına Dağılışı 

Stammzahlverteilung nach den Alter· und Durchmesserklassen in 
1. Wirtchaftsklassen Pro/ha 

Yaş sınıfları - Alterklassen 
----- ~------ ----··· 

~~~~ :ı o -· 40 40 - so fiO - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 9(1 

---- --- --- --- --- ---
% 

Adet Adet Adet 
Zahl 

% 
Zah! 

% 
zaııı 

% 
Adet Adet Adet 
Zah! 

% 
Zahl 

% 
Zahl 

% 

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

81.4 147 70.8 145 73.5 68 55.6 72 58.0 143 72.6 

16.5 55 26.5 42 21.3 48 39.2 45 36.2 44 22.3 

3.1 4.5 2.2 9 4.6 6 4.9 7.2 5.8 lO 5.1 

ı 0.5 1.2 0.6 0.3 0.3 

207.5 197.2 122.3 124.2 197 

1433 946 657 481 375 312 



Cetvel 24. ll. Bloktaki Meşcerelerde Hektardaki Ağaç Adedinin Yaş ve Çap 
Sınıflauna Dağılı~ı 

Stammzahlverteilung nach den Alter· und Durchmesserklassen in 
ll. Wirtshaftsklassen Pro/ha 

Yaş sınıfları - Al terklassen 
Çap sınıfları 

20 :ı o 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 -- - - - -
Durchmesser ----- -----

klassen Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet 
% % % % % 01" % 

Zahl Zalıl Zahl Zahl Zahl Zahl Zahl 
--------- ------

I 
10.0- 29.9 373 90.8 202 97.6 359 91.1 338 86.4 128 91.4 261 72.7 159 fl2.4 

II 
30.0- 49.9 31 7.5 5 2.4 31 7.9 48 12.3 12 8.6 88 24.5 89 34.9 

m 
50.0- 69.9 7 1.7 4 ı. o 5 1.3 lO 2.8 7 2.7 

IV 
70.0-

Yekün- 411 207 394 391 140 359 255 

Surome 

Hasılat tablosundan 2221 1433 946 657 481 375 312 

N acil der Ertrags-
tafeln 
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na isabet eden kabuklu gövde hacimlerinin Bük Araştırma Ormanı için 
tanzim olunan hacim kıymetlerine uymadığını belirtmek yerinde olur. 

36. Bonitetleme 

Bük Araştırma Ormanı için bonitet tefrikinde Kızılçam Hasılat 

Tablosundan istifade olunmuştur· Bu iş için önce her bölmede mevcut 
muhtelif meşcere tiplerinin orta yaşları, vasati boyları ve işgal ettiği 

saha vüs'atleri esas alınarak Lorey formülüyle bölmelerin vasati yaş 
ve boyları hesaplanmıştır. 

Hesaplanan bu vasati kıymetler yardımıyla hasılat tablosuna müs
te_niden bulunan, bölmelerin bonitet dereceleri Cetvel 31 de ve bölgenin 
umumi bonitet vaziyetini gösterir kroki ilişiktedir. 

Cetvel 25. Hektardaki Dikili Gövde Hacmının Çap Kademel·erine Dağılışı 

Verteilung eler stehenden Masse na ch Durchmesserklassen Pro/ha 

Blok No. I II III IV 
Yekün 
Summe 

Wirtschafts-
Hacım Hacım Hacım Hacım Hacım kı ass e 

Nr. V olumen % V olumen % V olumen % V olumen % V olumen 
ma ma ma ma ma 

I 19.892 28.0 32 281 45.5 14 461 20.4 4 309 6.1 70.945 

II 27.512 38.4 34.649 48.3 9.142 12.7 u ,.ı ?2 0.7 71.775 

Cetvel 26. S·erenlik Çağındaki Meşcerelerde Dikili Gövde Hacmının Çap Kademelerine 
Dağılışı • Hektarda 

Verhilung der stehenden Masse nach Durchmesserklassen in Durchforstungsbestaende 
Pro/ha 

Yekün 
Blok No. I II III IV Su mm e 

Wirtschafts-
Hacım Hacım Hacım Hacım Hacını klasse 

Nr. V olumen .% V olumen % V olumen % V olumen % Volumen 
ma ma ma ma ma 

I 28 370 :ı o .6 4-1 120 ,17 .6 16.76-1. 18.1 3.:591 3.7 9:.6~5 

II &9.533 4.J 8 3•t. 4·94 39 1 14.278 16.1 88.3<S 
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Cetvel 27. Yaşlı Meşcerelerde Dikili Gövde Hacmının Çap Kademelerine 
Dağılışı· Hektarda 

Vertellung der stehenden Masse nach Durchmesserklassen in Al bestand Pro/ha 

Yekün 
Blok No. I II III IV Surnın e 

Wirtschafts-
Hacım Hacım Hacım Hacım Hac:ım klasse 

Nr. V olumen % V olumen % V olumen % V olumen % V olumen 
ma m3 ma ma ma 

I 16 226 23 2 30.525 43 7 20. s.ı8 29.4 2.587 3.7 69.886 

II 18.437 17.2 64.505 60.3 22.230 20.8 1.837 1.7 107.009 

Cetvel 28. Bozuk Meşcer·elerde Dikili Gövde Hacmının Çap Kademelerine 
Dağılışı· Hektarda 

Verf.eilung der stehenden Masse nach Durchmesserklassen in zers.törter Bestand 
Pro/ha 

Blok No. I II III IV 
Yekün 
Surnın e 

Wirtschafts-
Hacım Hacım Hacım Hacım Hacım klasse 

Nr. V olumen % V olumen % V olumen % V olumen % V olumen 
m:ı m3 m3 1113 ma 

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

I 8. 728 19.7 18.651 't2. 2 16.484 •')..., .. 
.)/ .. ) 0.34::! o 8 Vı.205 

II H.95l 5l.O 12.546 42.8 ı. 823 6.2 29.320 



Çap sınıfları 
Durchmesser 

klassen 

I 

II 

m 
IV 

Yekün-
Surome 

Çetvel 29. 1. Blokun Hektarındaki Kabuklu Gövde Hacmının Yaş ve Çap Sınıfiarına 
Dağılışı 

Verteilung der Masse in 1. Wirtschaftsklassen nach Durchmesser und Alterklassen 
(Schaftholzmasse mir R.). 

Yaş sınıfları - Alterklassen 

20-20 % 30-40 % 40-50 % 5()- 60 % 60-70 % 70-80 % 

------- --------
22.508 36 24.952 32 23.440 30 11.866 18 12.788 20 

27.108 44 40.722 53 30.320 38 40.128 62 37.766 58 

12.434 20 8.066 10 20.484 26 11.736 18 14.815 22 

73.420 5 4.168 6 1.180 2 

62.050 100 77.160 100 78.862 100 64.910 910 65.369 100 

Hasılat tablosundan104.78 114.64 171.38 189.43 200.67 208.34 

Nach der Ertrags-
tafeln 

80-9() % 

26.76(1 35 

31.16~ 40 

19.184 25 

77.11:? 100 

214.00 



Cetvel 30. ll. Blokun Hektarındaki Kabuklu Gövde Hacmının Yaş ve Çap 
Sınıfiarına Dağıhşı 

Verteilung der Masse in ll. Wirtschaftsklassen nach Durchmesser und Alterklassen 
(Sshaftholzmasse mit R.). 

Çap sınıfları Yaş sınıfları - Alterklassen 

Durchmesser 
20-30 % !'lass en 30-40 % 41l- 50 % 50-60 % 60-711 % 70-80 % 80-90 % 

I 43.658 53 44.250 93 45.126 60 39.940 46 22.688 71 37.448 30 25.966 23 

n 26.394 32 3.242 7 22.666 30 33.980 40 9.464 29 61.968 50 69.934 63 

m 11.816 15 7.556 10 12.088 14 24.920 20 11.816 ll 

IV 3.420 3 

Yekun- 81.868 100 47.492 100 75.348 100 32.152 100 124.336 100 111.13~ 100 

S um me 

Hasılat tablosundan 104.78 144.64 171.38 189.43 200.67 208.34 214.00 
Nach der Ertrags-

tafeln 
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Cetvel 31. Bölmeleri n vasati yaş ve boyları, bonitet dereceleri 

Mitlere Alter, Bestandeshölıe und Bonitaetsgrad für ·einzelnen Abteilungen 

Bölme Orta Orta Bonitet Bölme Orta Orta Bonitet 
No. yaş boy No. yaş boy 

Abteilun- Mi ttıere Mittlere Bonitaets- Abteilun- Mittlere Mittlere Bonitaets_ 
gsnum- Alter Höhe grad gsnum- Alter Höhe gr ad 

m er m er 
----

ı 45.0 15.00 Orta 18 50.1 17.31 İyi 
2 66.2 17.92 Orta 19 53.2 15.00 Orta 
3 56.9 18.71 İyi 20 66.0 17.00 Orta 
4 56.0 18.83 İyi 21 58.7 16.20 Orta 
5 55.1 19.65 İyi 22 66.7 16.25 Orta 
6 53.7 18.83 İyi 23 63.7 20.11 İyi 

7 57.3 18.00 İyi 24 46.'7 15.00 Orta 
8 50.7 15.79 Orta 25 72.3 15.91 Orta 
9 52.9 11.35 Zayıf 26 52.3 16.67 Orta 

10 67.6 19.45 İyi 27 47.4 16.50 İyi 
ll 86.2 17.01 Orta 28 71.9 18.03 Orta 
12 61.9 16.02 Orta 29 73.9 15.00 Zayıf 

13 50.0 16.38 Orta 30 79.7 18.20 Orta 
14 71.4 17.27 Orta 31 53.8 15.15 Orta 
15 50.9 18.13 İyi 32 71.8 15.15 Zayıf 

16 53.7 16.20 Orta 33 56.8 17.18 Orta 
17 56.1 17.96 İyi 34 78.6 15.16 Zayıf 

35 103.9 14.40 Zayıf 

Schlecht = Fena 

Mittel =Orta 

Gut =İyi 



II. UZUN VADELİ PLANLAMA 

1. İŞLETME GAYESİNİN TESBİTİ 

ll. Koru kısmı 

Bük Araştırma Ormanı için işletme gayesi, ormanın muhitine yap
tığı koruyucu tesirleri azamiye yükselterek yetişme muhitine uyan kıy
ınet ağaçlarıyle devamlı yüksek hasılayı elde edebilmektir. Devamlı ve 
en yüksek hasılaya ulaşabilmek için her şeyden önce ormanın normal 
bir kuruluşa sahip olması ve kalitatif, kantitatif artırnın hangi şartlar 
içersinde sağlanabileceğinin tesbiti icap eder. Bük Araştırma Ormanı 
bugünkü haliyle normal kuruluştan çok uzaktır. Devamlı ve plansız mü
dahalelerle orman kuruluşu tamamen bozulmuş, mevcut meşcere fert
leride kalite itibariyle bozuk bir hal almıştır. Bük ormanının Araştırma 
Ormanı olarak tefrikine sebep olan hususlarıda, orman için işletme ga
yesini tesbit ederken nazarı itibare almak icap eder. 

Buna göre Bük Araştırma Ormanı için İşletme gayesini şu şekilde 
sıralayabiliriz : 

a. Mevcut meşcerelerden normal durumda bulunanlarını aynen mu
hafaza ederek, evsafı düşük diğer meşcereleri normal kuruluşa ifrağ su
retiyle yetişme muhiti faktörlerinden azami faydalanmayı sağlamak, 

b. Yetişme muhitine uyan kıyınet ağaçlarıyle devamlı en yüksek 
hasılayı elde etmek, 

c. Güney anadoluda geniş bir yayılma sahasına sahip bulunan kı
zılçam ormanlarımızın ihyasına matuf her türlü denemenin vaz'ına 

obje teşkil etmektir. 

12. Baltalık kısım 

Memleketimizde ve bilhassa Akdeniz ınıntakasında maki florasının 
büyük bir yekfı.nle karışıklığa iştirak ettiği bozuk baltalık ormanları 

mevcuttur. Memleket iktisadı bakımından bu gibi sahaların yerinde mü
dahalelerle koruya tahvili şayanı arzudur. Mezkfı.r sahaların işletilme

sinde ilk gayemiz, bu gibi sahaları koruya tahvil etmek olmakla be
raber, bu gün için buna muvaffak olunaınıyan sahalardaki bozuk balta
lıkların ıslahı hususlarının araştırılması da ikinci bir mevzuudur. Nor
mal bir baltalık düzeni elde edildikten sonra tatbik olunacak ışıklan-
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dırma kesimleriyle meydana getirilecek gevşek sper altında baltalığın 
koruya tahvili gerçekleşmiş olacaktır. 

Bük Ormanında geçici olarak baltalık düzenine tahsis olunan saha
lara benzer bir çok sahalar bu plan devresinde sistemli olarak ağaçlan
dırılarak koruya tahvil olunacaktır. Koruya tahvil olunacak bu sahalara 
misal olarak, baltalık kısmına bitişik ayni bitki formasyonunu ihtiva 
eden 40 - 45 numaralı bölmelerle diğer bir mailede bulunan ve kuruluşu 
itibariyle daha bozuk karakter arzeden 36 - 39 numaralı bölmeler gös
terilebilir. 

Bu kısa aydınlatmadan sonra, baltalık kısmı için asıl gaye koruya 
tahvil olmakla beraber, bu plan tanziminde sekunder olarak mezkur kısım 
ıçın gaye : Anormal kuruluştaki baltalığın ağaç nevileri karışıklığının 
düzenlenmesi, kalitesinin ıslahı ve kabul edilen idare müddeti sonunda 
koruya tahvile müsait normal kuruluşta bir baltalığın elde olunmasıdır. 

Müteakip parağrafta yukarda zikredilen gayeye en az masrafla, 
en kısa yoldan erişebilmek için mevcut imkanların ve ikmali gereken hu
susların analizi ana hatlarİyle yapılmış ve III. kısımda ilk periodda ifası 
gereken hususlar detaylarıyla izah olunmuştur· 

2. GAYENİN TAHAKKUKU ESASLARININ ANALİZİ 
21. Ağaç cinsi ve karışıldığı 

Yukardaki parağı·aflarda zikredildiği gibi Bük Araştırma Ormanının 
koru kısmı saf kızılçam meşcerelerinden müteşekkildir. Meşcerelere 

% 10- 30 miktarında Servi (Oupressus se1npervirens var. horizonta
lis) karıştırılacaktır. Yapılacak denemelerle meşe ve sedirinde karışık
lığa ithalinin uygun olup olmadığı araştırılacaktır. Servinin karışıklığa 
ithalinde kızılçamlarla yapacağı kök mücadelesi nazarı itibare alınarak, 
servi toprağın derin bulunduğu yerlerde tek tek veya küme, toprağın sığ 
olduğu yerlerde ise gurup veya büyük gurup şekHnde karışıklığa ithal 
olunacaktır. 

Baltalık kısmında gaye karışıklığı aşağıdaki şekildedir : 
% 60 Kermes meşesi 
% 15 Pırnal meşesi 
% 15 Sakız 
% 10 Akçakesme 

22. işletme şekli ve gen~leştirırie 

221. Koru kısmı 

Araştırma Ormanı olarak tefrik olunan kızılçam meşcereleri tabii 
tensil ile meydana gelmiş bir yaşlı; -saf meşcerelerden müteşekkildir. 
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Uzun zaman ormana vaki düzensiz müdahale ve faydalanma sonunda bir 
yaşlı kuruluş ihlaJ olunarak orman yer yer tabakalı bir kuruluşa intikal 
etmiş ve bazı kısımlarda kızılçam için anormal bir kuruluş şekli olan seç
me kuruluşu meydana gelmiştir. 

Koru kısmında gaye kuruluşu olan küçük geniş maktalı forma ula
şabilmek için küçük saha siper kesimleri tatbik olunacaktır. Meşcerele
rin tavsifi ve silvikültür planı kısmında her bölme için teferruatiyle izah 
olunan muamele şekli burada kısaca şu şekilde izah edilebilir : 

Tek yaşlı karakter gösteren meşcerelerde ferahlandırmalarla (Selek
siyon, ışık artımı ferahlandırması) hazırlık kesimlerini müteakip nakli
yat taksim hattı nazarı itibara alınarak guruplar halinde gençlik mer
kezleri vücuda getirilecektir. Guruplar 1- 1.5 meşcere boyu vüsatinde 
olacaktır. Kuvvetli bir ışık ağacı olan kızılçarnda yapılan müşahadeler, 
açılan gençlik guruplarında tohum ağacı olarak birkaç ağaç bırakılsa da
hi gençliğin bu ağaçların siperi altında sahaya gelmediğini göstermiştir. 
Bunun için açılan gurupta üst siper ağacı bırakılmayacak, gençlik yan 
siperle temin olunacaktır. Bu guruplar gençliğin salıayı kapamasını mü
teakip genişletilecek ve birleşen bir kaç gurup vasıtasiyle bir gençlik se
risi elde olunacaktır. Uygun görülen yerlerde etek siper kesimleri de tat
bik olunur. 

Gençleştirme normal olarak tabii yolla olur. Tabii gençliğin salıayı 
kapamadığı hallerde hemen dikim suretiyle gençlik sahaları tamamla
nır. Bozuk orman kısmı ve orman içi geniş açıklıkların tabii tensille ka
panması mümkün olmadığı için bu kısımlar ağaçlandırma planında esas
ları belirtildiği şekilde dikim yoluyla gençleştirilir. 

222. Baltahk kısmı 

Baltalık kısmı Akdeniz ınıntakasının tipik ağaç nevilerinden müte
şekkildir. Gençleştirme ocak atlayarak tatbik olunacak, usulüne uygun 
kesimlerle elde olunan kök ve kütük sürgünleriyle olacaktır. Bakımlar 
gaye karışıklığını temin edebilecek şekilde tatbik olunacak, mevcut açık
lıklar ekim veya dikimle kapatılacaktır. 

23. Meşcere kuruluşu 

Bük Araştırma Ormanı için daha önce tanzim olunan I· Devre 1stik
şaf Planlarında meşcere kuruluşunun analizine yarayacak hiç bir kıy
mete tesadüf edilememektedir. Yapılan müdahalenin meşcereye tesirini 
anlamak ancak ileriki periodlar neticesinde mümkün olacaktır. Bundan 
sonraki her planlanınada karışıklığa iştirak edecek ağaç nevileri:tıin hek-
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tara isabet eden sayıları, yaş ve çap sınıfıarına dağılışı, kalitatif ve kan
titatif artıının şekli, kabuklu gövde hacimlerinin yaş sınıfıarına tevzii 
bariz olarak elde olunacaktır. Bu ilk planlamada meşcere kuruluşunun 
analizine yarayacak lüzumlu unsurlar tesbit ile ilgili hanelerine kayda
lunmuştur. 

24. Eta ve kesimin planlanması 

Bütün orman için eta hiç bir formüle istinad etmeksizin, alınacak 
deneme sahalarında silvikültürel mülahazalarla tatbik olunacak nazari 
damga ve işaretierne ile tesbit olunacaktır. 

Gençlik guruplarının tesis olunacağı yerlerdeki kesimlerde nakliyat 
taksim hattına itibar edilecek guruplar önce buralarda teşkil olunacak
tır. Meyilli arazide kesimlere yukarı kısımlardan başlanacaktır. Kesim
ler mevcut gençliğe en az zararlı olacak şekilde düzenlecek, azınan göv
delerde kesimlerden önce dal budaması yapılacak ve her türlü teknik alet 
ve malzeme kullanılarak kesimler kalifiye orman işçilerine yaptırıla

caktır. 

Baltalık kısmında kesimler mutlak olarak tenebbüt mevsimi dışın
da yapılacak, gövdeler mümkün olduğu kadar dipten, pürüzsüz bir sa
tıh elde olunacak şekilde meyilli olarak kesilecektir. 

25. Meşçere balnmı 

Meşçere bakımı deyince gençlik bakımından ferahlandırmaların so
nuna kadar devam eden meşcere ıslahına ait her türlü sun'i müdahale
ler anlaşılır. Bu bakım şekilleri muhtelif meşcere tiplerinde aşağıdaki şe
kilde tatbik olunur. 

A. Gençlik bakinn 

Bu bakım tarzının gayesi, yetişme muhiti şartlarına en iyi uyan ağaç 
nevilerinden müteşekkil, uygun bir karışıklık formunda ve mümkün ol
duğu kadar fazla miktarda iyi kaliteli fertlerden müteşekkil bir sıklığın 
yaratılması dır. 

Bu çağda yapılacak müdahaleleri şöyle sıralayabiliriz : 

a. Koruma 

Gençliği her türlü organik ve anorganik zararlara karşı vikaye için 

alınması lazım gelen tedbirlerdir. 
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b. Seleksiyon 

Gençlik çağında prensip itibariyle menfi seleksiyon esastır. Gaye 
karışıklığın düzenlenmesi ve kalitenin ıslahıdır. Menfi seleksiyanda esas, 
iyi fertlere dolayısiyle faideli olan müdahaledir (meşcerede mevcut veya 
herhangi şekilde kusurlu fertler uzaklaştırılır) . 

c. Yetiştirme ve ıslah 

Prensip olarak bu çağda kitlevi yetiştirme ve ıslah esastır. 

B. Sıklık bakımı 

Gaye, ağaç cinsi, karışıklık formu ve mümkün olduğu kadar çok sa
yıda yüksek kıymetli istikbal ağaçlarından müteşekkil, gayeye uygun 
kuruluşta serenliklerin yaratılmasıdır. 

