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ÖNSÖZ 

İkinci Cihan Harbinin başlangıcına kadar hemen hemen bir çok Av
rupa memleketleri mevcut ormanlarını entansif bir şekilde işleterek de
vamlı faydalanmayı sağlamaya matuf planlara sahip bulundukları halde 
cihan harbi sırasında ve onu takip eden yıllarda orman emvaline karşı 
piyasada zuhur eden yüksek talebi karşılayabilmek maksadiyle geniş sa
halar tıraşlama kesimine tabi tutulmuş ve bilnetice işletme elemanları 
mevcut planlarını tatbik edebilmek imkanını bulamamışlardır. Harp son
rası Avrupası mevcut planları tamamen değiştirerek bünyelerine uygun 
Amenajman planları tanzim etmek suretiyle bozulan orman varlığını 

takviye etmek ve entansif çalışma esaslarını kurmak zorunda kalmıştır. 
Bu yönde yapılan çalışmalarla mevcut amenajman metodlarında bazı ye
nilikler meydana gelmiş, arazi ölçmelerinin seyrinde ve ölçü neticelerinin 
lnymetlendirilmesinde türlü metodlar inkişaf ettirilmiştir. Bu inkişafla
ra ışık tutan arınancılık bilim kollarından bilhassa Orman Ölçme Bilgisi, 
Hasılat Bilgisi, Orman Amenajmanı ve Silvikültür mevzuunda sayısız 

araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda bilhassa İsviçre Orman Fakültesi 
ve Zürih Ormancılık Araştırma Enstitüsünün çalışmaları zikredilmeğe 

değer. Orman taksasyonu için inkişaf ettirilen Sistematik Deneme Sa
haları Metodu ile ölçü neticelerinin detaylı ve rasyonal bir şekilde kıy
metlendirilmesinde delikli kartlardan istifade edilmesi mevzularında çok 
taraflı araştırmalar yapılmıştır. Bu bültende kısaca Zürih Araştırma 

Enstitüsü Direktörü Prof. Kurth ve yardımcıları Orman Mühendisleri 
A. Weidmann ve F. Thommen tarafından rasyonal bir çalışma düzeni kur·· 
mak amacıyla Delikli Kart Sistemi ile yapılan bazı çalışmalar ile diğer 
Avrupa memleketlerinde ayni metodla yürütülen bazı denemelerin ne
ticeleri ve Kart Sistemi hakkında umumi malumat verilecektir. Bülte
nin hazırlanmasında büyük mikyasta, adı geçen Prof. tarafından neşre
dilen «Das masekinelle Lochkartenverfahren als Rationalisierungsmittel 
in der Forstwirtsclıaft>> adlı dergiden istifade olunmuş ve bilhassa arazi 
ve büro çalışmalarına iştirak ettiğim Orsieres ve Milli Park denemeleri 
üzerinde durulmuştur. 

Ormancılık hizmetlerinin rasyonalleştirilmesinde önemli bir yer iş

gal eden delikli kart sisteminin tatbikat sahası gün geçtikçe genişlemek
tedir. Ormancılık çalışma sahalarında metodun muvaffakiyetle tatbik 
edilebileceği önceleri bazı otoriteler tarafından şüphe ile karşılanırken 

V 



bugün, mezkur sistemin rasyonel çalışmak zorunda bulunan her işletme 
biriminin ayrılmaz bir kısmını teşkil ettiği herkesee kabul edilmektedir. 

Kitapta, delikli kart sisteminin muhtelif ormancılık problemlerinde 
kullanılma imkanları basit misallerle izah olunmuştur. Burada verilen 
misaller, metodun memleketimizde kullanılmasıyla ormancılık hizmetle
rimizin yürütülmesinde kaydedeceğimize samimiyetle inandığımız inki
şaflardan ufak bir kısmına örnek teşkil etmektedir. 