Sıklık bakımı tedbirleri şu kısımlardan müteşekkildir : 

a. Koruma 

Sıklık her türlü zararıara karşı korunacaktır. 

b. Seleksiyon 

Ü::>t tabakadaki az kıymetli fertler temizlenerek uzaklaştırılır (men
fi seleksiyon) bunlar : Hastalıklı, yaralı, çatal, eğri, azınan namzedi 
v.s. fertler, veya kıyınet ağaçları tesbit edilerek bunlara gelişmeleri için 
imkan sağlanır (müsbet seleksiyon) · 

c. Yetiştirme ve ıslah 

Bu devrede kitlevi ve ferdi yetiştirme, ıslah mevzubahistir. 

C. Ferahlandırma (Serenlik ve Ağaçbii çağındaki bakım) 

Ferahlandırmanın gayesi; gerekli yetişme muhiti bakım ve tedbir
lerini noksansız olarak tatbik etmek suretiyle kitle, hacım ve kıyınet ba
kımından meşcere verim gücünden en iyi şekilde istifade etmektir. 

Bu çağdaki bakım tedbirlerini şöylece sıralayabiliriz : 

a. Koruma 

Gayeye uygun meşcere ve tek ağaç strüktürünü yaratmak suretiyle 
zararlılara karşı önleyici tedbirlerin alınması (mesela; kar kırması, rüz
gar devirmesi v.s. karşı). 

b. Seleksiyon 

Komşularına nisbetle üstün kıymeti haiz ağaçlar tesbit edilerek on
lar lehine haraket edilecektir. Burada müsbet seleksiyon esastır. 
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c. Yetiştirme ve ıslah 

Bu devrede artık tek ağaç ıslahı mevzubahistir. İstikbal namzedi 
ağaçlar tesbit ile bunların ıslahına çalışılacaktır. 

Dalsız gövde elde edebilmek için istikbal namzedi ağaçlarda bilhas
sa kuru budama tatbik olunacaktır. Lüzum görülürse yaş budama tatbik 
olunur. 

26. Fidanlık ve Imitür işleri 

Bülr Ormanında yeniden ağaçlandırılması icabeden makilik ve bozuk 
orman kısırolariyle meşcere içi açıklıklar mevcuttur. Bu sahaların ağaç
landırılnıası için detaylı malfımat, Ağaçlandırma Planı kısmında mevcut
tur. Ağaçlandırmalar için gerekli fidan Antalya İşletmesi Merkez Fidan
lığından temin edilebilmekle beraber muhtelif cephelerden yapılacak 

araştırmalara obje teşkil etmek, tensil guruplarında yapılacak tamamla
malar için hazır fidan bulundurmak maksadiyle Bük mevkiinde küçük 
bir Fidanlık tesis olunacaktır. 

27. N akliyat durumu 

Bük Araştırma Ormanını işletmeye açabilmek, tesbit olunan işlet

me gayesini gerçekleştirip, intensif bir ormancılığın tatbikatını müm
kün kılahilrnek için gerekli nakliyat şebekesi ilk planda tayin olunmuş
tur. 

Yol şebekesine ait detaylı malfımat «istihsal Planı ve Kıymetlendir
me» kısmında teferruatiyle görülebilir. Yol şebekesine ait plan, bu plan 
devresinde tamamen tatbik olunacak yani planda gösterilen ana ve tali 
yollar bu periodda inşa olunarak, makta yolları ve patikalar lüzum his
sedilen zamanlarda tamamlanacaktır. 

28. Tesisler 

Bölgenin merkezi durumunda ulunan Bük mevkiine bir idare binası, 
2 blok Bakım Memuru binası, devamlı işçiler için müsait büyüklükte bir 
Arnele Pavyonu, ı atölye, garaj binası ile mesai aylarında orman içeri
sine kurulabilecek seyyar işçi barınacakları yapılacaktır. 

29. İdare ve Organizasyon 

Bük Araştırma Ormanı Güneyanadolu Ormancılık Araştırma İstas
yonuna bağlıdır. Bölge merkezi Antalya'dır. Bölge işleri, bir Bölge Şefi 
tarafından 2 - 4 Balnın Memuru, ı - 2 Kesim Memuru vasıtasiyle yürü
tülür. Her türlü bakım ve istihsal işlerinin kalifiye işçiler vasıtasiyle yü
Tütülebilmesi için bölgede 4 - 6 kişilik devamlı işçi çalıştırılır· Bölge iş
lerinde kullanılınale üzere bölgeye bir jeep - pikap verilir. 
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3. İDARE MÜDDETİNİN TESBİTİ VE NORMAL %KURU
LUŞUN TAYİNİ 

Saf lnzılçam meşcerelerinden teşekkül eden ve maktah bir form gös
teren Bük Araştırma Ormanının lwru kısmı için bir idare müddetinin 
tayininde orman için tatbik olunan işletme gayesi, yetişme muhiti özel
likleri ve bilhassa mezkur ormanın bonitet farkları nazarı itibare alın
mıştır. 

Koru kısmını teşkil eden 1870.41 ha sahadan 1809.24 ha lık saha ha
sılat veren saha ve ilk periodda ıslahı mümkün olan salıayı ve 61.17 ha 
sahada hasılat vermeyen saha ile köy ve otlak arazisini teşkil etmekte
dir. 

1809.24 ha lık hasılat veren sahanın 436.48 hektarı veya % 24.1 i 
iyi bonitette, 1205.64 hektarı veya % 66.7 si orta bonitette ve 167.12 hek
tarı veya % 9.2 i fena bonitteteki meşcereleri ihtiva etmektedir (1). Bu
na göre mevcut meşcerelerin ağırlık noktasını % 66.7 gibi bir iştirak nis
betiyle orta bonitetteki meşcereler teşkil etmektedir. Bir işletme birimi 
içerisinde karışık vaziyette bulunan muhtelif bonitetler için ayrı ayrı 
idare müddetinin kabulü işletme esasları bakımından doğru olmayacağı 
cihetle Bük Araştırma Ormanı için bir idare müddetinin tayini, ormanın 
büyük bir kısmını teşkil eden orta bonitetteki meşcerelere göre yapıl
mıştır. 

Kızıiçam Hasılat Tablosundan muhtelif bonitetteki meşcerelerde or
talama artırnın en yüksek olduğu yaş incelenirse, yani meşcereler için 
«En yüksek odun hasılatı veren İdare müddeti» tesbit edilirse, ortalama 
'trtımın iyi bonitetlerde 50, orta bonitetlerde 55 ve fena bonitetlerde 60 
yaşlarında azamiye ulaştıkları görülür. İntensif çalışmak zorunda bulun
duğumuz Araştırma Ormanı için mezkur İdare müddetinin kabulü, elde 
')!unacak odun hasılatının çap kademelerine dağılış nispetleri nazarı iti
bare alınarak, uygun görülmemektedir. 

Yine hasılat tablosuna göre orta bonitette normal kuruluştaki meş
~erelerin servetlerinin adeden ve hacmen çap kademelerine dağılışları in
~elendiğinde : 

70 yaşlı meşcerelerde mevcut servetin adeden % 61 nin ve hacmen 
% 32.7 nin I. çap sınıfındaki elemanlardan teşekkül ettiği yani 10·0- 29.9 
crn çapları arasında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

( 1 ) Bu günkü haliyle bozuk orman veya makilik formu arzeden ve Hasılat Tab
losuna müsteniden· bonitetlerinin tefrikine imkan bulunmayan bölmelerde, civar meş
c:erelerin durumları ve ihtiva ettikleri bitki toplulukları nazarı itibare alınarak boni
tetleme yapılmıştır. 
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Ayni münasebet 80 yaşlı meşcereler için incelendiğinde : Mevcut 
servetin adeden % 44 nün ve hacmende % 19.8 nin I. çap sınıfındaki ağaç
lardan teşekkül ettiği, adeden % 55 ve hacmende % 80.2 serveti 30.0 cm 
ve daha yukarı kuturdaki ağaçların meydana getirdiği görülmektedir. 
Koruluk sahanın % 24.1 ni teşkil eden iyi bonitetteki meşcereler için ay
ni münasebet incelendiğinde : 80 yaşlı bir meşceredeki servetin adeden 
% 28.0 ve hacmen de % 9.2 ni ancak I. çap sınıfındaki ağaçların teşkil 
ettiği ve adeden % 72, hacmen % 90.8 servetin 30.0 cm çapın üzerinde 
bulunduğu görülür. 

Bük Araştırma Ormanı için idare müddetinin tesbitinde 90 veya da
ha ileri yaşların kabulü, bu yaşlarda ortalama artırnın azamiye nlaşıldı
ğı yaşlardan çok uzaklaşılması, cari artım yUzdesinin düşUş seyri, ının
takanın odun işleyen sanayilerinin odun ham maddesine karşı istekleri, 
orman için kabul edilen işletme gayesinin tahakkuku esasları nazari iti
bare alınarak uygun görülmeyip, 80 yaş İdare müddeti olarak tercih ve 
kabul edilmiştir. 

Yetişme muhiti, ağaç cinsi, işletme şekli ve işletme gayesine göre 
değişebilen normal kuruluşun Bük Araştırma Ormanı için tesbitinde kı
zılçam Hasılat Tablosundan istifade edilmiştir. Normal servet muhtelif 
bonitetlerde muhtelif yaş sınıfları için aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

a) Normal servet iyi, orta ve fena bonitetlerde 40, 50, 60, 70 ve 80 
yaşlı meşcereler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

b) Normal servet hangi bonitet ve yaş sınıfı için hesaplanacaksa 
önce Hasılat Tablosundan o bonitetteki aranılan yaşa tekabül eden meş
cere orta ağacının çapı bulunmuştur. 

c) Meşcere orta çapı katagorileri ıçın, ağaç sayılarının 1.30 m de
Id çaplara göre eklemeli % miktarları grafiğinden, bulunan bu çapa gö
re meşcerede bulunması icap eden ağaç sayısının çap kademelerine da
ğılış nispetleri hesaplanmıştır· 

d) Çap kademeleri için bulunan bu nispetler, Normal Servet han
gi yaş için bulunmak isteniyorsa, o yaştaki meşcerelerin Hasılat Tablo
suna göre hektarında sahip olmaları icabeden ağaç sayısiyle çarpılarak, 
mevcut ağaçların çap kademelerine isabet etmesi lazım gelen miktarları 
bulunmuştur. 

e) Çap kademelerine isabet eden ağaç sayıları, Bük Araştırma Or
manı için tayin olunan ağaç hacim tablosundaki kıymetlerle çarpılarak 
meşcerelerin muhtelif bonitetlerde ve yaşlarda ihtiva etmeleri gereken 
normal servetlerine intikal olunmuştur. 
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Kısaca izahı yapılan hesaplar 2 ve 5 cm lik çap kademelerine göre 
ayrı ayrı yürütülmüştür. Bük Araştırma Ormanında iyi, orta ve fena bo
nitetleı·deki meşcerelerin 40, 50, 60, 70 ve 80 yaşlarında hektarlarında 
normal olarak ihtiva etmeleri lazımgelen ağaç sayısı, hacim ve bunların 
çap kademelerine dağılış miktarları cetvel 32- 34 de görülmektedir. 

Bük Araştırma Ormanı için Hasılat Tablosuna müsteniden hesapla
nan normal servet ile meşcerelerin ihtiva ettikleri bugünkü servetleri 
arasında bir mukayese yapabilmek için 5 - 8 numaralı grafikler çizilmiş
tir. Bu maksatla tefrik olunan I. ve IL bloklarda ayni bonitetteki 50 ve 
80 yaşlı meşcerelerin hektarlarında ihtiva ettikleri bugünkü servetler ay
rı ayrı hesaplanmıştır. 

Halihazırdaki servetin bonitet ve yaş sınıflarına göre hesaplanma
sında her iki blokda da ayni yaşlı meşcerelere yalnız bir meşcere isabet 
ettiğinden bonitetlere göre servetin dağılışında bir anormallik zuhur et
miştir. Meseia II. blokta 50 yaşlı meşcerelerin hektarında iyi bonitette 
71.443 m 3 servet mevcut iken ayni blokta 50 yaşlı, fena bonitetteki meş
cerelerin hektarında 72.560 m 3 servet bulunmuştur. Bu anormal servet 
dağılışı servetin müşterek hesaplanmasında tek bir bölmenin iyi hanite
te rastlamasından meydana gelmiştir. 

Grafiklerin tetkikinden anlaşıldığı gibi : 

a) Meşcerelerin halihazırda ihtiva ettikleri servet her iki blokta da 
normal servetin çok altındadır. 

b) Mevcut scrvetin normal servete nisbetle ayni yaşlı meşcereler
de çap sınıfıarına dağılış % leri de gayri muntazamdır. 

c) Mukayesesİ yapılan her iki yaş sınıfında da ileri çap kademele
rinin bütün bonitetlerde normal servete nazaran daha fazla servet ihti
va ettikleri görülmektedir. Bu durum fena kalitedeki iri kuturlu ağaç
ların hiç bir müdahaleye tabi tutulmadan meşcerede bırakılmalarından 
meydana gelmiştir. 

d) Ekseri bonitet ve yaş sınıflarında I. çap sınıfının normal ser
vete nisbetle % itibariyle daha fazla serveti ihtiva ettikleri görülmekte
dir. Bu durum ise meşcerelere devamlı olarak tatbik olunması icabeden 
bakım müdahalelerinin ihmal edildiğini ve bilhassa ferahlandırmaların 
gerektiği şekilde tatbik olunmadığını ifade eder. 
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Cetvel 32; iyi Bonitetdeki Meşcerelerin Hektardaki Normal Servetleri 

Normah/orrat Pro Hektar für die Abteilungen iil Guten Bonitaeten 

_ Alterklassen 

35 -- 45 45 - 55 55 -- 65 65 75 75- 85 

Çap kademeleri 
Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

.ourclımesser Stufen Sayısı 
Hacım 

·sayısı 
Hacım 

Sayısı 
Hacım 

Sayısı 
Hacım 

Sayısı 
Hacım 

B cı um V olumen Baum 
V olumen Baum V olumen 

Batım 
V olumen Baum 

V olumen 

Zalll ın" Zahl ın3 Zahl ın:ı Zahl ın :ı Zahl m :ı 
---- ----

12.5 172.4 7:929 64.7 2.975 20.9 0.961 7.1 0.326 4.2 0.193 
17.5 225.4 27.501 !f7.0 11.836 46.0 5.6101 19.3 2.357 8.9 1.087 
22.5 190.1 39.532 117.6 24.461 75.2 15.650 37.0 7.702 20.3 4.212 
27.5 106.1 35.855 105.8 35.774 92.0 31.082 56.4 19.046 39.2 13.233 
32.5 44.2 22.719 79.4 40.801 81.5 41.896 66.0 33.929 48.6 24.980 
37.5 11.1 8.155 44.1 32.546 54.3 40.103 58.0 42.774 51.3 37.859 
42.5 1.9 1.972 20.2 20.450 27.2 27.550 41.9 42.446 39.2 39.698 
47.5 0.3 0.355 6.9 9.205 9.4 12.584 20.9 28.004 28.4 37.932 
52.5 1.8 3.077 2.6 4.375 9.3 15.763 14.2 23.927 
57.5 0.5 1.096 0.5 0.953 2.7 5.671 6.1 12.587 
62.5 0.1 0.209 0.7 1.685 2.0 5.046 
67.5 0.1 0.379 0.5 1.585 
72.5 0.1 0.462 

Y eki'ın - Surome 751.5 144.018 538.0 182.221 409.7 180.973 319.4 200.082 263.0 202.801 



Cetvel 33. Orta Bonitetdeki Meşcerelerin Hektardaki Normal Servetleri 

Normalvarrat Pro Hektar für die Abteilungen in Mitteln Bonitaeten 

sınıfları - Alterklassen 

35 - 45 45 -- ss 55 -:- 65 65- 75 75 - 8;) 

Çap kademeleri 
Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

Hacım Hacım Hacım Hacım Hacım Durchmesser Stufen sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı 

Baum ,Volumen Baum V olumen Baum V olumen Baum V olumen Baum V olumen 

Zahl m" Zahl m3 Zahl m" Zahl m3 Zahl m" 
---

12.5 308.9 14.210 133.6 6.147 61.5 2.829 24.0 1.104 9.4 0.433 
17.5 298.5 36.418 184.7 22.535 92.2 11.253 52.6 6.420 23.9 2.921 
22.5 175.9 36.580 176.9 36.785 111.8 23.254 80.0 16.638 48.7 10.137 
27.5 64.8 21.900 117.9 39.850 100.6 34.010 92.6 31.306 68.4 23.119 
32.5 14.1 7.255 55,8 28.684 75.5 38.789 77.9 40.033 73.5 37.794 
37:5 2.1 1.537 18.1 13.342 41.9 30.941 48.4 35.730 58.1 42.907 
42.5 4.0 4.065 19.2 19.442 23.6 23.906 34.2 34.679 
47.5 0.7 0.946 6.5 8.751 7.8 10.422 15,7 21.049 

52.5 1.7 2.925 1.9 3.199 5.0 8.371 
57.5 0.5 0.104 0.4 0.872 1.3 2.621 
62.5 0.3 0.683 

Yekün- S um mo 864.3 117.900 691.7 152.354 511.4 172.298 409.2 169.630 338.5 164.714 



Cetvel 34. Fena Bonitetdeki Meşc:erelerin Hektardaki Normal Serveti 

Normalvorrat Pro Hektar für die Abteilungen in Schlechten Bonitaeten 

Yaş sınıfları - Alterklassen 

35 - 45 t}5 - 55 55- 65 65 - 75 75 - 85 

Çap kademeleri 
Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

Durchmesser Stufen sayısı 
Hacım 

sayısı 
Hacım 

sayısı 
Hacım 

sayısı 
Hacım 

sayısı 
Hacım 

Baum 
V olumen 

Baum V olumen Baum V olumen Baum V olumen Baum V olumen 

Zahl m' Zahl m3 zahl m :ı Zahl m3 Zahl m :ı 

12.5 536.8 24.694 285.2 13.117 136.4 6.276 70.6 3.249 36.0 1.656 
17.5 323.6 39.485 275.5 33.616 185.7 22.657 104.5 12.752 63.7 7.766 
22.5 85.1 17.704 162.3 33.766 166.8 34.686 121.5 25.267 87.8 18.262 
27.5 10.7 3.629 59.8 20.215 102.3 34.588 101.7 34.375 90.0 30.418 
32.5 0.6 0.320 13.0 6.697 44.7 22.987 66.7 34.268 68.0 34.975 
37.5 1.9 1.418 12.9 9.510 32.8 24.184 41.7 30.778 
42.5 2.7 2.690 12.1 12.318 19.1 19.364 
47.5 0.4 0.507 3.3 4.461 7.2 9.692 
52.5 0.8 1.335 1.8 2.964 
57.5 0.1 0.234 0.4 0.910 

Yekfın- Summe 956.8 85.832 797.7 108.829 651.9 133.901 514.1 152.443 415.7 156.785 
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Grafik 5.- ı. Blok 
Bonitet derecesi: Orta 
Meşcere vasati yaşı: 50 
Normal servet_ bu9;··rıkü servet münasebeti 
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Grafik 6.- I. Blok 
Bonitet derecesi :Orta 
Meşcere vasali yaşı: 80 
Normal servet- bugunkü servet müna$ebeti 

~ Abb. 6.-1 Wlrtschaftsklasse 
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Grafik 7. - ıı. Blok 
Bonitet derecesi: Orta 
Meşcere vasaif yaşı: 80 
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Grafik 8.- ll. Blok 
Bonitet derecesi: Orta 
Meşcere vasali yaşı: 50 
Normal servet _ bugünkü servet münasebeti 

Abb. 8.-II. Wirtsch.;ıltsklasse
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III. İLK PERIODA AİT PLANLAMA 

1. MÜLKİYET VE TAKSİMATA AİT PLAN 

Halihazır durumun izahında 11· parağrafda kaydedilen gayrimen
kuller hariç orman mülkiyetinin tamamı Devlete aittir. Orman bütünlü
ğünün sağlanması bakırnindan 34 - 35 numaralı bölmelerdeki tarlaların, 
40 nolu bölmedeki Ahmet Yazır'a ait gayri menkullerin istimlakleri cihe
tine gidilmesi imkanları araştırılmalıdır. 

Blok ve bölmelerin tefriki esasları I - 311 parağrafında anıatıldığın 

dan burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 

Bük Araştırma Ormanı 2101.61 ha vüs'atinde olup, bunun 1870.41 
hektarı koru kısmını ve 231.20 hektarı baltalık kısmını teşkil etmekte
dir. Koru ormanlık sahasını teşkil eden 1870.41 hektarlık sahadan 901.16 
hektarı hasılat veren saha, 908.08 hektarı ıslahı mümkün ormanlık sa
ha, 37.56 hektarı köy ve otlak sahası, 15.74 hektarı ise ilk 10 senede ısla
hı mümkün olmayan saha ve 7.87 hektar kayalık, yol, ırmak gibi hasılat 
vermeyen sahalardır . 

. 231.20 hektarlık baltalık kısmının 158.24 hektarı hasılat veren sa
ha, 3.34 hektarı ıslahı mümkün saha ve 69.62 hektarı ise hasılat verme
yen kayalıktır. 

iki ayrı bloka ayrılan koruluk kısmında I. blok 28 bölmeye ve II. 
blok 17 bölmeye tefrik olunmuştur· I. blokta en büyük bölme 53.42 hek
tar ve en küçük bölme 27.84 hektar vüs'atindedir. II. blokda ise en bü
yük bölme 59.30 hektar ve en küçük bölme 27.90 hektar vüs'atindedir. 
J3ölmelerin ortalama vüs'ati 41.56 hektardır. 