Delikli kart sisteminin Orman Genel Müdürlüğünce de benimsendi
ğini ve tesisin satın alınmasına Genel Müdürlükçe karar verildiğini mem
nuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu kıymetli teşebbüsün bir an ön
ce gerçekleşmesini temenni eder, kitabın tatbikatcı arkadaşlarıma yar·· 
dımcı olmasını dilerim. 

ANKARA 
Mart 1962 
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GİRİŞ 

Tekniğin ilerlemiş bir devresinde bulunmamız sebebiyle bütün çalış
maların makinalaştırılıp entansif bir hale getirilmesi günün belli başlı 

mevzuu olmuştur. Böylece bir iş saatinde kazanılan hasılat miktarı gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu yoldaki çalışmalar bilhassa kendisini endüst
ri sahasında göstermektedir. Endüstri birimleri çalışma sistemlerine uyan 
yeni makinalar yardımıyla çalışma seyirlerini hızlandırmış, dolayısiyle 

daha fazla randıman elde olunmuştur. İdari Organizasyonda da bu in
kişaf seyrine adım uydurulmağa başlanmıştır. Modern büro makinaları 
ve elektrik tekniğinde vuku bulan yeniliklerle personel azlığından ve işe 
ehil kimselerin bulunamamasından mütevellit güçlükler bertaraf edilme
ğe çalışılmıştır. 

Ormancılık ilmi ile ilgili branşlar ise bilhassa uzun vadeli çalışmala
rı icap ettirirler. Ham madde uzun bir period içerisinde vücut bulur 
ve devamlı bakıma ihtiyaç gösterir. Bu bilim kolu ile ilgili mevzularda 
rasyonaliteyi sağlamağa matuf yeniliklerin vaz'ında diğer bilimiere na
zaran çok daha dikkatli olmak gerekir. Bu gün, mevcut hasılatın yüksel
tilmesi imkanlarını araştırmak arınancılık branşları · için en zaruri 
problemdir. İstihsal tekniğinde vaki ilerleme ve makine tekniğinin or
mana sokulması neticesi istihsal masrafları dünküne nazaran bu gün çok 
düşük durumdadır. Buna mukabil artan iş hacmı personel ihtiyacında 
kendisini şiddetle hissettirmiştir. Bilhassa büro faaliyetlerinin aksatıl

maması için çeşitli personele ihtiyaç hasıl olmuştur. Personel artımı ile 
orman işletmelerinde teknik ve bilhassa silvikültür noktai nazarından bazı 
hatalar meydana gelmiş, kalifiye orman işçisinin temini bir mesele ola
rak tezahür etmiştir. 

Ormanın, taksasyonundan tecessümünün hesabına, gençleştirilme

sinden kesim yaşına kadar icap ettirdiği çalışmalarda bugün Delikli Kart 
Sistemi kullanılarak modern makinalardan istifade edilmektedir. Delik
li Kart, arzu olunan malumatı üzerine delinen çeşitli deliklerle temsil 
eden, muayyen eb'adlarda kartonlardır. Mezkür delikler kartonlar üze
rine tam otomatik veya yarım otomatik olarak bu maksat için imal 
edilmiş makinalarla veya elle intikal ettirilirler. Kıymetlerin kartlar üze
rine elle intikal ettirilmesi ormancılıkta pek rasyonal ve pratik bir hal 
değildir. İleri balıisierde kısaca izahına çalışacağımız delikli kart siste
minde kullanılan kartlar, üzerlerine açılan ve muhtelif malumatı ifade 
eden deliklerden başka, bilhassa makinalarla muhtelif tarz ve şekilde 
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kıymetlendirilebilen umumi numara veya alfabetik işaretleri de ihtiva 
ederler. 

Muhtelif bilgiyi kartlar üzerine işleyerek bunları kalitatif ve kan
didatif en sağlam yoldan kıymetlendirme fikri H. Rollerith tarafından 
ortaya atılmış ve ilk defa 1890 yılında Amerika'da 12. nüfus sayımı de
likli kartlarla yapılarak fikir gerçekleştirilmiştir. Her şahıs için ayrı 

ayrı tanzim olunan sayım kartları elektrikli makanizmalarla sayılıp nü
fusa iştirak eden kimselerin durumları çeşitlerine tefrik olunmuştur. Ya
ni kadın- erkek, küçük- büyük, sanatkar-memur-çiftçi v.s. gibi bir sa
yımda öğrenilmek istenen hususlar en ince teferruatına kadar kısa za
manda bu kartlar vasıtasiyle elde olunmuştur. Bu iş için kullanılan he
sap ve tablo tanzim makinalarının daha fazla inkişaf ettirilmesiyle, de
likli kart sisteminin kullanılış yerlerinde de geniş bir artış meydana gel
miştir. Sayısız tek kıymetlerin muhtelif noktai nazariardan korobinesi 
suretiyle çeşitli neticelerin elde edilmesi hususu bu gün dahi üzerinde de
vamlı çalışılan bir konudur. Ormancılık İşletmelerinde bu metodun kul
lanılış sahası ne olabilir ve bu güne kadar neler elde edilmiştir?. Bu hu
suslar müteakip sahifelerde incelenecektir. 

Ormancılık işletmesinin birçok problemleri diğer işletme nev'Herin
deki mevzuların benzeri olup bu mevzular üzerinde elde olunan neticeler 
aynen arınancılık işletmesine maledilebilir. Bu gibi konuların başında 

Orman Muhasebesi ve orman emvali ile iştigal eden ticaret müesseseleri
nin çalışması gelir. Ormancılık ilmi ile ilgili hususlar Fakülte ve Araş
tırma Enstitülerinin iştigal sahalarına girmektedir. İlmi mevzularda ya
pılacak delikli kart çalışmaları mezkür müesseseler tarafında nmütehas
sıs elemanlar vasıtasiyle yürütülür. Pratik Ormancılıkta ise bugün için 
delikli kart sistemi iki mevzuda kullanılmaktadır. Bunlar Orman Ame
najmanı ve Kıymeltendirme kısımlarıdır. 

Müteakip sahifelerde I. ve II. kısımlarda delikli kart sistemi hak
kında umumi bir malumat verildikten sonra III. ve IV. kısımlarda bu sis
temin arınancılık iktisadında kullanılma imkanları üzerinde durula
caktır. 



I. DELiKLi KART TEKNİGİ 

ı. Deliidi Kart Sistemi 

') u 

Batı alemi aşağıda isimleri yazılı 4 firma tarafından imal ve inkişaf 
ettirilmiş sistemlere sahiptir. 

BULL : Paris'te Norweger Bull tarafından inkişaf ettirilmiştir. 

IBM: (International Business Machines Corp.) New Yorkda Alman 
Rollerith Gmbh nın hak halefi firma tarafından inkişaf ettirilmiştir. 

ICT : (International Computers and Tabulators Ltd.) Londra'da 
Rowers Samas Accounting Machines Şirketi ile BTM (British TabuZating 
Machines Ltd., Rollerith- System) Şirketinin birleşmesiyle teşekkül et
miştir. Avrupa da Samas ismi altında anılır. 

REMINGTON RAND Ine: New York'da Powers-Samas Şirketi

nin mümessili tarafından inkişaf ettirilmiştir. Bu tarihi firmalar yanın
da sayısız büro ve hesap makinaları firmaları delikli kart sistemi için lü
zumlu makinaları imal eder durumdadırlar. Fakat, bunlarda da kullanı
lan kartlar yukarıda sayılan 4 firma kartlarından birisidir. Yukarıda sa
yılan firmaların herbirisi çalışmalarını ayrı- ayrı ilim kısımlarına tek
sif ettikleri halde bunların bahşettikleri imkanlar ve çalışma süratleri 
arasında hemen - hemen hiç bir fark yoktur. Bu 4 firmanın çalışma sis
temleri arasında yalnız delikli kartların tanzimi şeklinde bazı farklar 
mevcuttur. 