Koru kısmını teşkil eden 45 bölmenin ihtiva ettikleri meşcere tiple
ri ve arazi durumlarına göre dökümleri cetvel 35 de ayrı ayrı tadat edil
miştir. 

15 parsele tefrik olunan baltalık kısmında parsel vüs'atleri birbiri
ne yakın olup en büyük parsel 12.02 he, en küçük parsel 9.26 ha ve par
sellerin ortalama vüs'atleri 10.77 ha dır. Baltalık parsellerinin vüs'atleri 
cetvel 36 da görülmektedir. 

Bölme vüs'atleri ve hudutları hiç bir surette değiştirilmiyecektir. Ba
zı bölme hudutlarını mustakbel yol güzergahları teşkil etmektedir. Böl
me hudutları ancak, yol güzergahlarının geçirilmesinde büyük güçlükler-
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le karşılaşılan bölmelerde değişebilir. Bu kabil zaruretler muvacehesinde 
vaki değişiklikler plana işlenecektir. 

2. ORMAN BAKIMI VE AGAÇLANDIRMA PLANI 

21. Orman Bakımı Planı 

211. Koru lusmı 

Bük Araştırma Ormanında her yıl eta dağıtım tablosunda gösterilen 
bölmelerde istihsal yapılacaktır. Bölmelerin ihtiva ettikleri meşcere tiple
rine göre her bölmede yapılacak bakım işlerine ait tafsilat «Bölmelerin 
tavsifleri ve sivikültür planı» nda teferruatiyle izah olunmuştur. 

~Muhtelif meşcere tiplerinde tatbik olunacak bakım esasları Uzun 
Vadeli Plan kısımında 25. parağrafda izah olunmuştur· Burada mezkur 
balıiste anlatılınayan hususlara temas olunacaktır. 

. Mevcut gençlik gurupları her sene en az iki defa bakıma tabii tutu
lacaktır. Bölmelerde mevcut bulunan veya gençleştirme gayesine matuf 
kesimlerle yeniden teşekkül eden gençlik guruplarının yerleri ilgili böl
me haritasına işlenerek, guruplar aı, a", a:ı ilah. şeklinde numaralanacak
tır. Gençlik guruplarının tesis tarihleri, bakıma tabi tutuldukları tarih, 
bu tarihlerdeki müşahadeleler, yapılan tamamlamalar v.s. ayrı ayrı kay
dedilerek, bu maksat için açılacak «Gençlik Bakımları» dosyasına bölme 
sırasiyle yerleştirilecektir. Bu dosyanın devamlı kontroluyle yılda en az 
iki defa bakıma tabi tutulmadık gençlik gurubu bırakılmayacaktır. 

Tabii tensilde muvaffak olunamayan sahalar azami 2 sene içerisin
de~ sun'i olarak ağaçlandırılacaktır. Tesis olunan guruplara yerleşen genç
lik kifayetsiz göriildüğü takdirde gurubun dikimle tamamlanması cihe
tine. gidilecektir. Gençlik guruplarında icabeden koruma tedbirleri zama
nında alınacaktır. 

Sıklıklarda bakım senede bir defa yapılacaktır. Yeniden teşekkül 

edecek. her meşcere için bir sicil dosyası karakterinde olan Gençlik Ba
kımiilrı tutanaklarınin tanzimine sıklıklarda da devam olunacaktır. Sık
hk!arpa bakımın gayesi, ana prensipleri, gine Uzun Vadeli Plan kısmı
nın 25. parağrafında izah olunmuştur. 

Gençlik ve sıklık bakımları prensip olarak Orman Bakım Memurla
rı:ve devamh işçiler vasıtasiyle yapılacaktır. Bölge Şefi mezkur bakım
larılı 'esaslarını, tatbik usullerini ilgili elemanlara öğretmekle mükellef
tir. Mezkur bakım usulleri ilgililerce tam manasıyla kavranıncaya ka-



Cetvel 35. Koru kısmı bölme vüs'atleri 

Flaechenübersicht für Hochwaldteil 

Ormanlık saha 
Waldflaecl1e 

Bölmenin Anormal 
Orman Islahı 

olmayan mümkün 
Bölme yekun Yaşlı kuruluş- Orman saha hasılat 

Hasılat 

No. sahası Gençlik Sıklık S erenlik m eşeere ta ki Makilik içi 
ormanı 

ormanı 

orman açıklık Nicht-
Gesammt- Jung- Dickung·. Durch- Altbest. Busch- Verbes- Normal-

Abt. Zerstörte w ald-
f!aeche wuells forstung w ald Blössen serungs- w ald 

Nr. best. flaeche möglich 
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

ı 2 3 4 5 6 ·ı 8 9 10 
(5 + 6+ 7) 

--- ---------
ı 31.54 -. 1~:!}2 15.60 2.02 31.54 
2 52.32 32.22 9.58 7.22 

' '· 
3.30 10.52 41.80 

3 45.68 15.52 3.00 13:52 10.25 0.85 2,54 24.62 18.52 
4 28.60 16.51 1.50 8.40 2.55 8.40 17.65 
5 44.80 2.34 25.65 6.73 9.92 0.16 9.92 34.72 
6 44.44 37.46 3.10 3.82 0.06 3.88 40.56 
7 49.00 22.27 22.16 2.64 1.31 0.32 26.11 22.57 
8 36.48 0.80 16.15 3.10 7.99 8.07 0.03 0.34 16.09 20.05 
9 37.90 21.01 4.73 ~7.08 4.30 0.06 0.72 11.44 25.74 

10 30.20 3.32 4.74 20.81 0.52 0.81 0.52 28.87 
ll 27.84 12.02 10.25 2.66 2.48 0.43 15.39 12.02 
12 52.34 0.28 30.60 3.75 13.78 2.63 1.07 0.23 17.48 34.63 
13 45.14 16.21 22.99 3.04 2.90 26.03 16.21 
14 43.94 1.80 26.85 1.98 9.63 3.48 0.20 13.11 30.63 
15 32.94 1.88 20.19 10.68 0.19 10.68 22.07 
16 42.78 13.50 18.62 10.66 18.62 13.50 
17 43.48 7.64 11.28 20.31 2.12 2.13 33.71 7.64 
18 53.42 0.52 30.30 1.38 8.54 0.63 12.05 9.17 32.20 



Cetvel 35. Koru kısmı bölme vüs'atleri~ 

Flaechenübersicht für Hochwaldteil 

Ormanlık saha 
Waldflaeche 

Bölmenin Anormal 
Orman Islahı 

olmayan mümkün 
Bölme yekun Yaşlı kuruluş- Orman saha hasılat 

Hasılat 

No. sahası Gençlik Sıklık Serenlik M eşeere taki Makilik içi 
ormanı 

ormanı 

açıklık Nicht-
Gesammt- Jung- Dickung. Duı·ch- Altbest. orman Busch- verbes- Normal-

Abt. Zerstörte w ald-
flaeche wuchs forstung w ald Blössen serungs- w ald 

Nr. best. flaeche möglich 
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

"~---- -- ----~-------- -~---------

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 
(5 + 6 + 7) ---

19 43.70 15.31 0.82 27.48 0.09 27.48 16.13 
20 38.44 6.37 25.35 4.76 1.91 0.05 32.02 6.37 
21 31.80 0.17 12.59 17.51 1.28 0.25 18.79 12.76 
22 29.80 0.63 8.22 11.88 a.n 2.49 2.62 0.25 8.82 20.73 
23 47.59 31.33 "10.76 0.10 5.40 10.86 31.33 
24 35.76 2.48 6.12 24.30 1.10 1.76 25.40 8.60 
25 38.00 9.98 25.30 0.30 0.66 1.76 0.96 35.28 
26 44.28 5.92 30.82 6.96 0.58 43.70 
27 43.12 39.12 1.12 2.24 0.64 2.24 40.24 
28 36.58 19.30 15.00 2.28 2.28 34.30 
29 27.90 5.92 21.02 0.96 21.98 5.92 
30 48.50 2.58 13.50 14.74 7.58 4.52 5.58 12.10 30.82 
31 42.26 4.54 29.08 8.64 42.26 
32 36.06 0.82 23.64 11.60 36.06 
33 48.30 5.25 41.49 1.56 1.56 46.74 
34 57.26 0.72 24.94 3.80 19.58 7.66 0.56 27.24 29.46 
35 46.00 5.14 32.58 6.16 2.12 38.74 5.14 
36 56.18 55.81 0.27 0.10 56.08 



Cetvel 35. Koru kısmı bölme vüs'atleri 

Flaechenübersicht für Hochwaldteil 

Ormanlık saha 
Waldflaecbe 

Anormal 
Orman Islahı 

yekun 
olmayan mümkün 

Bölme Yaşlı kuruluş- Orman saha hasılat 
Hasılat 

No. sahası Gençlik Sıklık S erenlik M eşeere taki Makilik içi 
ormanı 

ormanı 

açıklık Nicht-
Gesammt- Jung- Dickung. Durcl1- Altbest. orman Buscb- Verbes- Normal· 

Abt. Zerstörte w ald-
flaeche wuchs forstung w ald Blössen serungs- w ald 

Nr. best. flaeche möglicb 
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

ı 2 3 4 5 (> 7 

____ 8 ____ ----T-- ----ıo--

(5 + 6 + 7) 

37 33.82 1.32 32.50 33.82 
38 46.32 ~ 0.94 45.38 46.32 
39 59.30 59.30 59.30 
40 38.40 33.62 1.12 3.66 34.74 
41 40.00 15.18 17.94 6.88 24.82 15.18 
42 32.38 18.34 7.57 6.47 14.04 18.34 
43 50.46 20.20 30.46 50.46 
44 34.40 0.82 32.16 1.42 32.16 0.82 
45 40.96 1.60 37.85 0.79 0.72 38.64 1.60 

----
Yekun- 1870.41 31.57 691.93 177.66 547.45 318.44 42.19 61.17 908.08 901.16 
Summe 
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Cetvel 36. Baltalık kısmı bölme vüs'atleri 

Flaechenübersicht für Niederwaldteil 

Parsel 
No. 
Nr. 

I 
II 
ın 

IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
xv 

Yekfın 

Summe 

Yekün saha 
Gesammtiueal 

ha 

10.70 
10.68 
10.56 
10.64 

9.26 
10.52 
10.02 
10.24 
11.12 
11.54 
11.66 
10.90 
11.30 
10.42 
12.02 

161.58 

Orman içi 
açıklık 

Blösen 

ha 

0.11 
0.65 

O.o7 
0.64 
0.22 

0.53 

0.53 
0.59 

3.34 

Ormanlık 
saha 

Produzierende 
Waldflaeche 

ha 

10.59 
10.03 
10.56 
10.64 
9.26 

10.45 
9.38 

10.02 
11.12 
11.01 
11.66 
10.90 
11.30 

9.89 
11.43 

158.24 

dar bakımlar Bölge Şefi ile müşterek yürütülecektir. Bilahare bakımlar 
mezkur şahıslar tarafından yapılacak ve Bölge Şefi fırsat buldukçı:ı, ba
kım sahalarını kontrol edecektir. Bölmelerini kontrol maksadiyle dahi 
gezen Bakım Marnurları yanlarında Gürebi taşıyacak, gezdiği bölmelerde 
bakıma muhtaç bir durum görürse müdahaleyi yaparak yoluna devam 
edecektir· 

Sıklık bakımları, meşcere fertlerinin 1.30 m yüksekliğindeki çapla
rı 10 cm ye erişinceye yani takriben 20 yaşına kadar devam edecektir. 
Meşcereler bu çağa gelinceye kadar mümkün ·olduğu nispette sık tutu
lacak, boylanma mücadelesi ve tabii budanma bizzat meşcere fertleri ta
rafından yapılacaktır. Bu arada düşmeyen dallar çırpılmak suretiyle dip
lerinden düşürülecektir. Fazla gelişimli ve azınan yapılı fertler uzaklaş
tırılarak meşcereler horizontal kapalı duruma sokulacaktır. 1stikbal va
deden fertlerde yaş hudarnada tatbik olunabilir. Bu budamada, dal dip ça
pı azami 4 cm kadar olan dallar budanır. 

Bu çağ·ı müteakip ferahlandırılmalara başlanacaktır. Ferahlandırma
larda müsbet seleksiyon esastır. Müdahaleler mutedil olacak, toprağın 
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açılmasına, kurumasına meydan verilmeyecektir. Kesimler istikbal vade
den namzet ağaçlar lehine yürütülecek, kesimlerde istikbal ağacı nam
zetlerine en zararlı fertlerle, taç ve gövde formu fena olan fertler meş.., 
cere kapalılığı bozulmadan uzaklaştırılacaktır. Alttabakada kalmış ve fa
kat hayatiyetine devam eden fertlere dakunulmayacak ve bu gibi fertler 
sayesinde toprak kapalılığı muhafaza, üst tabaka fertlerinde tabii bu
danma temin olunacaktır. Bu müdahaleler vasati 40 yaşına gelinceye ka
dar her 5 senede bir tekrar olunacaktır. 

Bu çağdan sonra meşcerede sahaya mütesaviyen dağılmış, iyi .form
da, hektarda 700-800 istikbal ağacı tefrik olunarak bunların gelişmeleri 
sağlanacaktır. Bu safhada ağaçların boy büyümesi ve taç gelişmesine aza
mi gayret sarfedilecektir. Bu müdahaleler normal olarak her 10 senede 
bir tekrar olunarak her müdahale peryodunda meşcereden takriben mev
cut ağaçların 1/4 dü çıkarılacaktır· Böylece 60 yaşlı meşcerelerin hekta
rında 350-400 elit ağaç bulunacaktır. Meşcereler 70 yaşına geldiklerin
de nakliyat taksim hatları nazarı itibare alınarak meşcere sahasının 1/3 
ün de 1 - 1.5 meşcere boyunda gençlik nüveleri teşkil olunacaktır. Kuvvetli 
bir ışık ağacı olan kızılçarnda yapılan müşahadeler, gençlik nüvelerinde 
üst siper ağacı bırakıldığı takdirde gençliğin sahaya gelmediğini gös
termiştir. Bunun için gençlik nüvelerinde üst siper ağacı bırakılmaya
cak ve yan siperin tohumlanmasiyle tabii gençlik elde olunacaktır. Meş
cerenin diğer kısımlarında hazırlık ve tohumlama kesimleri b11 periodda 
ikmal olunacaktır. 

Kızılçarnın hemen her sene tohum verme özelliğinden istifade oluna
rak, teşkil olunan gençlik nüveleri her iki senede bir genişletilecek ve 80 
yaşına kadar meşcereye 5 defa girilerek, bu yıl sonunda meşcere tama
men gençleştirilmiş olacaktır. 

Tensil nüvelerine Ağaçlandırma Planı kısmında belirtilen esaslar da
hilinde servi karıştırılır. 

212. Raltahk kısmı 

Bu kısım düzensiz otlatma ve faydalanmadan mütevellit tamamen 
bozuk karakterde Akdeniz maki florasından ibarettir. Baltalığın asli ağaç 
rievini teşkil eden meşeler daimi kesimlerle meşcereden yakacak odun ola
rak uzaklaştırılmıştır. Kesimleri müteakip teşekkül- eden kök ve kütük 
sürgünleri devamlı otlatma sebebiyle körleştirilmiş ve bodur çalı şekline 
intikal etmiştir. 

· Meşe cinslerinin baltalıkta halihazırdaki iştirak nispeti % 61.5 dır. 

Bakiye kısmını sakız % 15.3, akçakesme % 6.3, sandal % 1.7 ve diğer 
ma ki florası % 15.2 teşkil etmektedir. 
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Gaye karışıklığı % 60 kermes meşesi, % 15 pırnal meşesi % 15 sa
kız ve % 10 akçakesmedir. Diğer nevilerin karışıklığa iştirakleri, ekono
mik değerlerinin düşük oluşu ve sürgün verme kabiliyetlerinin azlığı do
layısiyle arzu edilmemektedir. 

Baltalık işletmesine tefrik olunan saha için asıl işletme gayesinin 
koruya tahvil olduğu ve fakat bu idare müddeti içerisinde bozuk balta
lığın normal kuruluşa ifrağı neticesi tatbik olunacak ışıklandırma ke
simleriyle elde olunacak gevşek siper altında baltalığın koruya tahvili
nin gerçekleştirileceği «Uzun Vadeli Plan» kısmının 12. kısmında ifade 
olunmuştur· 

İlk gayenin tahakkuku yani bozuk baltalığın normal hale ifrağını 
gerçekleştirmek için baltalıkta kesim şekli «Ücaklar arasında seçme ke
simi» olarak tesbit olunmuştur. Bu tercihte arazinin sarplığı ve muhi
tin iklim vaziyeti de rol oynamıştır. Buna göre kabul edilen 30 senelik 
idare müddeti içerisinde her parsele iki defa girilerek, her müdahalede 
mevcut ocakların yarısı ocak atlamak suretiyle kesilecektir. 

Tenebbüt mevsiminin dışında tatbik olunacak kesimleri müteakip 
sürgün verme kabiliyeti azalan veya tamamen durmuş olan ocaklarla, 
.açıklık sahalar boylu fidanlada gençleştirilip tamamlanacaktır. 

Baltalığa iştiraki arzu edilmeyen ağaçlara ait ocaklarda kesim, sür
gün vermeyecek şekilde ve tenebbüt devresi içerisinde yapılacaktır. Bu 
gibi ocaklardan teşekkül edecek boşluklar boylu fidan dikimiyle kapatı
lacaktır. Bu fidanlar dikimi müetakip 2. veya 3. senede dip kısma yakın 
yerlerden kesilerek sürgün vermeye zorlanacaktır. 

Kesime tabi tutulan ocaklarda 2. ve 3. senelerde bakım kesimlerine 
başlanacak, her ocaktan cılız, hastalıklı ve zararlı görülen sürgünler 
uzaklaştırılacaktır. Bunu müteakip her 2- 3 senede tatbik olunacak 
ayıklama kesimleriyle sayıca çok sürgünler arasındaki mücadele azaltı

lacaktır. 

15. yılda kesime tabi tutulmayan diğer ocaklarda kesim tatbik olu
nurken ayni yılın sonbaharında (tenebbüt devresinin sonuna doğru) 15 
yaşına gelmiş ocaklarda aralama kesimleri yapılacaktır. Bu kesimle her 
kütükte 2 - 5 adet kuvvetli ve düzgün sürgün bırakılacak, bu gövdelerin 
iyi bir tepe geliştirmeleri sağlanacaktır. 

Yukarda izah olunan bakım muamelelerine diğer ocaklarda devam 
olunarak 30. sene sonunda baltalık normal hale ifrağ olunacak ve zama
nın şartları, meşcerenin göstereceği strüktür nazarı itibare alınarak ta
yin olunacak en uygun metodla baltalık koruya ifrağ olunacaktır. 
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Baltalıkta ve bütün Araştırma Ormanında otlatma kat'iyetle yasak-
tır. 

22. Ağaçtandırma Plam 

221. Sahanııı etüdü 

Bük Araştırma Ormanı ağaçlandırma projesinin yapılması için or
man sahası tetkik edildiğinde : Ağaçlandırılacak sahaları amenajman 
planı gereğince anormal kuruluşta olan meşcerelerin ıslahı ile beraber 
orman içi açık sahalar ve makilik sahalar olmak üzere üç katagoride top
mak mümkündür. Geniş yekun tutmayan açık sahalar 42.73 hektar olup 
bölmeler içinde küçük parçalar halindedir. Bunların ne sebeple meyda
na geldiği kat'i olarak bilinmemekle beraber, bu sahaların usulsüz ke
simler ve yangından sonra gençliğin gelmesine müsait olmayan kısımlar 
ile devamlı otlatmaya maruz kalan sahalar olduğu zannedilmektedir. Kü
çük parçalar halinde bölmelere dağılmış olan açıklıkların koruma ve alı
nacak silvikültürel tedbirlerle tabii yolla ağaçlandırılması mümkün ise 
de ekseri seneler çok fazla kurak olan yaz sıcaklarına, taze fideler ta
hammül edememektedirler. Bu ınıntakada kızıl çarnların her sene tohum 
verme özelliği yanında tabü ağaçlandırma yalnız mavsirnin yağış ve su
hunetine tabidir. Esasen sahaların büyük kısmı çayır ve tabii gençliğin 
gelmesine mani olacak bitkilerle kaplıdır. Açık sahaların ağaçlandırıl

ması için yapılacak toprak işlemesi vs. için harcanacak para, dikime ya
pılacak masraftan aşağı olmayacağından daha garantili olan dikimi ter
cih etmelidir. Orman içinde olan açıklıkların ormanın kuruluşunu tamam
lamak, rüzgar kırması, hayvan otlatılınası bakımından· ormanın emniye
tini sağlamak için ağaçlandırılması faydalı olur. Sahalar muhtelif ma
raz ve yüksekliklerde olup 450- 1000 metre arasında değişmektedir. Açık 
sahalarda toprak umumiyetle dikime müsait olup 30 - 110 cm derinlik
tedir. 

Makilik sahalar; 4 - 10, 14 - 16, 19, 21, 23 - 28, 30 - 35, 40, 44 ve 45 
numaralı bölmeler dahil en çok 36- 40 ve 43 üncü bölmeler içinde olmak 
üzere 328.44 hektardır. Bu sahalar tamamen maki florasıyla kaplanmış 
olup buralara tabii gençliğin gelmesi imkansızdır. Bu sahalarda kızılçarn
ların bulunması, mezkur maki sahalarının tabiaten maki florasıyla kap
lı olmadığına işaret eder. Talıminimize göre 1926 senesinde meydana ge
len yangından sonra fazla meyilli olan bu sahalarda toprak yıkanmış, 
tabii tensilin gelmesi zorlaşmıŞtır. Çok zor şartlar altında çimlenebilen 
tohumlardan meydana gelen fideler de devamlı otlatma suretiyle tahrip 
edilerek boş kalan salıayı maki florası kaplamıştır. Bilhassa 36- 39. böl
melerde ana kaya tamamen dışarda olup toprak yok denecek kadar sat-
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hidir. Bu sahaların ağaçlandırılması zor ve pahalı olmasına rağmen boş 
sahaların kıymetlendirilmesi, açıklıkların arınana tahvili en rentabi ha
raket tarzı olacağından yapılacak masraf göze alınmalıdır. 