2. Delikli lmrtlar hakkıııda umumi izahat 

Delikli kartlar, standart formda (187.3 X 82.5 mm) kartlardır. Yal
nız Samas'ın küçük kartlarının eb'adı değişiktir. Kartlar kıymetlendirme 
için lüzumlu malumatı sıra ve sütunlar halinde üzerlerine açılan delikler 
vasıtasiyle ifade ederler. Delikli kart sistemi bir koordinat sistemi olup 
X kıymetleri (sütunlar) delinen malumatın manalarını ve Y kıymetleri 
(sıralar) de bu malumatın mutlak büyüklüklerini ifade ederler. Her bir 
sütun tek bir muameleyi ihtiva edebilir. Kartların sol üst köşeleri kesil
rnek suretiyle kart cihetinin tayini sağlanmıştır (Şekil 1). 

BULL ve IBM kartları 12 pozisyon için 80 sütun ihtiva ederler (10 
rakam kıymeti ve 2 Dümen deliği). Bu, tek bir kart üzerine 80 ayrı hu
susiyetin 10 ayrı özellikte kaydedilebileceğini ifade eder. Y kıymetleri

nin işlenmesine mahsus 12 lik pozisyondan O - 9 a kadar olanı, rakamlarla 
kart kenarlarına yazılarak yerleri belirtilmiştir. 2 adet Dümen veya İda
ri Makanizma deliği olarak isimlendireceğimiz pozisyon mevcuttur. Ra
kamlarla belirtilen kısımlar delik delmek suretiyle, diğer ikisi de ekse-
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Şekil 1. Koordinat sistemi olarak delikli kart. 

riya harfler yardımıyla kıymetlendirilirler. REMİNGTON RAND kartla
rı 6 pozisyona göre 90 sütun olarak tanzim olunmuşlardır. Kartların 

yukarı ve aşağı yarısı 45 sütun halinde ikiye bölünmüş olup muayyen 
bir gaye için 45 sütunla 12 pozisyon teşkil edecek şekilde de çalışılabilir. 
İlk halde yani 90 sütun ve 6 pozisyonla çalışıldığında sıfır ve tek rakam
ları 1 er delik delmek suretiyle, çift rakamlar 2 ve harfler 2 veya 3 delik 
delmek suretiyle kartlara intikal ettirilirler. Kartın 45 sütun durumun
da kullanılması halinde her bir rakam için bir delik açılması kafidir. 
SAMAS delikli kartların muhtelif formlarını ihtiva eden yegane firma
dır. Standart formdaki kartlar 65 veya 80 sütunu 10 pozisyon için kıy
metiendirecek durumda tanzim olunmuşlardır. Ara delikler va&ıtasiy

le kartların kapasiteleri iki misline çıkarılabilir. Buna mukabil küçük 
eb'addaki kartlar ise 21 ve 40 sütunla çalışırlar. 

Delikli kartların kullanılmasında gaye, ölçülen veya yazılan bir kıy
metin asli unsurlarına ayrılmasının yani ferdileştirilmesinin sağlanma. 
sıdır. Herhangi bir işaretle ifade olunan tek kıymetler bu kartlar yar
dımıyla birbirinden tefrik olunur, bir araya getirilir, çeşitli şekillerde 

kıymetlendirilir ve en sonunda netice kıymetler tablolar halinde elde 

edilirler. Kartlar yardımıyla bu şekilde bir kıymetlendirmenin yürütüle

bilmesi için herbir kart üzerine şu üç unsurun işaretlenmesi lazımdır. 