Anormal kuruluşta meşcereler; Araştırma Ormanının bütün bölme
leri içinde muhtelif genişliklerde rastlanan bozuk karakterde olan meş
cerelerin genel sahası 627.55 hektardır· Bu meşcerelerin, yapılan plansız 
müdahale veya anormal şekildeki kesimlerle kuruluşları bozulmuştur. Ke
simler normal ve iyi gövdelerin uzaklaştırılması şeklinde tecelli ettiğin
den, hayatta fena kaliteli gövdeler kalmıştır. Müdahaleler meşcereler 

içinde guruplar halinde yapılmış olup dolgun, düzgün gövdeler çıkarıl
mış buna mukabil cılız eğri gövdeler bırakılmıştır. Ekseriya kalan ağaç
lar fena kaliteli olduğu için, uzun müddet kesilmediklerinden yaşlanmış
lardır. Meşcerelerin kapalılığı bozulmuş olup, bu karakterde olan meşce
reler altına maki florası gelerek tabii tensilin gelmesine mani olmuştur. 
Bozuk karakterde olan meşcerelerin altında bulunan maki florasını ke
sip temizlemek ve toprak işlemesi yapmak suretiyle tabii tensilin temi
ni mümkün ise de, esasen bozuk karakterde olan yaşlı ağaçlardan mey
dana gelecek gençliğin iyi vasıfta olacağı şüphelidir. Bu meşcerelerdeki 
bozuk karakterde olan ağaçların tamamen çıkarılması, sahadaki maki 
florası da temizlenmek suretiyle iyi vasıfta tohumlardan yetiştirilmiş fi
delerle mezkfır sahaların dikim suretiyle ağaçlandırılması uygun olaca
ğı kanaatindeyiz. Böyle meşcerelerde toprak dikim yapınağa müsaittir. 
Yapılacak dikimlerde muvaffakiyet % 100 olacaktır. Bu meşcerelerin ıs
lahı şarttır. Çünkü gayemiz ormandan en iyi şekilde istifade etmektir. 
Meşcereler bugünkü durumları ile, dolayısiyle faydalı olma özelliklerini 
taşıyorsa da (erozyon iklim vs.) asli hasılatı olan kaliteli odun muhteva
sı itibariyle çok zayıftır. 

222. Mevki şartları 

Mıntakanın jeolojik, topoğrafik durumu, toprak ve vetejasyon özel
likleri planın I - 1 kısmında tafsilatiyle anlatıldığından burada tekrarına 
lüzum görülmemiştir. Orman içinde mevcut yollar ve yapılmakta bulu
nan yollarla her bölmeye her türlü nakliyat imkanları sağlanmıştır. Ağaç
landırılması icabeden umum saha yekfınu 998.72 hektar olup, mülkiyeti 
tamamen Devlete aittir. Orman içinde 16 ve 18 numaralı bölmelerde 12 
hanelik Kargılı Köyü vardır. Bu köye ait tapulu tarlalar 30, ve 35 numa
ralı bölmeler içerisinde olup ağaçlandırma sahası dışında bırakılmıştır. 
Ayhca 40 numaralı bölmede Yazır Köyünden Ahmet Yazır'a. ait bir ev 
3.66 ·hektar vüs'atinde tarla mevcuttur· . 

Orman saf kızılçam koru ormanı ile asli ağacını meşe teşkil eden 
baltalık ormanından meydana gelmiştir. Ağaçlandırılması icabeden. sa-
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halar, aslen ormanlık bulunan sahalarla ayni karakterde olup ve hatta 
orman içinde ve kenarında bulunan tahrip edilmiş orman parçaları olma
sı hasabiyle, bu sahaların ağaçlandırılmasında bir müşkülat düşünüle
mez. 

223. Yetişme mulıiti şartlan 

Yetişme muhiti şartlarını tesbit ederken orman içinde meteoroloji 
istasyonu olmadığı için en yakın meteoroloji istasyonu olan Antalya ra
satları esas alınmıştır. Bu rakamlar tamamen mevkiin hususiyetiyle ay
ni değilse de ona en yakın rakamlar olarak bir fikir vermektedir. Esasen 
orman içinde dahi değişik irtifalarda farklar olacağı tabiidi~. Aşağıda
ki rakamların tesbit edildiği Rasat istasyonunun denizden yüksekliği 43 
metredir. 

1. Isı şartları 

Yıllık ortalama suhunet 
Aralık - Şubat ortalaması 

Temmuz - Ağustos ortalaması 

Nisan - Ağustos ortalaması 

Vetejasyon ayları (Şubat - Aralık) 

Mutlak asgari 
Mutlak azami 
En soğuk ay - en sıcak ay 

2. Yağış şartları 

Yıllık ortalama yağış 
ilkbahar 
Yaz 
Kış 

Sonbahar 
Nisan - Ağustos ortalama yağış 
Nisan - Eylül ortalama yağış 

Yağışlı günler sayısı (senede) 

En fazla yağış alan aylar 

:Karla örtülü günler ve ortalama· 

kar kalınlığı 

18.6 C
0 

10.73 C
0 

28.1 C
0 

23.6 C
0 

11 ay 
-4.6 es 
43.4 c" 
Ocak - Temmuz 

1056 mm 
160.7 mm 

15.8 mm 
690.2 mm 
189.3 mm 

88.7 mm 

104.4 mm 

97 gün 

Aralık, Ocak ve Şubat 

1 - 5 cm. kar düşmekte ve 
fazla yerde kalmamaktadır. 
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3. Nisbi nem şartları 

Ortalama nisbi rutubet 
Nisan - Ağustos rutubeti 
Nisan - Eylül rutpubeti 

4. Rüzgar şartları 

Yıllık hakim rüzgar istikameti 
Yağış getiren rüzgarlar 

59 
47.7 
47.5 

Kuzeybatı, Güneybatı 

Güneybatı 

Yukarıdaki rakamlara göre kışları bol yağışlı ve mülayim, yazları 

kurak ve sıcak Akdeniz iklimini karakterize etmektedir. 
'4 

Mevcut ormanın yaşama ve var olması için onu teşkil eden fert
lerin yaşama ve çoğalma düzenini bozacak veya bozmuş olan şartların 
yok edilmesiyle beraber o düzenin yeniden tahakkuku şarttır. Yaşama 

düzeni bozulmuş orman içi açıklıkların ve bozuk karakterde olan meş
cerelerin yeni genç nesille ağaçlandırılması mecburidir. Bu da iki yol
dan temin edilebilir. Birinci yol tabii tensil ikinci ise sun'i tensildir. 
Ağaç türü olarak kızılçam bol tohum veren ve tabii tensili kolay olan 
bir ağaçtır. Fakat meşcere içinde kalmış olan ağaçların kalitesi bozuk, 
iyi evsafta ağaçlar olmadığından bunlardan gelecek genç neslin ayni 
bozuk karakterde olması % 100 değilse bile % 90 ihtimal dahilindedir. 
Ayrıca bu ınıntakada yapılan tecrübelerin ara neticelerine göre ekimle 
meydana gelen genç fidelerin fazla derecede yüksek olan yaz sıcakları
na tahammül edemediği görülmüştür. Tabii tensille yapılacak gençleş

tirme daha çok tabiat şartlarına bağlıdır. Tabiatın ektiği her tohum 
çimlenmiş ve yaşamış olsaydı, ormansıziaşma diye bir mevzu olmazdı. 

Zaten ekim ve tabii tohumlama ekonomik olması dolayısiyle dikime ter
cih edilmektedir. Fakat bozuk meşcerelerde tabii tensilin gelebilme şart
larını temin ve tahakkuku için dikim masrafları kadar para harcana
cağı da bir hakikattır. Bu görüş ve düşünüş altında bozuk meşcereler 
tamamen traşlama kesilerek yerine iyi kaliteli vasıfta fidan dikilmeli
dir. 

Makilik sahalarda esasen tabii tensilin gelebilmesi için şartlar mev
cut olmadığından buralarda dikim suretiyle ağaçlandırma mecburiyeti 
vardır. 

Ağaçlandırmanın gayesi, mevcut ormanın kuruluş düzenini temin 
ile ayni orman içinde bulunan makilik sahaların ağaçlandırılması sure
tiyle tesbit edilen işletme gayesine yardımcı olmaktır. 
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Koruluk kısmın asli ağacı kızılçarndır. Ağaçlanacak makilik saha 
ve anormal kuruluştaki meşcerelerdeki dikimlerde, yine asli ağaç kızıi

çarn olmakla beraber derin topraklı yerlerde % 10, % 20, % 30 servi tek 
karışıklık şeklinde ormana ithal edilmelidir. 7, 8 ve 12 numaralı bölme
lerde % 10; 13, 16 ve 19 numaralı bölmelerde % 20; 20, 21 ve 24 n uma-. 
ralı bölmelerde % 30 servi karışımı yaparak meşcerelerin gelecekteki 
_gelişmeleri tetkik edilerek istikbal için bir netice çıkarılabilir. Toprağın 
sathi olduğu yerlerde servi, küme veya guruplar şeklinde meşcereye it
hal olunmalıdır. Çünkü derin olmayan topraklarda kuvvetli kök müca
delesi her iki türün de tek karışıklık halinde gelişimine mani olmakta
dır. Esasen Antalya Başmüdürlüğü ınıntakasında tabiaten kızılçam ve 
servi karışımı ormanlar mevcuttur. 34- 38 ve 39. bölmelerde yapılacak 
dikimlerde 800 metreden yukarı kısımlarda % 20 sedir ve % 20 kara
çam, derin topraklarda tek tek karışıklık ve sathi topraklarda küme veya 
guruplar halinde karıştırılmalıdır. 

224. Ağa~landırma metodu 

Daha evvelce de izah ettiğimiz gibi ağaçlandırma dikimle yapılma
lıdır. Orman içi açıklıkları ile anormal kuruluşta olan meşcere sahala
rında tesviye münhanilerine paralel açılacak kesik hendekler üzerine 
1 - O yaşlı fideler 2 metre ara ile küçük çukur dikimi metoduyla dikile
cektir (Antalya ağaçlandırma gurupunun kullandığı dikim metodu) . 
Dikimden evvel dikim sahasında bulunan maki florası mekanik veya 
kontrollu yakma ile temizlenecektir. Mekanik olarak temizlerren floradan 
elde edilen materyal dikimi müteakip fidelerin dip kısımlarını örtecek 
şekilde toprağa serilmelidir. Tamamen maki florası ile kaplı ve meyilli 
olan yerlerde 36- 39. bölmelerde toprağın müsait olduğu kısımlarda 6 X 6, 
12 X 12 metre eb' adındaki saha tamamen floradan temizlendikten son
ra, temizlerren floranın kenanndan asgari bir metre içeriden başlamak 
üzere 2 X 2 metre aralık ve mesafelerde 60 X 60 santimetre eb' adındaki 
sahada ve tek fide için yapılacak küçük sekilere 1 - O yaşında tüplü 
fideler usulüne uygun olarak dikilecektir. Yazın hazırlanan hanket ve 
küçük sekilere dikim Aralık- Ocak aylarında yapılacaktır. Ağaçlandır

ma metodu ve dikim şekli ile dikim zamanının tayininde, yapılan tecrü
beler ve ağaçlandırma grupunun tatbikat neticeleri esas alınmıştır. 

Orman içindeki ağaçlandırma sahalarının ağaçlama sıraları, ame
najman planının kesim sırası ve devir müddeti esas alınarak 10 senelik 
bir periyod içinde tamamlanacak şekilde tertiplenmiştir. Bir bölmeye 
kesim için girildiğinde kesim ve nakliyatı müteakip onun ağaçlandırma 
işleri de tamamlanacaktır. Bu suretle orman içinde ağaçlandırılacak sa
halar küçük parçalar halinde senelere taksim edilmiştir. Ortalama ola-



Cetvel 37. Bölmeler itibariyle ağaçlanacak saha ve lüzumlu fide miktarları 

Aufforstungsflaechen und benötigte Pflanzenzahl für einzelnen Abteilungen 

Ağaçlanacak saha Lüzumlu fide adedi 
Aufforstungsf!aechen Benötigte PflanzenzahJ 

Bölme Açık Maki saha Bozuk Yekün Kızılçam Ser vi Sed ir K. çam Yekün 
No. saha orman saha P. bnıtia C. semp . C ed rus P. nigra Summe 
Abt. .Blösen .Buseh- Zerstör- Gesamm var. Ilor. libani 
Nr. ha fHiche te fla. flache 

lHI lıa ha adet adet adet adet adet 
zahl zahl zahl zahl zahl ·------ ------ -----

ı 2.02 15.60 13.92 31.54 77000 77000 
2 3.30 7.22 10.52 25000 25000 
3 0.85 10.25 13.52 24:62 60000 60000 
4 8.40 8.40 14000 6000 20000 
5 9.92 9.92 18000 4000 22000 
6 0.06 3.82 3.88 5200 1300 6500 
7 1.31 2.64 22.16 26.11 58000 6500 64500 
8 0.03 8.07 7.99 16.09 36000 4000 40000 
9 0.06 4.30 7.08 11.44 22000 5500 27500 

lO 0.52 0.52 1040 260 1300 
ll 2.84 2.66 10.25 15.75 37500 37500 
12 1.07 2.63 13.78 17.48 38160 4240 42400 
13 3.04 22.99 26.03 52000 13000 65000 
14 3.48 9.63 13.11 26000 6500 32500 
15 10.68 10.68 20000 5000 25000 
16 18.62 18.62 36000 9000 45000 
17 2.12 20.31 11.28 33.71 42500 42500 

18 0.63 8.54 9.17 22500 22500 

19 27.48 27.48 54000 13500 67500 

20 1.91 4.76 25.35 32.02 56000 24000 80000 

21 1.28 17.51 18.79 31500 13500 45000 
22 2.62 2.49 3.71 8.82 16000 4000 20000 



Cetvel 37 nin devamı 

Fortsetzung von Tabellen 37 

Ağaçlanacak saha Lüzumlu fide adedi 
A ufforstungsflaechen Benötigte Pflanzenzahl 

Bölme Açık Maki saha Bozuk Yekun Kızılçaın Servi S edir K. çam Yekun 
No. saha orman saha P. brutia C. seınp. Ce d rus P. nigra Su mm e 
Abt. Blösen Busch- Zerstör- Gesammt var. Hor. libani 
Nr. ha fHiche te flil. Wl che 

lıa ha ha adet adet adet adet adet 
zahl zahl zahl zahl zahl ----

23 0.10 10.76 10.86 20000 5000 25000 
24 1.10 24.30 25.40 43750 18750 62500 
25 0.66 0.30 0.96 1820 580 2400 
26 
27 2.24 2.24 4000 1000 5000 
28 2.28 2.28 4000 1000 5000 
29 0.96 21.02 21.98 42000 10500 52500 
30 4.52 7.58 12.10 24000 6000 30000 
31 
32 
33 1.56 1.56 2600 2600 
34 7.66 19.58 27.24 40200 13400 13400 67000 
35 6.16 32.58 38.74 57000 19000 19000 95000 
36 0.27 55.81 56.08 84000 28000 28000 140000 
37 32.50 1.32 33.82 49500 16500 16500 82500 
38 45.38 0.94 46.32 66000 22000 22000 110000 
39 49.30 49.30 60000 20000 20000 100000 
40 1.12 33.62 34.74 85000 85000 
41 6.88 17.94 24.82 60000 60000 
42 6.47 7.57 10.04 35000 35000 
43 30.46 20.00 50.46 125000 125000 
44 32.16 32.16 80000 80000 
45 0.97 37.85 38.64 95000 95000 



Cetvel 38. Senelik ağaçlandırma miktarları 

Jaehrlicher Aufforstungsplan 

Saha Lüzıımlu fide cins ve adedi 
FHiche Benotigte Pflanzen art und Zahl 

Sene Bölme Hektar Kızılçam Servi Karaçam S edir 
No. Cup. semp. Jahr Abt. Nr. ha P. brutia var. horz. P. nigra C. libani 

4 
10 

1961 22 
23 54.96 102860 28340 

24 
25 
5 

35 
1962 41 80.64 120000 4000 19000 19000 

42 
6 
7 

1963 8 103.72 175000 22300 28000 28000 
33 
36 

9 
1964 34 88.98 122200 5000 33000 33000 

39 
ll 
12 

1965 17 102.64 84000 9400 16500 16500 
27 
37 
15 

1966 16 75.62 122000 14000 22000 22000 
38 
13 
14 

1967 28 79.16 167000 20500 

40 
ı 

2 
1968 3 78.78 186000 6000 

30 
18 
19 

1969 29 90.79 198500 24000 

44 
20 
21 

1970 43 139.91 323000 22000 

45 
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rak senede 200.000 adet fide dikilecektir. İki aylık dikim mevsiminde 
40 işçinin bu işi başaracağı fikrindeyiz. Ağaçlandırma işi Antalya Baş
müdürlüğü Ağaçlandırma gurupu tarafından yapılacaktır. Lüzumlu iş

çi Bölge Merkezi binalarında ve çadırlarda barındırılacaktır. Ayrıca kamp 
binalan yapınağa lüzum yoktur. Çünkü iş devamlı ve uzun süreli de
ğildir. Ağaçlandırma sahası için lüzumlu fide Gurupun mevcut Fidan
lıklarından temin edilecektir. 1963 senesi için 140.000, 1964 senesi için 
100.000, 1965 senesi için 82.500, 1966 senesi için 110.000, 1967 senesi için 
85.000 ve 1970 senesi için 125.000 adet tüplü 1 - O yaşlı fidelere ihtiyaç 
vardır. Bu fidelerin yetiştirilmesi için lüzumlu malzeme ve teknik yar
dım Antalya Merkez Fidanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Araştırma 
Istasyonu tarafından temin edilecektir. Çünkü tüplü fide yetiştirmek 
külfetli bir iş olduğundan Ağaçlandırma Gurupu bu fideleri yetiştirmek 
istemeyebilir. Tüplü fide yetiştirilmesi hususunda Ağaçl.andırma Guru
punun teknik elemanları yeter derecede bilgiye sahip olduğundan bu 
hususta fazla izahata lüzum görülmemiştir. 

İşçi ve alet mevzuunda herhangi bir zorluk olacağını zannetmiyo
ruz. Ağaçtandırma Gurupu ka.fi derecede alete, dikim zamanı yeteri ka
dar işçiye sahip olmaktadır. 

Ağaçlandırmanın muvaffak olabilmesi için eskiden beri dikim işle

rinde çalışan işçilerin bu iş için vazifelendirilmesi, dikilecek günlük fi
delerin o gün sökülerek dikilmesi çok iyi olur ve bunun tatbiki de müm
kündür. Çünkü, ağaçtandırma sahası fidanlığa yakın denecek kadar kısa 
mesafede ve çok güzel yolla Antalyaya bağlıdır. 

Dikimin üçüncü senesi hitamında ikmal dikimleri yapılmalıdır. İk

mal dikimleri için 1 - O yaşında tüplü fideler kullanılacaktır. Dikimden 
sonra dikim sahasında hayvan otlatılınasına kat'iyen müsaade edilme
melidir. Bütün orman için lüzumlu olan yangın emniyet şeritleriyle be
raber kültür sahasının etrafında asgari 3 metre genişliğindeki saha ma
deni toprak çıkıncaya kadar üst flora ve ölü örtüden temizlenmelidir. 
Bu şeritler bütün yangın mevsimi boyunca temiz tutulmalıdır. 

225. Keşif Raporu 

Bu period için yapılacak ağaçlandırmalara dair ön Keşif Raporu 
Cetvel 39 da gösterilmiştir. 

3. İSTİHSAL PLANI VE KIYMETLENDİRME 
31. tstihsal ve Nakliyatın PHl.ıılanamsı 

311. tstihsalin PUl.nlanm.ası 

Bük Araştırma Ormanında yapılacak yıllık kesimlerin hesaplanma
sında hiç bir formül kullanılmayarak eta deneme sahalarında tatbiki 
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olarak yapılan damgaya müsteniden hesaplanmıştır. Etanın hesaplan
masına dair teferruatlı bilgi I, 3, 341 ve 342. parağraflarda verilmiş

tir. 

Buna göre Bük Araştırma Ormanından bu plan devresinde dikili 
gövde hacmi olarak cem'an 30,300.098 m" emval çıkarılacaktır. 

Etanın hesaplanmasına, servetin hesaplanmasında olduğu gibi 10 
cm çap kademesini aşan gövdeler ithal olunmuştur. Gençlik ve sıklık 

bakımıariyle elde olunacak miktarlar (10 cm çaptan aşağı) etaya da
hil değildirler. 

Kesim miktarları muhtelif meşcere tiplerine isabet eden deneme 
sahalarına müsteniden herbir meşcere tipi için ayrı ayrı hesaplanmış
tır. 

Eta dağıtım cetvelinde Norm·al eta başlığı altında gösterilen mik
tarlar, sıklıklarda sıkışıp kalmış çıkarılması icap eden gövdelerle, nor
mal kuruluştaki serenlik, ağaçlık ve yaşlı meşcerelerden yapılacak ke
simleri ihtiva etmektedir. 

Bozuk orman sahası olarak tefrik olunan kısımlar, ihtiva ettikleri 
servet ve bu servetin kalitesi itibariyle devamlı ve rasyonel bir işletme
ciliğin tatbikinden uzak sahalardır. I. bloktaki bozuk orman sahalarının 
hektarında vasati olarak 44.205 m" ve II. bloktaki bozuk orman saha
larının hektarında ise vasati olarak 29.320 m" dikili gövde hacmi mev
cuttur. Servetin yetersizliği yanında yaş sınıfiarına dağılışı gelişigüzel 

ve kalitesi de bozuktur. Bu sahalarda serpintili vaziyette bulunan ağaç
lar, toprak maki florasiyle tamamen örtülü bulunduğu için kesim yılı 

içerisinde tamamen çıkarılarak müteakiben, saha hemen dikim suretiyle 
ağaçlandırılacaktır. Bu mülahazayla eta dağıtım cetvelinde mezkur sa
halardan elde olunacak dikili gövde hacmi «Bozuk Orman Etası» baş

lığı altında ayrıca gösterilmiştir. 

Her bölmeden meşcere tiplerine göre çıkarılacak eta miktarları 

«Bölmelerin tavsifi ve Silvikültür Planı» nda ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Eta her ne kadar meşçere tiplerine göre ayrı ayrı hesaplanmışsa 

da tatbikatçıya bir serbestiyet vermek maksadiyle bu plan devresinde 
çıkarılacak eta yekunu bölme etası olarak ele alınacaktır. Yani, damga 
esnasında herhangi bir meşcere tipi için verilen miktar fazla veya nok
san görülür ise bu miktar bölme içerisindeki diğer meşcere tiplerine 
aktarılabilecektir. Bölmeler için verilen yekün eta miktarı çıkarılacak 

miktara esas olmakla beraber, damga esnasında yapılan müşahadeler 

sonunda mezkür etanın azlığı bariz olarak müşahade olunursa, tatbi-



Cetvel 39. Ağaçlandırma keşif raporu 

Bericht über Aufforstungsvoranschlag 

Yapılacak işin cinsi Sene 
Art der Arbeit Jahr 

1961 
1962 

Arazi temizleme ve Ban- 1963 
ket yapımı. 1964 

Bodenbearbeitung 

Yekıin 

Surome 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1961 
1962 

Tohum ve fidan bedeli. 1963 

Saroen und Pflanzen_ 
kosten 

Yekün 
Surome 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Lüzumlu 
Tahsisat Yapılacak işin cinsi Sene 

Kosten Art der Arbeit Jahr 

TL. 

27.000 
40.000 
51.500 Dikim 

1961 
1962 

icrası masrafları 1963 
44.000 
5l.OOO Kosten 

37.500 
39.500 
40.000 
45.000 
70.000 

Yekün 
445.500 Summe 

der Pflanzung 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

6.500 
8.100 

26.705 Nakil, harcıra~, 

19.450 ~;:zeme vesaır 

1961 
1962 

sıhhi 1963 
masraf- 1964 

14.125 

19.300 Transport. Reisegeld, 
17.500 Hygienische Material 

9.600 u. andere 

11.125 
28.650 

Yekün 
161.050 Summe 

Bakım ve tamamlama 
masrafları. 

Pflege und 
Ergenzungskosten 

Umumi Yekün 
Gesammtsumme 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

115 

Lüzumlu 
Tahsis at 
Kosten 

TL. 

6.480 
9.600 

12.360 
10.800 
12.360 

9.120 
9.600 
9.480 

10.920 
16.800 

107.520 

5.000 
5.200 

10.000 
8.000 
7.500 

11.600 
7.800 
3.400 
3.000 

10.250 

71.750 

142.700 

928.520 
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katçı verilen eta miktarının bölme servetine nispetini nazarı itibare ala
rak, eğer verilen eta servetin % 10 undan fazla ise bölmeye başkaca mü
dahalede bulunmayacak ve eğer eta servetin % 10 undan az ise ve böl
meye mutlak olarak verilen eta miktarından fazla müdahale etmenin 
zaruri olduğuna kanaat getirir ise servetin % 10 unu hiç bir kayda tabi 
olmadan, silvikültürel kaidelere azami riayet ederek çıkarabilecektir. 

Serenlik çağındaki meşcerelerde ( vasati 20 - 40 yaşlı meışcereler) 

ferahlandırmalar her 5 senede bir tatbik olunarak her defasında 10 yıl 

için verilen etanın yarısı alınacaktır. Ağaçlık ve yaşlı meşcerelerin eta
ları bir müdahalede tamamen çıkarılacaktır. 

Ormanın taksasyonu esnasında servet ve eta hesaplarına ithal olun
mayan dikili kuru, tepesi kırık, çürük, hastalıklı v.s. suretle hayatiye
tini kaybetmiş olan gövdeler ilk iki sene içerisinde bütün bölmeler gezile
rek tesbit olunacak ve bunların çıkarılmasında silvikültürel mülahazalar 
nazarı itibare alınarak yerinde bırakılması zaruri görülen (meşcere ka
palılığını temin, dolgu ağacı vazifesi v.s. maksatlarla) ağaçlara doku
nulmayacaktır. Yalnız haşere, yangın v.s. afetierin yayılmasında rol oy
nıyacak dikili kurular mutlak olarak ilk 2 senede meşcerelerden uzak
laştınlacaktır. 

Kesim görecek bölmelerden yol inşaatı sebebiyle kesilen miktarlar 
etaya mahsup edilmeyerek, bu miktar bölmenin yekün servetinden düşü
lecektir. Yola tefrik olunan ormanlık saha miktarlarıda bölmenin vüs'
atinden düşülerek, yapılan değişiklikler sahalar cetvelinde gösterilecek
tir. Yol geçirilen meşcere tipinin, bölmenin umum vüs'ati ve yekün etası 
malum olduğuna göre etanın hektara isabet eden miktarı hesaplanarak 
bulunan bu emsal yola tefrik olunan saha miktarı ile çarpılarak elde olu
nan miktar bölmenin etasından düşülerek bölme için yeni bir eta he
saplanacaktır. 

Etanın tesbitinde ayrıca, kesimi müteakip elde olunacak kabuklu 
ağaç hacmından, tesbit olunan 4 kalite sınıfına göre elde olunacak kabuk
lu gövde hacımlarıda hesaplanmıştır. Kalite sınıflarının tefrikine ait 
esaslar dış dairenin ölçülmesi bahsinde izah olunmuştur. 

Bölmelerden meşcere tipleri tefrik olunmak suretiyle elde olunacak 
kabuklu ağaç hacmı ile kabuklu gövde hacımları ve bunların kalite sı

nıflarına isabet eden miktarları hakkında detaylı malümat Bölmelerin 
Tavsifi ve Silvikültür Plfmı kısmında verilmiştir. 

Bu plan dervresinde meşcerelerden normal eta olarak 14940.867 m" 
bozuk orman etası olarak 15359.231 m" ki cem'an 30300.098 m3 kabuklu 
gövde hacmi çıkarılacaktır. Normal etadan I. blokda % 25.68 ve IL blok-
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da % 14.00 bir zayiatla 1.1863.700 m3 ve bozuk orman etasından %28 
bir zayiatla 11058.647 m 3 ki cem'an 22922.347 m3 kabuklu kalın gövde 
hacmı (10 cm uç çapına kadar) elde olunacaktır. 

Blok ve bonitet tefriki yapılmadan yürütülen hesap neticesinde bü
tün orman için kabuk hacmı genel hacının %24 ü olarak hesaplanmış
tır. Buna göre bu plan devresinde bütün ormandan vasati olarak 
17420.984 m3 kabuksuz kalın gövde hacmı elde olunacaktır. 

Istihsale girişilmeden önce işlerin aksamamasını temin maksadiyle 
bir İstihsal İş Planı tanzim olunur. Bu Planda, senesi içersinde hangi 
işlerin ne zaman ve nasıl bir sıra takip edilerek yapılacağı gösterilir. 

Senelik etanın işaretlenmesi, mümkün olduğu hallerde Enstitü ele
manlarınında iştiraki ile bizzat Bölge Şefi tarafından yapılır. Damgada 
Istasyon Müdürü ve mümkün olduğu takdirde diğer istasyon eleman
larıda hazır bulunurlar. 

işaretlenen ağaçların dip kısımlarına yalnız kaim damga tatbik 
olunur. Bu ağaçlara numara verilmez. Kesilecek ağaçların işçiler tara
fından kolaylıkla bulunabilmesi için gövdenin yetişebUinen yukarı kıs

mına aynalar açılır. Mezkur ağaçların göğüs yüksekliği çapları 5 cm çap 
kademesine göre okunarak kaydolunur. 

Istihsal işlerini yürütmek için bölgeye temin olunacak 4 - 6 devamlı 
işçiden gayri, ikişer işçiden müteşekkil 6 - 8 işçi postasına (sezon işçisi) 
ihtiyaç vardır. Mıntakanın iklim şartları itibariyle istihsale en müsait 
zaman Ekim- Ocak aylarıdır. Senelik eta yukarda söylenen iş gücüyle 
vasati bir ayda alınabilecektir. İşçilerin seçilmesinde bilhassa mıntaka 
sakinleri ön planda tutulacak mümkün olduğu takdirde bütün işçiler 

Kargı Köyünden temin olunacaktır. Bu şekildeki bir organizasyonla se
zon işçilerinin yetişmeleride sağlanacaktır. 

İşçi postalarının birleşmesiyle teşekkül edecek işçi gurubuna, işçiler
den en muvafık görüleni işçi başkanı seçilir. Bu işçi, gurupun yapacağı 
işlerden idareye karşı sorumlu tutulur. istihsal işine başlanılmadan, iş 

sahası Bölge Şefi tarafından işçilere gösterilir. Kesimde takip olunacak 
yol, ana nakliyat istikameti, emvalin taşınacağı rampa, istif ve depo 
yerleri gösterilerek işçilere gerekli talimat verilir. 

işçilere kazalardan korunmak için dikkat edecekleri hususlar öğ

retilerek ilk yardım malzemesinin bulundurulacağı yer söylenir. 

İstihsal işi iki kişiden müteşekkil işçi postaları tarafından yürütü
lür. İstihsalde bir ağacın hazırlanması sona ermeden ikinci bir ağaca 
geçilmez. Kesimler istihsal tekniğine uygun yürütülür. 
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Gençlik ve sıklık gurupları içerisinde kilitlenmiş yaşlı ve çok dallı 

ağaçların dalları devirmeden evvel mutlaka budamr. 

istihsal yapılan sahalar devamlı olarak Bölge Şefince kontrol edi
lir. Mıntakanın Bakım memuru ve Kesim memurları devamlı olarak is
tihsal sahasında bulunur, kesimleri organize eder, iş tekniği bakımın

dan önemli hususları işçilere öğretilirler. 

Etanın yıllara taksiminde meşçerelere tatbik olunacak silvikültürel 
muamelelerin müstaceliyet derecesi ve her yıl ayni miktarda emv.alin 
istihsal olunabilmesi hususları gözönünde tutulmuştur. Nakliyat güçlüğü, 
yol şebekesinin ikmali bu hususda önemli bir rol oynamadığından ikinci 
derecede üzerinde durulmuştur. 

Bölgeden yapılan kesimlere ait detaylı malfımat Silvikültür Planın
daki ilgili hanesine her yıl muntazam işlenecektir. 

312. Nakliyat Tesislerinin PHtıılaııması 

3121. Genel hususlar 

Genel anlamda, bir arınanın işletmeye açılmasından, bir işletme bü
tünlüğü teşkil eden orman sahasında arınancılık ilim ve tekniğinin çe
şitli icaplarımn yerine getirilmesiyle bu sahada intensif bir arınancılığın 
tatbikini mümkün kılacak münakale şebekesinin tesisini anlıyoruz. 

Genel orman yol şebekelerinin planlanmasının faydalarından ve bu 
işin tekniğinden burada detaylı olarak bahsedilmeyecektir. Sadece, Gü
neyanadoluda yaygın bir ağaç cinsi olan kızılçam mevzuunda her türlü 
araştırma faaliyetlerinin tatbik edileceği Bük Ormanında, böyle bir şe

bekenin, bölgenin yeniden tanzim edilen Amenajman planı meyanında 

hazırlanması kaçınılmaz bir zarurettir. 

Şebekenin tanziminde göz önünde bulundurulan kıstaslar, arınanın 

bugünkü veriminden çok, orman içinde yapılacak çeştli araştırma ko
nularının araziye tatbiki ve meşcerelerin i.stikbaldeki değerleri olmuş

tur. 

iSTtHLAK MERKEZLERi 

Bük Araştırma Ormanından elde edilecek her cins yakacak ve ya
pacak odunun kıymetlendirme pazarı, bölgeye vasati 35 Km. mesafede
ki Antalya ilidir. 



3122. Nakliyat havzasının hudutlarının ve ana nakliyat 
istikaınetinin tayini 
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I - 11 parağrafında kaydedilmiş bulunan Bük Araştırma Ormanının 

hudutları, nakliyat havzasının hudutları olarak kabul edilmiştir. Esa
sında iki ana blok olarak kabul edilen ve Kayran sırtlarından Kızılde

reye inen kuzey- batı mailesi ile Elmalıbeli sırtlarından yine Kızıldereye 
inen güney - doğu mailesi tamamen kapalı bir nakliyat havzası olarak 
mütalaa edilemez. Ancak Araştırma bölgesi hudutları dışında kalan ve 
Antalya Orman işletmesi, Yenice Bölgesi hudutları içinde bulunan Yazır 
Serisinin diğer havzaları da düşünüldüğ·ünde, sahanın heyeti umumiye
sini bir kapalı nakliyat havzası olarak kabul etmek icabeder. Bu hav
zalarda yapılacak genel şebeke planlanması, halen yapılan şebekeyle ko
laylıkla birleştirilip, kapalı nakliyat havzasının tamamını kavrayarak, 
sahanın işletmeye açılmasını temin edecektir. 

Bölge haritası tetkik edildiğinde, gerek halihazır bölge sahasının ve 
gerekse bölge hudutları dışında olup da kapalı bir nakliyat havzası teş
kil eden umumi sahanın ana nakliyat istikametinin, havzanın muhtelif 
istikametlerinden gelen derelerin birleştiği düğüm noktası ve havzanın 
en alçak yeri olan Bük mevkii - Mecene boğazı - Antalya olduğu görü
lür. Fakat gerek harita üzerinde ve gerekse arazide yapılan etüdler bu 
havzanın tabii ana nakliyat istikameti olarak görülen Menece boğ.azı -
Antalya istikametinin, tatbikatta ana nakliyat istikameti olarak alınma
sının hiç bir suretle iktisadi olmadığını ortaya koymaktadır. Zira, bil
hassa Mecene boğazı yol inşası için son derece gayrimüsait bir arazi 
karakterine sahiptir. Arazi çok sarp ve kayalıktır. Mecene boğazını ta
kip edecek bir güzergahın inşası hiç bir düşünüşle kabili telif olma
yacak derecede büyük inşa masraflarını icabettireceği gibi uzun bir inşa 
zamanını, geniş bir eleman ve ekipman kadrosunu gerektirir. Ayrıca Me
cene boğazından geçirilen yolun boğazı müteakip Antalya - Elmalı devlet 
şosesi ile iltisakını temin için çizilecek yeni bir güzergah 6- 8 Km. lik 
bir yolun yapılmasını zaruri kılmakta ayni zamanda bu güzergah üze
rinde bulunan sahipli arazilerin istimlakini icabettirmektedir. Bu ise, 
arazinin kıymetli olduğu Antalya ınıntakasında yol inşa masrafiarına 

büyük bir istimlak bedelininde eklenmesi demektir. 

Bu sebeplerden dolayı havzanın ana nakliyat istikametinin ters me
yile rağmen, Bük - Elmalıbeli - Antalya olarak kabul edilmesi en uygun 
şekil olarak mütalaa edilmiştir. 

Bük-Elmalıbeli-Antalya güzerhahında projenin tanziminde yeni
den yapılacak (3 kilometre) Bük-Elmalıbeli yolu hem ormanı işletmeye 
açan bir istihsal yolu hem de havzanın istihlak merkezi ile irtibat ve 
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ana nakliyat yolu olarak kullanılacaktır. Böylece Antalya - Elmalı Devlet 
şosesi ile kolayca irtibat tesis edilerek. Devlet şoseninin Elmalıbeli- An
talya arasındaki 35 Km. kısmından istifade etmek imkanı bulunmuş ola
caktır. 

3123. Mevcut yollar 

Bölge genel yol şebekesinin planlanması çalışmalarına başlandığın
da saha içerisinde iki yol yapılmış bulunmaktaydı. 

1. Nakliyat havzasının ve Bölgenin kısmen kuzey hududunu teş

kil eden Antalya - Elmalı devlet şosesi, 

2. Antalya - Elmalı devlet şosesinden Mersinlikuyu civarından ay
rılarak Bük mevkiine inen ve oradan Yazır Deresi mecrası boyunca de
vam eden, Antalya Devlet Orman İşletmesi tarafından 1956 yılında yap
tırılmış bulunan ve halen Bölgenin Antalya ile irtibatını ve nakliyatını 
sağlayan yol. Bu güzergah Bük mevkiine kadar bir sırt yolu karakterini 
göstermektedir. Meyil %O- 12 arasında değişmekte olup umumiyetle 
4 - 5 metre platform genişliğine sahip kısmen stabilize malzeme ile kap
lıdır. Sanat yapıları tamamlanmamış durumdadır. Esasında gayeye uy
gun bir nakliyat yolu değildir. İçerisinden geçtiği ormanlık sahaları 

işletmeye açınada önemli bir rolü olmamaktadır. Bu yolun, şebekenin 

tesisinde Kargılı mahallesi ( Hörü deresi ağzı) ile Bük arasındaki kıs

mından istifade edilmiştir. Keza Bük - Yazır deresi mecrası kısmından 

da Yenice Bölgesi dahilinde kalan ormanlık sahaların işletmesinden is
tifade edilebildiği gibi, ormanlık sahada bilahare yapılacak şebeke

nin, halen yapılmış bulunan şebekeyle irtibatını teminde de istifade edile
cektir. I numaralı şebeke yolunun yapılmasından sonra tali bir yol ola
rak kalacak ve sadece bakımıyla iktifa edilecektir. 

3. Bölge dahilinde araba ve motorlu vasıtaların işlemesine elve
rişli başka bir yol mevcut değildir. 

Bazı yerlerde patikalar ve katır nakliyatma müsait yollar mevcut
tur. Bunlardan Dikilitaş- Değirmenyıkığı patika yolundan şebekenin 

tesisi sırasında faydalanılmıştır. 

3124. Projesi yapılan yollar 

Tesis edilen şebekeye ait teknik malfımat için Cetvel 40 a bakınız. 

PROJE No. I B"üK - ELMALlEELi 

Ana nakliyat ve irtibat yolu. İki ana maile olarak mütalaa edile
bilen nakliyat havzasının en alçak noktası olan Bük mevkii (ayni za-
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manda bölge merkezi) ile Antalya - Elmalı devlet şosesini birleştiren bu 
yol, bölgenin Antalya istihlak merkezi ile ana nakliyat ve Antalya is
tasyonu ile irtibat yolu olarak düşünülmüştür. Ayni zamanda takip et
tiği dere tabanının sağ ve solundaki meşcerelerin işletmeye açılmasını 

temin edecektir. 4 metre platform genişliğinde üst yapılı ana yol stan
dardına göre yapılacaktır. 

PROJE No. II ZüRK- KAYRAN 

üst yapılı tali yol. Bölgenin orman kesafeti bakımından en zengin 
kısmındadır. Bu yol ile III numaralı Kayran-Kızıldere yolunun güzer
gahı, harita ve arazi üzerinde yapılan uzun etüdler ve tecrübe edilen 
bir çok güzergahlar neticesinde iktisadi bakımdan en uygun bir güzer
gah olarak tesbit edilmiştir. ilk nazarda ormanlık sahanın heyeti umu
miyesini işletmeye açınada mahzurlu tarafları olduğu söylenebilirsede, 
çeşitli sebeplerle ulaşılması mecburi olan Kayran tarlaları (mücbir nokta) 
mevkiine giden en uygun güzergah olarak tesbit edilmiştir. Zira Çöğ
men deresi - Zeytinlidere ve diğer tali dereleri aşağı noktalardan geçen, 
tesviye münhanilerine paralel istikamette yapılacak bir güzergah üze
rinde büyük masrafları icabettiren sanat yapılarının tesisi mecburiyeti 
vardır. Bu dereler içerisine yapılacak muvakkat sürütme yollariyle de
re yamaçlarındaki emvalin şebeke yollarına indirilmesi temin edilecek
tir. 

PROJE No. III KAYRAN - KIZILDERE 

üst yapılı tali yol. Bu güzergahın tesbitindede II numaralı Zürk -
Kayran yolundaki düşünüşle hareket edilmiştir. Zürk- Kayran yolu ile 
Kayran tarlaları mevkiinde birleşmekte ve bir ring yolu teşkil etmek
tedir. 

PROJE N o. IV KARGILI - MERSiNLiKUYU AI.ANI (HöRü 

DERESi) YOLU 

üst yapılı tali yol. Bölgenin en yaşlı meşcerelerinin tamamının iş

letmeye açılmasını temin etmektedir. Antalya-Elmalı devlet şosesiyle 

de irtibatı vardır. 



Cetvel 40. Yol projesine dair teknik malumat 

Technische Daten über Wegebauprojekte 

Proje Yolun baş ve son Platform İnşa İnşa İnşa Kın. Yekfrn 
No. noktaları Tipi Tulü Meyil genişliği nev' i sırası yılı İnşa mas. in§a 

Projekt Anfan.r;s-und Endpunkt Typ Strecke Neigung Wegbreite Bauart Baureiche Baujahr Kosten tutarı Nr. des Pro jektes Pro Km. Total 

m. % m. TL. TL. 
--- -----

I Zürk- Kayran Tali 3.200 5-8 3.00 U st--
ı 1960 30.000 96.000 yol Y.apılı 

II Kayran-Kızıldere Tali 3.600 4-10 3.00 U st 4 1963 35.000 105.000 
yol :y_apılı 

III Bük- Elınalıbeli Ana 4.500 3-10 4.00 U st 3 1962 40.000 180.000 
Kargalı- Mersinlikuyu 

yol :y_apılı 

IV Tali 4.000 2-8 3.00 U st 2 ı96ı 25.00 ıoo.ooo (Hörü deresi) yol Y.apılı 
Kargalı Aksuderesi Tali 5.500 0-5 3.00 U st 6 1964 30.000 165.000 V (Maarif) yol Y.apılı 

VI 
Elmalıbeli- Değirmen- Tali 2.500 0- ı2 2.50 U st 5 1964 10.000 25.000 yıkığı yol yapısız 

Yedibuçuk tarlası - El-
Tali üst VII malı beli- Değirmen yı- yol 2.500 10-12 2.50 7 ı965 15.000 37.500 

kığı yolu iltisakı yapısız 

Yekfrn 
25.800 708.500 Summe 

Mak ta ı) Kızıldere- Zeytinli- Tali 1.500 o -3, Toprak 
dere vol tesviye 

yolları 
Makta En çok 20 Toprak 

Sciılitt-
2) Çöğınen deresi yolu tesviye 

\V C ge 3) Zürk deresi Mak ta En çok 20 Toprak 

Elınalıbeli- Maarif 
Devlet 3.000 yollar şosesi 

Alt e- Mersinlikuyu- Bi.ik Tali 5.500 o- ll 4.00 Kısmen 1956 
Faluwege yol s tabiize 

NOT 25.8 Km. yol şebekesi tamamlandıktan sonra her yıl 5000 TL. bakım masrafına ihtiyaç vardır. 
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PROJE No. V KARGILI- AKSUDERESi YOLU 

üst yapılı tali yol. Aksuderesinin sağ ve sol yamaçlarını işletmeye 
açacaktır. Yenice Bölgesi dahilinde kalan ormanlık sahalarda ileride ya
pılacak şebekenin tesisinde bu yoldan istifade edilecektir. Maarif mev
kiinde Antalya - Elmalı devlet şosesiyle iltisakı vardır. 

PROJE N o. VI ELMALIBELi- YELEKTEPE 

üst yapısız tali yol. Amenajman planında koru ve baltalık orman
larının hududu olarak tesbit edilen bu yol, tali bir yol olup, yapısızdır. 
Toprak tesviye olarak inşa edilecektir. Bir nakliyat yolundan daha çok, 
baltalık ve açıklık sahalarda yapılacak çeşitli deneme ve çalışmalar sıra
sında kullanılacaktır. 

PROJE No. VII YEDtBUÇUKTARLASJI- ELMALlEELi

YELEKTEPE YOLU tLTISAKI 

üst yapısız tali yol. VI numaralı tali yol ile I numaralı ana yolu 
birleştiren irtibat yoludur. 

1\'IAKTA (SüRüTME) YOLLARI 

Projelendirilen ve (0) hattı araziye aplike edilen 1, 2, 3, 4 numara
lı yollardan başka 

a. Kızıldere - zeytinlidere 

b. Çöğmenderesi mecrası 

c. Zürk deresi mecrası 

gibi bazı muvakkat sürütme yollarıda harita üzerinde işaretlenmiştir. 

Bu yolların yapılmaları mekan ve zaman bakımından tamamen tatbi
k.atçıya bırakılmıştır. Lüzum görülen zamanlarda yapılacak ·çalışmaya 
en elverişli yerlerde tamamiyle makta yolları standardına uygun muvak
kat mahiyetteki bu yollar meyil tahdidi olmadan tatbikatçı tarafından 
tesis edilecektir. 
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PATIRALAR 

Bölge dahilinde bazı çalışmaların yapılmasında kolaylığı sağlamak 
için olduğu gibi, koruma tarassut v.s. gibi çeşitli gayelere hizmet edecek 
patika yollarının yapılması yine tatbikatçının insiyatifine bırakılmıştır. 

Bir misal olarak Elmalıbelinden (Dikilitaş) - nirangili tepeye çıkmayı 

kolaylaştıracak bir patikanın tesisi lüzumu gösterilebilir. Zira bu tepe 
bölgenin umum sahasını görmeye müsait bir mevkidedir. 

3125. Havai Hatlar 

Bölge dahilinde gerek kısa ve gerekse uzun mesafede çalışan havai 
hat tesislerini icabettirecek bir durum mevcut değildir. 

3126. Motorlu Sürütme Araçları 

Bilhassa deneme sahaları içine, çeşitli sebeplerle öküz, katır gibi 
sürütme işinde kullanılacak hayvanların girmesi arzu edilmeyen bölmeler
de yapılacak istihsalin yol kenarlarına kadar kaydırılması ve sürütülmesi 
için çelik halat ve makaralı çalışmalarda cer kuvveti olarak istifade 
edilmek üzere küçük takatta bir sürütme vincinden istifade etmek şa

yanı tavsiyedir. 

3127. Propesi yapılan yoUara ait telmik hususlar 

1. Mevcut haritalar 

Havzanın 1/25000 tesviye münhanili haritasından büyültülen 1/12500 
ve 1/5000 lik paftaları mevcut olup bunlardan istifade edilmiştir. 

2. Aplikasyon 

1, 2, 3, 4 numaralı yolların araziye (sıfır hattı) aplikasyonları yapıl

mıştır. Diğer yollar harita üzerinde tesbit edilmiş fakat araziye aplikas
yonları yapılmamıştır. 

3. Meyiller 

Şebekede aksi meyillerden kaçımlmıştır. Yalnız bir numaralı yolda 
ve çok kısa bir mesafe dahilinde % 3 aksi meyil mevcuttur. Meyil, aza
misi ana yolda çok kısa mesafeler içinde % 8 tali yolda ise % 10 dur. 
Mecbur kalınmadıkça meyil asgarisi % 3 - 4 den daha az olarak alınma
mıştır. 
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4. Kurplarm yarıçapı 

Asgari yarıçap olarak 10 - 12 metre kabul edilmiştir. 

5. Platform genişlikleri 

Ana yollarda platform genişliği 4, tali yollarda ise 3 metre olarak 
inşa edilecektir. 

6. Yollar arasındaki mesafe 

Ortalama 400 metredir. Hektar başına açıklık ve sarp kayalık kı

sımlar hariç tutulursa 22 m. yol düşmektedir. 

7. Sıııai tesisler 

Büyük sınayi tesislerden kaçınılmıştır. Bir kaç tane ufak köprü 
(azami açıklığı 5- 6 metre) ile lüzumlu yerlerde beton tabliyeli menfez 
ve uygun çaplı büz tesis edilecektir. Yolların inşasında hendek, büz ve 
menfezler hiç bir surette ihmal edilmemelidir. Ayni şekilde yapılacak 

yolların üst yapılarınında tamamlanması gereklidir. Platform genişliği 

3 metre ve daha az olan yollarda lüzumlu yerlerde geçit yerleri tan
zim edilecektir. 

8. Kullamlacak makinalar 

Yolların inşasında bir kompresör ve orta büyüklükte bir buldozer 
şayanı tavsiyedir. İnşaat masraflarını önemli miktarda düşürecektir. 

Keza stablize nakli ve serilmesinde damperli 2 kamyonun muayyen bir 
süre çalıştırılması icabeder. 

EKONOMiK HUSUSLAR 

1. Bugünkü istihsal durumu ilk perioda ait pliinın 31. parağrafın
da izah olunmuştur. Yapılacak istihsalden elde edilecek çeşitli emvalin 
bugünkü piyasa değerinin (masraflar çıktıktan sonra) ortalama 60 lira 
olarak kabul edilmesi mümkündür. Ayrıca plandada görüleceği veçhile 
miktarı pek fazla olmamakla beraber ilk dönüş müddetinde her yıl meşcere
lerin imarı kastiyle etanın haricinde dikili kuru, devrik ve anormallerden 
yapılacak istihsaldende bir kıyınet ortaya çıkacaktır. 

2. İstikbaldeki istihsal durumu ve değeri : Bölge ormanlarında 

yapılacak çeşitli entansif ormancılık çalışmalarının tabii bir neticesi ola
rak gelecek yıllarda hektardaki servet ve yıllık artım yükselecektir. Do-
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layısiyle yıllık eta miktarında bir artma olacaktır. Keza, baltalık saha
ların ıslahı, açıklık sahaların ağaçlandırılması, çeşitli teknik silvikUltürel 
müdahalelerin neticesinde umumi etada sözü edilen bir yükselme olacak
tir. Bu miktarın bugüne nazaran % 100 ün üzerinde olması normal mü
talaa olunabilir. 

3. İnşaat masraflarının karşılanması ve amortismanı : Genel şe
bekenin tesis masrafları olarak vasati 710.000 lira hesaplanmıştır. Bu 
meblağı ormanın bugünkü hasılatıyla 15 senede amorti edeceği hesap
lanabilir. Fakat gerek intensif çalışmaların neticesinde gelecek yıllarda 

yükselecek eta ve gerekse bu arınanın bir işletme ormanından ziyade 
çeşitli araştırma mevzularının tatbikat sahası olması münasebetiyle, ku
rulacak şebekenin inşa masraflarının direkt olarak orman geliriyle kısa 

zamanda karşılanması bir mahzur teşkil etmiyecektir. Yol şebekesinin 

istihsalden gayri koruma, yangın gibi diğer arınancılık hizmetlerinin 
görülmesindeki müsbet tesirini gözönünden uzak tutmamak ve amortis
man hesaplarında nazarı itibare almak lazımdır. 

3128. Y ollarııı baknın 

Tekniğince inşa edilmiş ve bilhassa hendek ve sanat yapıları tamam
lanmış bir yolun, yıllık bakım masrafları grafiğinin ilk 1- 2 seneden son
ra muayyen bir süreye kadar devamlı düşüş göstermesi icabeder. Bunun 
aksi, yolun tekniğine uygun yapılmadığıı-n gösterir. Yıllık bakım mas
rafı olarak metre tul başına ortalama 30 - 40 kuruş hesap edilmeli ve 
bu para sarfedilmelidir. 

Bakım işinin normal olarak senede iki defa yapılması faydalıdır. 

1. N akliyet mevsiminden evvel 

2. N akliyat mevsiminden sonra 

Yağış mevsimi başlamadan yolların bir defa baştan sona kadar kont
rolden geçirilmesi, yağmur sularının yol üzerinde toplanarak derecik ha
line gelmesine sebebiyet verecek hususların hertaraf edilmesi lazımdır. 
Bu arada dolmuş hendekler temizlenmeli, büz başlıkları ayıklanmalı ve 
tamir edilmelidir. Keza, nakliyattan mütevellit yol platformunda meyda
na gelmiş iz yerleri kapatılmalı ve sıkıştırılmalıdır. 

Yağış mevsiminin sonunda da ayni ameliye tekrar edilerek yolun ta
mir edilmesi lazımdır. Kış mevsimi sırasında vuku bulacak kuvvetli sağ
nak yağışlar sırasında bölgenin daimi işçilerinin ellerinde lüzumlu aletler 
bulunduğu halde yol boylarına gönderilmesi ve bunun usul ittihaz edile
rek daimi işçilerin bu işe alıştmlması lazımdır. 
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Lastik çizme ve yağmur geçirmez pelerinle techiz edilmiş işçilerin bil~ 

hassa 2 - 3 km gibi kısa mesafelerde ve kuvvetli yağışlar sırasında yol
boylarına gönderilmesi yağmur sularının yol platformu üzerinde yapa
cağı tahribatı önlemek bakımından son derece faydalı neticeler verir. 
% 7 - 8 den daha çok meyilli kısımlarda yol platformu üzerinde topla
nan suları hendekiere akıtmaya yarıyan su savaklarının duruma göre her 
40, 60, 100 metre aralıklarla tesisi lüzumludur (Savak planına bakınız). 

Kuvvetli yağmurlardan sonra 1 ~ 2 gün müddetle bilhassa ham yol
ların mecbur kalınmadıkça nakliyata ve trafiğe açılmaması şayanı tav
siyedir. 

32. Pazarlama 

Bir işletmenin planlanması yapılırken, işletmenin çeşitli faaliyeti so
nunda meydana çıkacak malların kıymetiendirilmesi şekil ve imkanlarının 
gayet detaylı bir surette tetkik edilmesi ekonomi ilminin ve bizatihi işlet
meciliğin icaplarından birisidir. 

Bir cephesiyle iktisadi bir işletme karakteri taşıdığından şüphe ol~ 

mayan Orman işletmelerinin işletme planlarının hazırlanması sırasında 

da, işletmenin ortaya koyacağı değerin en iyi bir şekilde kıymetlendirilme 
esasları üzerinde titizlikle durmak lazımdır, kanısındayız. 

Orman işletmelerinin planlı ve intensif çalışmaları sonunda ortaya 
çıkardığı değerlerden olan asli ve tali orman mahsullerinin kıymetlendi
rilmesi, yani piyasaya intikal ettirilerek paraya tahvil edilmesi, döner 
sermaye ile çalışan orman işletmelerinin esas fonksiyonlarından birisi~ 

dir. 

Asli ve tali mahsüllerin kıymetlendirilmesini «pazarlama» olarak ifa
de edeceğiz ve pazarlamanın esasları üzerinde kısaca duracağız. Pazarla~ 
manın esaslarını : 

1. Piyasanın tetkik ve tesbiti 

2. Emvalin piyasa isteklerine göre istihsal ve standardize edilmesi 

3. Piyasaya arz yer ve zamanlarının tayini 

4. Emvalin daha fazla değer kazanabilmesi için yapılacak işler 
şeklinde tadat edebiliriz. 

1. Piyasanın tetkik ve tesbiti 

Mevzumuz orman asli ve tali mahsullerinin kıymetiendirilmesi ol~ 

duğu için meseleyi sadece bu cepheden mütalaa edeceğiz. Piyasanın tet-
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kiki işi, istihsal işine başlamadan daha evvel yapılmalı ve istihsal edile
cek emvalin mahallin hususiyetlerine göre ne yolda kullanıldığı, istih
lak yerleri, ihtiyaç miktarları ile piyasanın tercihen aradığı eb'ad ve ev
saflar tesbit edilmelidir. Bu mevzuda kat'i bir tesbitin yapılmasına hiçbir 
zaman ihtiyaç yoktur. İşletmenin umumi bir malumata sahip olması yeter
lidir. 

2·. Piyasa isteklerine göre istihsal ve standardize 

Piyasada yapılan tetkik sonunda elde edilecek bilgilerle cari standar
dizasyon esasları meczedilerek, yapılacak bir istihsal sonunda elde edi
lecek emval daha kolay ve fazla bir değerle alıcı bulacaktır. 

3. Piyasaya arz zamanı ve mahalli 

Her ne kadar intensif işletmecilikte asli orman mahsullerinin piya
saya arz yeri, onun istihsal edildiği meşcereye en yakın ve trafiğe elve
rişli yol kenarı ise de, bunun memleketimiz için şimdilik tatbik kabiliyeti 
yoktur. Zira mevzuatımız müsait değildir. O halde satış mahalleri olarak 
tesbit ve tayin edilecek depo yerleri, her zaman muvasalaya imkan vere
cek ve kolayca yükleme ve boşaltmanın yapılabileceği şekilde seçilme
lidir. Keza emvalin piyasaya arz zamanı da satışta önemli bir rol oynar. 
Piyasanın canlı bulunduğu zamanda yapılan satışlar daima daha iyi alıcı 
bulur. Zira, fiyat teşekkülünde arz ve talebin oynadığı rol malumdur. 

4. Emval değerinin fazlalaştırılması işleri 

Emvalin daha fazla değer kazanabilmesi için satış yerinde esasında 
basit olan fakat neticeye daima büyük mikyasta tesir eden bazı husus
lara dikkat edilmelidir. Bu arada : 

a. İstiflerin muntazam yapılması 

b. Yapılan kalite tasniflerinde standardizasyon esaslarına harfiyen 
riayet edilmesi 

c. Her istifdeki emval miktarının piyasa isteklerine ve mahalli hu
susiyetlere göre ayarlanması 

d. Dimenziyon (boy ve bilhassa çap) ölçmelerinin tam sıhhatli ya
pılmış olmasına dikkat edilmesi 
v.s. gibi hususlar sayılabilir. 

Halihazırdaki mevzuata göre Bük Araştırma Ormanından yapıla

cak her türlü istihsal depo yerlerinde Yenice Bölge Şefliğince teslim alı
nacak ve bunların satış muameleleri Antalya Orman İşletme Müdür-
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lüğünce yapılacaktır. Bu durum muvacehesinde Araştırma Ormanı Şef
liğince, istihsallerin zamanında yapılması, işletmelerde cari standardi
zasyon esaslarına göre hazırlanması, usulüne uygun istiflenip işletme 
elemanıarına devredilmesi gerekmektedir. 

4. KORUMA PLANI 
41. Yangıı: 

Bük Araştırma Ormanı memleketimizin en çok yangın tehlikesine 
maruz bulunan Güneyanadolu ınıntakasında bulunduğundan alınması 

lazım gelen koruma tedbirlerinin başında yangına karşı alınacak tedbir
ler gelmektedir. 

Saf kızılçam meşcerelerinin yangın afetine karşı hassasiyeti ma
lumdur. Meşcere karışıklığının yetişme muhiti şartlarına uyan diğer 
ağaç türleri ve bilhassa yapr.akiı ağaçlarla düzenlenmesi şayanı arzu• 
dur. Bu plan devresinde ağaçlandırma planında gösterilen bölmelere ser
vi karıştırılacaktır. Yapraklı ağaç türlerinden bilhassa meşenin karışık
lığa ithali araştırılacaktır. Yol kenarlarına 25- 50 m genişliğinde meşe

den müteşekkil bir şeridin getirilmesi yapılacak ağaçlandırmalarla sağ
lanmalıdır. 

Bütün meşcerelerde kesim artıkları kesimi müteakip dikkatle temiz
lenecek ve yangına sebebiyet verecek şekilde topluca kurumaya terkedil
mesi önlenecektir. Tensil beklenmeyen sahalarda ince kesim artıkları bü
tün sahaya yayılarak mümkün olduğu kadar kısa zamanda tecezzileri 
sağlanacaktır. Yol kenarlarında 20 - 25 m lik bir şeritte hiç bir artık bı
rakılmay.acak ve bu şeritte meşcere kapalılığı 0.5- 0.6 ya kadar düşürü
lerek ağaçlarda mevcut ise 3 - 4 metreye kadar dallar budanacaktır. 

Güllük tepesindeki yangın gözetierne kulesi her an için bütün salıayı 
kontrol edebilecek durumdadır. Bölgenin telefonla Yenice Bölge Şefliğine 
ve Antalya Orman Başmüdürlüğüne, dolayısiyle Güllük gözetierne kule
sine irtibatı mevcuttur. Yazın muayyen fasılalada gözetierne kulesi ara
nıp, durum kontrol edilecektir. 

Y angınla mücadele için 52. kısımda kayıtlı malzemeler en kısa za
manda temin edilerek, devamlı bakımları yapılacaktır. 

Bölge elemanlarına, daimi işçilere, istihsalde çalışan kimselere mu
ayyen zamanlarda vukuu muhtemel bir yangında takip olunacak hareket 
tarzı Bölge Şefince izah olunacak, memurlar arasında bir vazife taksimi 
yapılarak herkese, alarm halinde göreceği vazifeler öğretilecektir. 

Bölge vüs'atinin küçüklüğü,bölge işerisinde yangına sebebiyet verebi
lecek kalabalık köylerin bulunmayışı, yol şebekesinin sıklığı, otlatmanın 
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bölge dahilinde yasak edilişi gibi sebeplerle bölgede yangın şeritlerinin açıl
masına lüzum görülmemiştir. Açılması icabeden yangın şeritlerine dair 
yapılan bir ön keşif sonunda, ormanlık sahanın büyük bir kısmının açıla
cak şeritlerle verimsiz hale getirilmesi, tesis ve bakım masraflarının yük
sek olacağı anlaşılmıştır. Ancak yol güzergahları tesbit olunurken, güzer
gahın yangın şeridi vazifesi görebilecek şekilde geçirilmesine çalışılmıştır. 
Yaylalara göç mevsiminde Bölge Şefliğince aşağıdaki tedbirler alınacak
tır. 

a. Bölgeye gırış yolları devamlı kontrol ettirilecek, giren sürü sa
hiplerinin bölge dahilinde duraklamaları önlenecektir. 

b. Yol güzergahları devamlı kontrol ettirilecek, transit geçmek za
ruretinde bulunan sürüler, bölgeyi terkedinceye kadar bir memur tara
fından nezaret altında bulundurulacaktır. 

c. Kule ile olan irtibat sıklaştırılacaktır. 

İlgili kısmında etraflıca izah olunan bakım tedbirlerinin zamanında 
tatbiki de yangın tehlikesini azaltacaktır. Bunlardan birisi meyanında 
sıklıklarda teşekkül edecek kuru ve düşmeyen dalların çarparak budan
ması zikredilebilir. 

42. Otlak işleri 

Bük Araştırma Ormanında prensip itibariyle otlatma kabul edilme
diğinden mevzuun planlanması hususunda bir işlem yapılmamıştır. Kar
gılı mevkiinde mevcut olduğu daha önceki balıisierde bildirilen 12 hanelik 
tahtacı gurubundan bir kısmınında plan tanzimi esnasında Antalya ve Kor
kuteline göç ettikleri anlaşılmıştır. Halen ikamet etmekte olan tahtacıların 
ınıntakada kalıp kalmayacakları şüphelidir. Bunların orman içerisinde ika
metlerine sağlamak hazır işgüçünün temini bakımından önemlidir. Bu köy
lülere ait halen 90 keçi, 37 inek, 29 at, 13 merkep ve 4 katır mevcuttur. 
Kendileriyle yapılan temaslarda keçilerin yerine inek ikame edebilecekleri 
öğrenilmiştir. Bu husus kendilerine devamlı olarak işlenıneli ve mevcut 
keçiler yerine inek ikame edilmelidir. Yaz aylarında mevcut bütün hay
vanlar yaziıkiara çıkarılmaktadır. Kış aylarında ise bunlar köy civarındaki 
tarlalarda otlatılacak ve Araştırma Ormanına kat'i olarak sokulmayacak
tır. Mahalle zaten mevki itibariyle Araştırma Ormanının kenarında bu
lunmaktadır. 

43. Diğer koruma işleri 

Araştırma ormanı dahilinde orman kaçakcılığı mevzubahs değildir. 

Ormanda ikamet eden tahtacılara devamlı çalışma imkanları mevcuttur. 
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Zaten daha önceleri sırf maişetlerini temin etmek maksadiyle yaptıkları 

ufak çaptakı usulsüzlükler, onlara iş temin etmek ve onlara devamlı ola
rak orman sevgisini aşılamak ve ayni zamanda onLarı katrol etmekle 
önlenmiş olacaktır. Ormana civar köylerin, Araştırma Ormanına kadar 
ğelerek kaçak ağaç kesmeleri mevzuibahs değildir. Orman içerisinden 
seyreden yollardan yalnız Antalya - Elmalı şosesi üzerinde nakil vasıtası 
sahiplerinin kaçakcılığı düşünülebilir. Mezkur şosenin devamlı kontrolu 
ile bu da önlenebilir. Şimdilik kaçakcılığı önlemeye matuf hiç bir tedbire 
lüzum yoktur. icabettiği takdirde bir muhafaza memurunu yaz aylarında 
Elmalıbelde yapılacak geçici bir barakaya oturtınakla bu suretle yapı
labilecek kaçakcılık da önlenmiş olur. Halihazır durumda hiç bir kaçak
cılık mevzubahs değildir ve bu yolda acil bir tedbire de lüzum yoktur. 

Orman içersinde herhangi bir haşere veya mantar hastalığı da mev
cut değildir. Zaten Enstitü elemanlarınında devamlı kontrolunda bulunan 
Bük Ormanında bu gibi hadiseler hemen müşahade edilecek ve gereken 
koruma tedbirleri alınacaktır. Yalnız haşare ve mantar hastalıklarının 

üremesine sebep oLacak her türlü, hastalıklı, çürük gövdeler temizlenecek, 
bazı yıllarda kese böceklerine ait ötede heride torbalar görülür ise bun
lar zamanında toplattırılıp yakılacaktır (Kasım - Mart). 

Halihazırda arınanın bazı yerlerinde kar kırmasına tesadüf edilmek
tedir. Mıntakaya kar çok seyrek ve az miktarda yağmakta ve kısa bir 
müddet sonra kalkmaktadır. Ancak sulu kar şeklinde yağdığında tehlikeli 
olabilınektedir. Silvikültürel müdahalelerin zamanında ve usulüne uygun 
tatbikiyle bu tehlikeye karşı meşcere taçları kuvvetlendirilıniş olacaktır. 

Mıntakada şiddetli rüzgarlardan ötürü meydana gelen rüzğar devir
mesi veya kuruma, don gibi hadiseler mevzubahs değildir. 

5. İDARE VE ORGANiZASYONUN PLANLANMASI 

Uzun Vadeli Plan kısmında da söylenildiği gibi Bük Araştırma Ormanı 
idari bakımdan Ormancılık Araştırma Enstitüsüne bağlı Güneyanadolu 
Ormancılık Araştırma istasyonu ınıntakası dahilindedir. Bölge merkezi 
Antalya'dır. Orman teknik ve idari vazifelerini istasyon Müdürünün ne
zareti altında bir Bölge Şefi yürütecektir. Bölge Şefinin ormanı yakmen 
tanıması, her türlü teknik ve idari işlere nufuz ederek, rasyonaliteyi sağ
layacak tedbirleri herkesten iyi teşhis etmesi lazımdır. Bu sebeple ta
yin olunacak Bölge Şefinin bütün meslek hayatınca ayni arınanda çalış
masının temini şayanı arzudur. 

Bölgeye normal oLarak 3 Bakım Memuru tayin olunacaktır. Mıntaka 
3 bakım bölümüne tefrik olunmuştur. 1. bölme Kayran (23 - 39 numaralı 
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bölmeler), 2. bölüm Kargı, (1- 22 numaralı böİmeler) ve 3. bölüm Gül
lük ( baltalık kısmı 40 - 45 numaralı bölmeler). Bölmeler m em urlara birer 
tutanakla teslim olunacaktır. Her Bakım Memuruna kendi bölümünün 
1/5000 mikyaslı haritası verilecek ve bölmelerdeki her türlü bakım, kesim 
ve korumaya müteallik işlerden ilgili memur mes'ul tutulacaktır. Bakım 
memurları daha önceki babisierde de temas edildiği gibi koruma vazife
sinden ziyade teknik bazı müdahaleleri yürütebilecek şekilde yetiştirilecek
tir. 

Bölgeye 1-2 adet ölçü Kesim Memuru tayin olunur. Kesimlerin usu
lüne uygun yapılması, ölçme ve depolama vazifeleri mezkür memurların 
nezaretinde yürütülecektir. 

Bölgede yetiştirme, her türlü bakım ve ıslah işleri her mevsim yürü
tülmek mecburiyetindedir. Bu işlerin aksatılmadan yüri'ıtülmesini temin 
maksadıyla bölgeye 4- 6 kişilik devamlı işçi temin olunmalıdır. Bu kad
royu her mevsimde devamlı olarak işgal edecek mevzu Araştırma Orma
nında mevcuttur. 

Mıntaka hususiyetleri gözönünde tutularak devamlı telefon konuş
masının temini için bölgeye bir telefoncu kadrosu verilmelidir. 

Bölge işlerinin yürütülmesi için bölgeye bir adet Jeep- Pikap temin 
olunacaktır. 

51. Telmili Tesisler 

Bük Araştırma Ormanında ilk 10 senede yapılması lüzumlu ve muta
savver binalar yerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. Bu plan, gerek 
Araştırma Ormanının işletilmesiyle ve gerekse vaz'edilecek araştırma

larla ilgili olarak ve lüzumlu personel durumu nazarı itibare alınarak ha
zırlanmıştır. 

Binanın adı A-la hal Adet Mülahazat 

Bölge Şefliği Binası Bük 1 Çift lojmanlı 
Orm. Kesim Memurları evi Bük 2 Çift lojmanlı 
Orm. Kesim Memurları » Bük 1 Çift lojmanlı 

Araştırıcılar için lojm. Bük 1 Çok odalı 

Arnele pavyonu ve bakım Bir çatı altında ve 
atölyesi Bük 1 yatakhaneli 

Garaj Bük 1 İki vasıta için 

İşçi kulübeleri Kayran 1 Orman . iı:ılerinin yü-
Elmalıbeli 1 rütüldüğü sırada ha-
Maarif 1 va şartlarına göre iş-

çilerin barınmaları 
için (Kuzuneli) 

Yol şebekesiyle ilgili hususlar 311. kısımda izah olunmuştur. 
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Yine bük mevkiinde her mevsimde yedek su bulundurmak maksa
dıyle 40-50 ton kapasitede bir su deposu yaptırılacaktır. Kurak ve su.:. 
suz mevsimlerde depodan içme suyu olarak faydalanılacağı gibi yangın 
zuhurundada bir römork vasıtasiyle mezkür depodan istifade olunabile
cektir. 

52. Alet ve malzeme 

Bük Araştırma Ormanında kesim işlerinde çalışacak her işçi postası 
için aşağıda yazılı alet ve malzerneye lüzum vardır. 

1 adet Orman Bıçkısı 
1 adet İsveç tipi yaylı destere veya Jiri destere 
2 adet Kesim baltası 

1 adet Yarma baltası 
1 adet Dal budama baltası 
3 adet Ağaç devirme kaması 
2 adet Bıçkı yarığı kaması 
2 adet Kabuk soyma demiri 
1 adet Uzunluk ölçme latası 
1 adet Gövde çevirme çengeli 
1 adet Şerit metre (10 m lik) 
1 .adet Sapin 
2 adet Tahra 
2 şer adet muhtelif Eğe 
2 şer adet muhtelif Gaztaşı 

Bu aletler Araştırma Ormanı Şefliği tarafından satın alınarak yev
miyelerinden zamanla kesilmek suretiyle devamlı işçilere maledilmelidir. 
Ayni malzemelerden bölgeye fazla miktarda satın alınarak Sezon İşçi
lerine de iş zamanlarında tevzi edilmelidir. Yukarda sayılan alet ve mal
zemelerden 10 işçi postasına yetecek kadar bölgede bulundurulacaktır. 
Ayrıca, kesim işlerinde kullanılmak üzere, işçilere maledilmeyecek du
rumda olan ve bu itibarla idare tarafından satın alınması ve idarenin 
malı olarak kalması icabeden aletler vardır ki onlar da şunlardır : 

1 adet Motorlu zincir testere 
1 adet Bütük traktör 
2 adet Trifor (komple) 
2 adet gövde sıkıştırma aleti (Stammpress) 
1 adet Çift tanbudu sürütme vinci 
3 adet Bıçkı bilerne aleti (komple) 
4 adet ağaça çıkma demiri ve emniyet kemeri 
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Lüzumu kadar çekme halatı (25 - 50 m lik), bağlama çengelleri ve 
makaralar. 

Bunlardan başka Bölgede çeşitli hizmetlerin yürütülebilmesi için 
aşağıdaki alet ve malzemelere de ihtiyaç vardır. 

3 adet Ferahlandırma makası 
5 adet Budama makası 

ıo adet Tahra 
ıo adet Çapa 
50 adet Kazma 
50 adet Kürek 
25 adet Şaplak 
25 adet Tırmık 
25 adet Balta 
4 adet Yangın söndüren sırt cihazı 
ı adet iki tonluk su tankeri 
5 adet Grif 
1 adet Blume - Leiss boyölçeri 
ı adet Artım burgusu ( 40 cm lik) 
ı adet Flury kampası 
5 adet İsveç tipi kompas (80 cm, 5 cm lik çap kadernesi taksimatlı) 
2 adet isveç tipi kompas (50 cm, 5 cm lik çap kadernesi taksimatlı) 
ı adet Kabuk ölçer 
2 adet Numaratör 
ı adet Dürbün 
ı adet Pergel takımı 
ı adet Mimari gönye 
2 adet Bezart puslası 
ı Takım J al on 
Muhtelif tersimat ve yar,r,ı malzemesi 
Ecza dolabı ve yeteri kadar ilk yardım malzemesi 
ı adet Jeep - Pikap 
ı Klizimetre 

Ayrıca devamlı işçiler için yeteri kadar lastik çizme ve yağmurluk 
satın alınacaktır. 

53. TeknUr tesisler, alet ve malzemelerin b alum işleri 

Alet ve malzemelerin bakımı ve muhafazası için Bük mevkiinde bir 
alet muhafaza ve bakım atölyesi yaptırılacaktır. Bu atölye, arnele pav
yonunun bitişiğinde ve ayni çatı altında olabilir. Atölyede, kösele taşları, 
zımpara taşları, diş zımbası, diş uçlarını lı:esmeğe mahsus eğe veya 
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taş, bilerne tertibatı ve malzemesi, demirciliğe ait aletler v.s. bulun
durulur. Ayrıca, atölyede aletlerin asılmasına ve muhafazasına mahsus 
yerler de olmalıdır. Aletler Araştırma Ormanı Şefliği tarafından satına
lınacak ve işçilere maledilmeyecektir. Gerek ormanda ve gerekse atölyede 
.alet ve malzeme bakımlarını yapabilmelerini temin maksadiyle işçile

rin kurslara tabi tutulmasında fayda vardır. 

Yol bakırnma ait' hususlar ilgili bahsinde teferruatiyle anlatılmış-

tır. 

Diğer bina ve teknik tesisler yenı ınşa olunacaklarından, temiz ve 
itinalı kullanılacak ve bu devre büyük bir tamiri icap ettirmeyecektir. 

54. İş~i durumu 

Bölgeye 4 - 6 kişilik bir devamlı işçi kadrosu verilecektir. Bu işçileri 
yetiştirmek için açılacak kurslarda işçilere alet bakımı, gençlik ve sık
lık bakımları, fidanlık, yol v.s. çalışmaları hakkında bilgi verilmelidir. Bu 
işçiler muhit şartlarına alışkın olmaları itibariyle civar köyler halkın
dan ve hatta mümkün olduğu takdirde Kayran mahallesinden temin 
olunmalıdır. 

Ayrıca temin olunacak sezon işçilerinide açılacak kısa kurslada ye
tiştirmeli ve bu işçilerin dahi her sene ayni kimselerden teşekkül etme
leri sağlanmalıdır. 

6. DİGER HUSUSLAR VE TEKLiFLER 
a. Bu plan 10 sene için (1961 -1970) muteber olacak şekilde tan

zim edilmiştir. Yapılan müşahadeler neticesinde bir ara revizyonun ya
pılması icap ederse 5. sene hitamında yapılabilir. 

b. Plan tanziminde tatbik olunan metod I - 3 parağrafında izah 
olunmuştur. Bundan sonra yapılacak revizyondada ayni metod uygula
nacaktır. 

c. Meşcere tavsiflerinin kaydedildiği bildirilen delikli kartlar Ens
titü merkezinde muhaf.aza edilecek, plan tatbikiyle ilgili hususlar, tat
bikat neticeleri kartlara işlenecek ve bölge faaliyetlerinin Enstitüce kont
rolleri kartlar vasıtasiyle sağlanacaktır. 

d. Tatbik edilen işletme gayelerine en kısa zamanda ulaşmak için 
plan muhteviyatı aynen ve. zamanında uygulanacaktır. 

e. Bölgedeki her türlü faaliyetlerin zamanında yürütülebilmesi 
maksadiyle bölgeye mutlak olarak 4 - 6 kişilik devamlı işçi kadrosu te
min olunacak ve yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 
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f. İşletme faaliyetlerinin mali vaziyetlerini takibedebilmek ve lü
zumlu analizleri yapabilmek maksadıyla her tüılü gelir ve giderlere ait 
kayıtlar tutularak, satış neticeleri İşletme Müdürlüğünden alınıp Cetvel 
41 - 43 deki ilgili hanesine kaydedilecektir. 

g. Halihazırdaki muhasebe sisteminin ıslahı çareleri aranmalı yani 
halen mutavassıt vaziyette bulunan ve muhasebeye müteallik işleri yü
rüten işletmelerin aracılığı önlenerek inkişaf etiirilecek basit bir muhase
be sistemiyle her türlü işlemler bizzat bölgece yapılmalıdır. Bu arada sa
tışların muayyen depo yerlerinden değilde bizzat nakliyata elverişli, 

kesim maktasına yakın yol kenarlarından yapılmaları çareleri aranmalı
dır. 



Cetvel No. : 41 - GELiR TABLOSU 

Senesi 
Jahr 

1961 

1962 

1963 

19M 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

Einnahmen 

Yapacak odun 
Bauholz 

Lr. Kr. 

Yakacak odun 
Brennholz 

Lr. Kr. 

Bi:LANÇO 
Bilanz 

Gelirin nev'i 
Einnahmeart 

Tali Mahsul 
Nebennu tzung 

Lr. Kr. 

Fidan 
Pflanzen 

Lr. Kr. 

Di~er 
Verschiedenes 

Lr. Kr. 

Yekun 
Total 

Lr. Kr. 



Cetvel No 

Senesi 
Jahr 

42- GİDER TABLOSU 

Ausgaben 

İstihsal 
Nutzungen 

Yapacak 
Baubolz 

Lr. Kr. 

Yakacak 
Brenn
holz 

Lr. Kr. 

Yol yapımı 
Wcgebau 

Yeni 
Neuan-

Tamir 
Un ter-

!age halt 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
------------------------

l%1 

1962 

l%3 

1961 

l%5 

1966 

Fidanlık 

Pflanzen 
garten 

Lr. Kr. 

BİLANÇO 
Bilanz 

Ağaçlı.ndırma 

Aufforstung 

Lr. Kr. 

Orman İdare masrafları 
Diğer 

bakımı Verwaltung Yekün 
Bestan Maaş 

Verschie-
Total Büro den es des-plcge Ücret Büro 

Besol-
Lr. Kr. dung Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 

------- ------· 

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

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

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

1%7 

----- ------

l'J68 

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

1969 

1970 



Cetvel No 

Senesi 
J<ıhr 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

l%G 

1967 

l%8 

1969 

1970 

43 SAFİ GELİR 
Reinertrag 

Gelir 
E innallmen 

Yekün Hektara ı m3 
Total Pro ha Pro m~ 

Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. 

istihsale 
Nutzung 

Yekün 
Total 

BİLA.NÇO 
Bilanz 

G i d er 
Ausgahen 

Hektara 
Pro ha 

ı m" istihsale 
Pro m:ı Nutzung 

Yekün 
Total 

Safi Gelir 

Hektara 
Pro lıa 

ı m 3 istihsale 
Pro m:ı Nutzung 

Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. K:r. Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 
---

·-----------------------

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



SONSöZ 

Yenice Bölgesi, Yazır Serisinin 35 ve 36 nolu havzalarının bir kısmın
dan tefrik ile teşkil olunan Bük Araştırma Ormanı Serisi 2101.61 ha 
vüs'atinde olup bunun 1870.41 hektarı koru kısmını ve 231.20 hektarı 
baltalık kısmını teşkil etmektedir. Koru. kısmını teşkil eden 1870.41 hek
tarlık sahadan 901.16 hektarı hasılat veren saha, 908.08 hektarı ıslahı 
mümkün ormanlık saha, 37.56 hektarı köy ve otlak sahası, 15.74 hek
tarı ilk on senede ıslahı mümkün olmayan saha ve 7.87 hektarı ise 
kayalık, yol, ırmak gibi hasılat vermeyen sahalardır. 231.20 hektarlık 
baltalık kısmının 158.24 hektarı hasılat veren saha, 3.34 hektarı ıslahı 

mümkün saha ve 69.62 hektarı ise hasılat vermeyen kayalıkdır. 

Saf kızıl!}am meşcerelerinden teşekkül eden Araştırma Ormanının 
Amenajman Planı tanziminde, ölçü metodu olarak, Sistematik Denerne 
Sahaları Metodu kullanılmış ve tavsifte, muhtelif meşcere tipleri tefrik 
edilmiştir. Buna göre koru kısmının 31.57 hektarı sıklık, 691.93 hektarı 
serenlik ve ağaçlık, 177.66 hektarı yaşlı meşcere, 547.45 hektarı anormal 
kuruluşda bozuk orman ve 318.44 hektarı makiliktir. 

Meşcere tipleri tefrik edilmeden yapılan hesaplara göre, koru kısmı 
için hektardaki vasati servet 70.945 rn3 ve hektardaki yıllık v.asati ha
cım artımı 0.900 ma, baltalık kısmı için hektardaki vasati servet 53.94 
kental ve yıllık vasati hacım artımı 4.94 kentaldir. 

Eta hiç bir formüle dayanılmaksızın deneme sahalarında yapılan 

temsili damga neticelerine göre hesaplanmıştır. Koru kısmının 10 yıl

lık etası 30300.098 m 3 dikili ağaç hacmı ve baltalık kısmının ise 30 yıl

lık etası 20645.97 kental veya 4076.94{3 ster yakacak odundur. 

Servet ve eta ayrıca meşcere tiplerine görede hesaplanmış ve etanın 
hesaplanmasında elde olunacak emvalin kalite cinsleride tahmin olun
muştur. 

Plan on sene (1961 -1970) muteber olacak şekilde tanzim edilmiştir. 
Lüzum görüldüğü takdirde 5. sene sonunda bir ara revizyona tabi tu
tulabilir. 

İki ayrı kısımdan müteşekkil bulunan işbu Bük Araştırma Ormanı 
Serisi Amenajman Planı, haritalarİyle birlikte, üç nusha olarak tertip ve 
tanzim kılınmıştır. 

Mart 1962 



BLOK NO.: II 

I- PLANIN 

1. Yapıldığı yıl: 1960 Ay : Eylül 

2. Yapıldığı yıl: Ay: 

II - TOPOGRAFiK DURUM. 

ı. Bakar Doğu ve doğugüney 
Meyil % 0-35 
Yükseklik: 475 - 555 m. 

141 

BöLME NO. : 24 

Tavsifi yapan : B. SOYKAN 
Tavsifi yapan : 

III - JEOLOJİ, TOPRAK VE öLü öRTü. 

1. üçüncü zaman arazisi. Ana kütle kalker ve kiltaşı. O- 30 cm de 
toprak tekstürü hafif kil, pH 7.50 (hafif alkali), kireç muhtevası % 
9.75 (çok kireçli), az taşlı, 30-85 cm de toprak tekstürü hafif kil, ph= 
7.48 (hafif alkali), kireç muhtevası % 20.87 (çok fazla kireçli), taşlı. Gev
rek ve kuru toprak. 

ölü örtü, 1 cm kadar ibre ve kozalak örtüsü, yer yer çok ince bir hu
mus tabakası. 

2. 

IV - DtRt öRTü. 

1. Bromus sp. 
Festuca sp. 
Dactyl·is sp. 
Avena sp. 

Polygon-wnı sp. 
Fontanesix phillyreoides 

Diantlıus sp. 
Silene sp. 
Sedum sp. 
Dorycnium sp. 
Trifolium sp. 
Onosis sp. 

Vincetoxicum 
Plantago sp. 
Galium sp. 
Oordius sp. 
Oircium sp. 
Xeranthemum sp. 
M yrtus communis 
Styraa; officinalis 
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BLOK NO.: II BöLME NO. : 24 

V - MEŞCERENiN TA VSiFi. 

Serenlik (c): 422/322. Bir katlı kuruluşta, sağlık ve yetişme gücü 
vasat, orta gelişimli, serenlik, gövdeler az kusurlu ve orta uzunlukta taç
lı. Kapalı ve grift kapalı. Altta yer yer maki florası ve açıklıklar mevcut. 
Meşcere vasati yaşı 30-40. 

Yaşlı meşcere (dı- dz): 423/423. Bir katlı kuruluşta, sağlık ve ye
tişme gücü vasat, zayıf gelişimli, yaşlı meşcere, gövdeler az kusurlu ve 
kısa taçlı. Yer yer sıklık gurupları mevcut. Meşcere vasati yaşı 80 - 100. 

Anormal kuruluşta meşcere (e) : 122/521. Meşcere tabakalı bir ku
ruluş arzetmekte ve üst tabaka hakim vaziyette, sağlık ve yetişme gücü, 
vasat, orta gelişimli, kuruluş tamamen bozulmuş, gövdeler az kusurlu ve 
uzun taçlı. Açıklı. Meşcere vasati yaşı 35 - 45. Alt tabaka tamamen maki 
florasiyle kaplı. 

Bölmenin bonitet derecesi orta. 

VI MEŞCERELER İÇİN SiLVİKÜLTüREL GAYENiN TESBİTİ. 

Serenlilite : Kuruluşun ıslahı ve kalite artımının sağlanması. 

Yaşlı meşcerede : M eşeerenin tabii olarak gençleştirilmesi. 

Anormal kuruluı:jita meşcere : Meşcerenin sun'i olarak gençleştiril~ 
m esi. 
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BLOii NO. : II BöLME NO. : 24 

VII- iLK PERiODDA YAPILACAK MüDAHALELER. 

Serenlikte : Bütün meşcerede ferahlandırma ve bakım kesimleri. 

Yaşlı meşcerede : Nakliyat taksim hattı nazarı itibare alınarak ten
sil nüvelerinin teşkili ve gelecek period sonuna kadar meşcerenin tama
men gençleştirilmesi. 

Anormal kuruluşta meşcerede : Ağaçtandırma planındaki esaslara 
uygun olarak meşcerenin sun'i yolla tensili. 

VIII- İLK PERiOD DA YAPILAN MüDAHALE VE GöZLEMLER. 



Blok N.: II Bölme No: 24 

Meşcere formlarına göre servet ve artımın dağılışı 
------------------------------------------------

Çap sınıfları Servet Çap sınıfları Hacim artımı ---------
Ölçü 

Sahası 10.0-29.9 30.0-49.9 50-69.9 70< Yekiın ha. ·ı __!L_ __!I!_~ Yekiın ~ 
yılı Formu Yaşı ha. ma;% ma/% m :ı/% ma;% ma m:ı ma m :ı ma m :ı ------

30 2o2.6 
1960 S erenlik 2.48 202.576 81.7 2.9 2.877 1.2 

,ı o 100.0 

Yaşlı 80- 73.7 586.9 
6.12 660.627 107.9 ı. ı 4.6 5.673 0.9 

m eşeere 100 11.2 88.8 

Anormal 35- 137.1 120.7 
24.30 257. 8'ı6 10.6 2.5 ı. ı :L573 0.1 

K. Meş. 4.5 53.2 46.8 

Yekiın 1121.049 12.118 

----- ----·-----· 

-------··- ---·--···----------------------------·--------



BLOK No.: II 

Bölme No.: 24 

Bölmenin dikili gövde etası : 554.061 m" 

Ölçü lVIeşeere 

yılı formu 

A 

1960 S erenlik N 
H 
K 

A 
Yaşlı N 

» H m eşeere 
K 

Meşcere formlarına göre eta- kesim münasebetleri 
(kabuklu kerestelik hacim) 

--------------
10.0·29·.9 30.0-49.9 50.0 « 
------- ·-------

Hacim Hacim Hacim 
ın" ma ma 

14.180 

1.071 
5.575 100.000 84·. 975 
2.601 

Yekün 

Hacim 
ın3 

ltkl80 

ı. 071 
190.550 

2.601 

ha. 

Hacim 
ma 

5.720 

0.175 
12.953 
0.435 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

Hacim 
m s 

Eta 
50.0 « ha 

Hacim Hacim Hacim Hacim 
ma ma ma m :ı 

-------- -----------------
Anormal 
kuruluş-
ta meş-

c ere 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

102.824 90.560 

----------------------
A 
N 
H 
K 

l93.381t 7.958 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 



Blok No. : II 

Ölçü 
yılı 

1961 

1971 

Bölmenin 
yekün 
sahası 

ha. 

3:>.76 

----------

1981 

Gençlik Sıklık 

(al (b) 

Orman ()l!}lay~n saha 

Ölçii 
yılı 

1961 

1971 

1981 

Hasılat vermeyen saha 
Kayalık, taşlık, yol, 

ırmak, vs. 
Yol 0.27 

770 ınt. (bölmede) 

İlk 10 senede 
islahı mümkün 
olmayan saha 
Erozyon vs. 

g~ = 1.20 

Saha durumu 

S erenlik 

(c) 

c=2.48 

Yaşlı 
m eşeere 

(d) 

dı= 2.40 

cl2= 3.72 
6.12 

Anormal 
kuruluşda 
m eşeere 

(e) 

e= 24.30 

M aldlik 

Bölme No : 24 

Orman içi 
açıklık 

(g) 

Ormanlık 

Otlatma ve köy 
sahası tarla 

g, 0.29 

E'aydalaııılması mümkün 
olmayan saha or. 

hududu, çok sarp ve 
kayalık saha· 

Islahı mümkün 
hasılat ormanı 

Açıklık ve maki
lik. 

(e+f+gJ 

25.40 

Hasılat 
ormaııı 

(a+b+c 
+dJ 

8.60 
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BLOK NO.: II BöLME NO. : 30 

I- PLANIN 

1. Yapıldığı yıl: 1960 Ay: Eylül 

2. Yapıldığı yıl : Ay: 
Tavsifi yapan : B. SOYKAN 

Tavsifi yapan : 

II - TOPOGRAFiK DURUM. 

ı. Bakar Doğu, batı, kuzey ve doğugüney. 
Meyil % 2-90 
Yükseklik: 585-710 m 

III - JEOLOJi, TOPRAK VE öLü öRTü. 

ı. üçüncü zaman arazisi. Ana kütle kalker ve kiltaşı. O- 20 cm de 
toprak tekstürü hafif kil, pH= 7.5 (hafif alkali), kireç muhtevası % 25.77 

· (çok fazla kireçli), az taşlı, 20 -145 cm de toprak tekstürü siltli kil, pH= 
7.60 (hafif alkali), kireç muhtevası % 38.90 (çok fazla kireçli), taşlı. Da
ğınık ve kuru toprak. 

ölü örtü, ı - 3 cm kadar ibre, dal ve kozalak örtüsü. Humus taba
kası mevcut değil. 

2. 

IV - DiRi öRTü. 

1. Bromus sp. 
Festuca sp. 
Dactylis sp. 
Avena sp. 
Allium sp. 
Dianthus sp. 
Silene sp. 
Sedum sp. 

Eryngium sp. 
Vincetoxicum 
Plantago sp. 
Galium sp. 
Oardius sp. 
Oircium sp. 
Xeranthemum sp. 

Dorycium sp. 
Trifolium sp. 
M yrtus com m un-is 
Styrax officinalis 
Phillyrea media 
Fontanesia phillyreoides 
Orataegus sp. 
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BLOK NO.: II BöLME NO.: 30 

V - MEŞCERENİN TA VSİFİ. 

Sıklık (b) : 332/221. Alt vaziyette, sağlık ve yetişme gücü zayıf, or
ta gelişimli, sıklık çağında meşcere, gövdeler az kusurlu ve uzun taçlı. 

Grift kapalı, üstte sıkışmış, fazla miktarda yaşlı gövdeler, küçük gurup
lar halinde açıkhklar mevcut. Meşcere vasati yaşı 25 - 30. 

SerenHk (cı- c2): 422/322. Bir katlı kuruluşta, sağlık ve yetişme 
gücü vasat, orta gelişimli, serenlik çağ·ında meşcereler, gövdeler az kusur
lu ve orta uzunlukta taçlı. İnce sereniikten son serenlik çağına kadar ağaç
lar mevcut. Meşcere yaşı muhtelif 60- 90. 

Yaşlı meşcere (d): 432/423. Bir katlı kuruluşta, sağlık ve yetişme 
gücü zayıf, orta gelişimli, yaşlı meşcere, gövdeler az kusurlu ve kısa taç
lı. Kapalı ve yer yer ışıklı. Meşcere vasati yaşı 90 - 110. 

Anormal kuruluşta meşcere (e) : 423/531. Bir katlı kuruluşta, sağ
lık ve yetişme gücü vasat, zayıf gelişimli, kuruluşu tamamen bozulmuş 
meşcere, gövdeler az kusurlu ve uzun taçlı. Boşluklu ve açıklı. Alt taba
kayı maki florası kaplamış vaziyette. Meşcerede muhtelif yaşlı ağaçlar 

mevcut. Vasati yaş 60-70. 

Bölmenin bonitet derecesi orta. 

VI- MEŞCERELER İÇİN SİLVİKüLTüREL GAYENİN TESBİTİ. 

Sıklıkta : üst tabakadaki ağaçlar boşaltıldıktan sonra, sıklığın ku-
ruluşu incelenecek, ve vaziyete göre karar verilecektir. 

Serenlikte : Son ferahlandırma ve yaşlı meşcereye intikal. 

Yaşlı nıe~erede : Tabii olarak meşcerenin gençleştirilmesi. 

Anormal lmruluşta meşcerede : Sun'i olarak meşcerenin gençleşti-
rilmesi. 
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BLOK NO.: II BöLME NO. : 30 

VII- iLK PERiODDA YAPILACAK MüDAHALELER. 

Sıldıkta : üst tabakada fazla miktarda mevcut yaşlı gövdeler dal 
budamasını müteakip hemen çıkarılacaktır. Aslında yetişme gücü zayıf 
olan ve kendi halinde bırakıldığ·ı için gelişıniyen meşcerede kesimi mütea
kip fazla tahribat olacağı zannedilmektedir. Meşcere içerisinde boşluk
larda mevcuttur. Kesimden sonra meşcere vaziyeti incelenecek, kapalılık 
durumu, sağlık vaziyeti tetkik olunarak, istikbal için yeter derecede gö
rülürse meşcere bakırnma devam olunacak, aksi takdirde saha sun'i ola
rak yeniden ağaçlandırılacaktır. 

Serenlikte : Grift kapalı kısımlarda acele ve diğer kısımlarda nor
mal ferahlandırma ve period sonunda hazırlık kesimleri. 

Yaşlı meşcerede : 670 rakımı nakliyat taksim hattı kabul edilerek 
tensil merkezleri teşkili, diğer bütün meşcerede hazırlık kesimleri. 

Anormal kuruluşta meşcerede : Ağaçlandırma planındaki esaslara 
uygun olarak sahanın sun'i yolla ağaçlandırılması. 

VIII-iLK PERiODDA YAPILAN MüDAHALE VE GöZLEMLER. 



Blok No. 

Ölçü 
yılı 

1960 

» 

),> 

II 

ıvı: eşeerenin 

Formu Yaşı 

25-
Sıklık 30 

60-
Senmlik 90 

Yaşlı 90= 
m eşeere ııo 

Anormal 60-
K NI eş. 70 

YEKÜN 

Bölme No. : 30 

Meşcere formlarına göre servet ve artırnın dağılışı 
··-· -·--------·····---

Sahası 
ha 

13.30 
•t93.3 824.1 324.8 

30.0 50.2 19.3 

14.7:t 
282.9 1532.8 415.8 2R0.8 
11.3 61.0 16.5 ll. 2 

85.0 H4.3 
7.58 37.0 63.0 

Servet 

1642.206 

2512.270 

229.301 

ha. 
m:ı 

ı 21 .6 

170.'t 

30.3 

Çap sınıfları Hacim artımı 
------··· -·-----------

I. II. III. IV. H.acim ha. 

m" m :ı m" 

8.5 ~ ., 
t .ü ı.:.ı 17.051 ı. :.ı 

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

4.6 13.8 2.2 0.9 2 1.·147 1.5 

1.6 1.2 2.728 0.4 

4383.777 41.226 

·------------------

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

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



BLOK No. : II 

BÖLME No.: 30 

Bölmenin dikili gövde etası :898.890 m' 

Ölçü Me.scere 

yılı forımı 

1960 Sıklık 

Serenli k 

Yaşlı 

meşcere 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

Hacim 
m3 

9.990 
2.808 

25.102 
ı. 621 

Hacim 
m3 

22.504 
·ı9. 302 

51.354. 
101.308 
15. 69S 

Hacim 
m3 

77.301 
116.923 
39.069 

Hacim 
ın3 

99.805 
176.215 
41.877 

51. 35·1· 
93.260 219.670 
12.485 29.804 

-----------------------------
Anormal 
kuruluş
ta meş-

cerc 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

-·----------
A 
N 
H 
K 

ll3.7:i7 58.219 171.976 

Hacim 

7.393 
13,053 
:Ll02 

3.48t1 
14.908 
2.022 

22.688 

Tatbik olunan 

----
ın3 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 

A 
N 
H 
K 



Blok No. 

Ölçi.i 
yılı 

1961 

1971 

1981 

Ölçi.i 
yılı 

1961 

1971 

1981 

II 

Bölmenin 
yekun 
sahası 

ha. 

4B.50 

Gençlik 

(al 

Sıklık 

(b) 

b=2.58 

S erenlik 

(c) 

Cı= 1. 26 

c2 =12.2.J. 
l3.iı0 

Saha durumu 

Yaşlı 
m eşeere 

(d) 

d= 14.74 

Anormal 
kuruluşda 
m eşeere 

(e) 

e=7.53 

--------------···----

_________ O::..::rman olmayan saha 

Hasılat vermeyen saha 
Kayalık, taşlık, yol. 

ırmak, vs. 

---------

İlk 10 senede 
isialu mi.imki.in 
olmayan saha 
Erozyon vs. 

Otlatma ve köy 
sahası tarla 

5.58 

Faydalamlması mi.im
ki.in olmayan saha or. 
hududu, çok sarp ve 

kayalık saha 

Bölme No. : 30 

Makilik 

U') 

saha 

Islahı ıni.imki.in 
hasılat ormanı 

Açıklık ve ınaki
lik. 

(e+ f + g) 

12 .lO 

Orman içi 
açıklık 

(g) 

g=4.52 

Hasılat 
ormanı 

30.82 



ZUSAMMENFASSUNG 

Bis zum Jahre 1960 wurde das Waldgebiet Bük nach einem auf oku
laren Schaetzungen basierenden einfachen Wirtschaftsplan bewirtschaf
tet. Da dieses Waldgebiet im Jahre 1960 als Versuchswald ausgewaehlt 
wurde, sollte man dringend einen auf exakten Erhebungen berühenden 
Wirtschaftsplan über diese Waldungen aufstellen. 

Das gesamte Waldareal ist 2101.61 hektar gross, von denen 1870.41 
Hektar Hochwald und 231.20 Hektar Niederwald sind. Der Hochwald 
besteht aus 901.16 ha. produktiver Flaeche, 908.08 ha. verbesserungsfae
higer Flaeche, 37.56 ha. Weideflaeche, 15.74 ha. Flaeche, die waehrend 
der ersten 10 Jahre nicht verbessert werden können und 7.87 ha. unpro
duktiver Flaeche (Fels, Flüsse, W ege). Der Niederwald setzt sich zusam
men aus 158.24 ha. Produktiver Flaeche, 3.34 ha. verbesserungsfaehiger 
Flaeche und 69.62 ha. unproduktiver Flaeche. 

Der Hochwald im Versuchswald Bük ist reiner Pinus brutia Wald. 
Als Aufnahmemethode wurde eine systematische Stichprobennahme 
verwendet. Mit Hilfe dieser Methode konnten die Bestandestypen ausge
schieden werden. Bei der Peldarbeit standen keine Luftbilder von geeigne
ten Masstab zur Verfügung. 

Die Aufnahmen für den vorliegenden Wirtschaftsplan wurden in der 
Zeit vom April bis August 1960 wie folgt durchgeführt : 

Um die verschiedene Angaben mit der nötigen Genauigkeit zu erhal
ten, wurde mit jeweils drei verschiedene grossen konzentrischen Probek
reisen gearbeitet. 

İm ersten Probekreis wurde aller Jungwuchs vom Keimlingsalter an 
his 1.30 m Höhe in zwei Gruppen, das heist O - 20 cm, 20 - 1.30 cm aus
gezaehlt. Alle andere Baeume über 1.30 Höhe bis 9.9 cm Durchmesser 
wurden mit der Kluppe gemessen. Absterbende und stark Verhissene 
oder zerschlagene Pflanzen wurde als Verluste augezaehlt .. 

Die Messungen im zweiten Probekreis umfassten in saemtlichen 
Bestaenden aile Staemme von 10 cm Brusthöhendurchmesser an und 
wurden mit automatisch auf - und a:bgerundeten 5 cm - Kluppen aus
geführt. Ausserdem wurden in diesem Probekreis fortlaufend jeder 25. 
Baum und aile Baeume über 40 cm Durchmesser als Zuwachsprobebaeume 
genommen. Die Bolırkerne wurden in 1.30 m Höhe in Richtung zum 
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Probeflaechenmittelpunkt entnommen. Bei solchen Baeumen wurde fer
ner die Rindenstaerke in 1.30 m Höhe einfach in Richtung zum Probe
flaechenmittelpunkt ermittelt und die Höhe mit dem Christenschen Hö
henmesser (40 cm) z. T. auch mit dem Spiegel - Relaskop (auf - und 
abgerundet auf ganze Me ter) gem essen. 

Zur Aufstellung einer Massentafel wurden an den Zuwachsprobe
baeumen ausser diesen Messungen auch die Durchmesser in 0.1 und 0.5 
der Baumhöhe gemessen. Um die Durchmesser in 0.5 der Baumhöhe zu 
bestimmen wurden folgende Verfahren durchgeführt : 

- direkt Durchmesseremittlung mit Hilfe von Leitern usw. 

- durch Extrapolation. 

- mit Hilfe der Spiegel - Relaskop. 

İn dem dritten Probekreis wurde eine Probeauszeichnung vorgenom
men. Die· Auszeichnung war auf die speziellen waldbaulichen Erforder
nisse abgestellt. Bei den ausgezeichneten Baeumen wurden in Qualitaet
klassen eingestuft. 

Bei der Bestandesbeschreibung wurden folgende Bestandestypen 
unterschieden : · · 

Jungwuchs 

Dickung 

Vom Keimlingsalter an bis 1.30 m Höhe 

Von 1.30 m Höhe an bis 9.9 cm Durchmesser 

Durchforstungbestand Vom 10 cm Durchmesser an bis 60 Jaehrige 
Bestaende 

Altbestand 

Zerstörter Bestand 

Buschwald 

Solche Baestende, die sich in den koromenden 
20 J alıren verjüngen sollen 

Sehr Vorratsarme und stark zerstörte 
Bestaende. Bestockungsgrad unter 0.4 

Stark beweideter Wald mit Buschbestaen-
de. 

Nach der Bestandbeschreibung ist der Hochwald wie folgt auf die Bes
tandestypen vlerteilt : 

ha 

Jungwuchs 

Dickungen 31.57 

Durchforstungbestaende 691.93 



Altbestaende 

Zerstörter W ald 

Buschwald 

177.66 

547.45 

318.44 
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Der Gesamtvorrat je Hektar betraegt 70. 945 m3
, der Jaehrliche mitt

lere Volumenzuwachs 0.900 m 3 je Hektar und der Gesamtnutzungssatz 
je Hektar 1.620 m 3

• 

Alle Berechnungen wurden auch gesondert nach Bestandestypen aus
geführt und im Wirtschaftsplan nieder gelegt. 

Zur Bonitierung wurde die Ertragstafel für Pinus brutia herangezo
gen. 

Der Wirtschaftsplan besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist Text, 
der zweite Teil enthaelt die Bestandebeschreibung und waldbauliche 
Behandlung nach Abteilungen und Bestandestypen und der dritte Teil 
besteht aus farbigen Bestandestypenkarte. 

İm vorliegenden Buch sind als beispiele einige Angaben aus dem 
Zweiten Teil und der Karte aufgeführt. 