a. Atıf işareti (Tarih, ağaç numarası v.s.), 

b. Grup işareti (Ağaç cinsi, yetişme muhiti v.s.), 

c. Çevirme veya takas işareti (çap, ağaç boyu v.s.). 
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Bilinen kıymetlerin kartlara intikalini sağlayan delikler şu üç şe

kilde delinider : 

a. Elle, 

b. Yarı otomatik olarak elle çalışan bir makina vasıtasiyle, 

c. Tam otomatik, muhtelif delikli kart makinaları ile. 

a. Elle delinen kartlar 

Delikli kartlar, yardımcı diğer bir müstenide lüzum kalmaksızın 

direkt olarak elle delinebilirler. Tesbit olunan malumat önce kart üze
rine bir kalemle işaretlenir bilahare elle kullanılan bir delik delme ale
tiyle işaretlenen bu yerlere delikler açılır. Bugün arazide dahi kolayca 
kullanılması mümkün olan delik delme makinaları mevcuttur. Aşağıda 
zikredeceğimiz usul bugün için büyük ehemmiyeti haiz olup çalışmala

rı çok kolaylaştıran bir neticedir. 

REMİNGTON RAND ve SAMAS kartlarında kıymetler direkt ola
rak bir pense ile açılan deliklerle kartlara intikal ettirilirler. Arazide 
toplanılan malumat ya önce kartlar üzerine ilgili hanesi çizilerek intikal 
ettirilir ve bunlar bilahare delinider veya pense vasıtasiyle hangi ra
kam veya harf delinmek isteniyorsa o kısım işaretleurneden delinerek ma
lumat karta geçirilmiş olur. Böylece kartlar hiç bir muameleye tabi tu
tulmaksızın hesaplama makanizmasına sevkolunurlar. REMINGTON 
RAND kartları 45 ve 90 sütun ile kıymetlendirilebilirler. İkinci durum
da kartların kapasitesi iki misli çoğalmış olur. Bu halde çift rakamla
rın iki defa delinmesi mecburiyeti vardır ki, bu durumda kartların kont
rolü güçleşmiş olur. SAMAS'ın küçük kartlarında da ayni pense ile ça
lışmak mümkündür. Fakat bu taktirde kartın delinmesi küçüklüğü do
layısiyle çok güçleştiğinden birer sütun atlamak suretiyle her ikinci de
lik delinip kullanılabilir. IBM in ise elde delinmek üzere tanzim ettiği 

kartlar 40 sütunu ihtiva ederler. Önce özel bir kalem vasıtasiyle malu
mat karta işlenir. Bu halde yardımcı olarak bir plastik şablondan isti
fade olunur. Hesaplamanın yapılabilmesi için bu kartlardaki malumatın 
normal kartlara delinmesi mecburiyeti vardır. Mezkür delme arneliyesi 
çok taraflı makina çalışmaları sırasında grafitin elektriği iletme hassa
sından istifade olunarak kendiliğinden tezahür eder. Delme makinaları 
grafitli yerlere delikleri açarlar. 

b. Yarı otomatik delme usulü 

Kartlar üzerine elle yazılan malumat bilahare yazı makinasına ben
zer özel bir a.let vasıtasiyle delinirler. Burada özel bir problem mev-
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cut değildir. Yani bu şekildeki çalışmalar forrolaşmış olup bütün sis
temler de aynıdır. 

c. Tam otomatili: delme 

Delikli kart sisteminde vuku bulan muhtelif inkişaflar (Toplam ve 
Netice kartları) yanında, elle kartlara intikal ettirilen kıymetlerin, yal
nız makinalar yardımıyla delinmesi hususunda da ilerlemeler olmuştur. 

Arazide muhtelif şekilde kartlara intikal ettirilen kıymetler, büroda ma
kina yardımıyla nihai olarak delinmektedir. Bunun için iki usul mev
cuttur. Bunlardan ilki grafitin elektriği iletme kabiliyetinden istifade 
suretiyle inkişaf ettirilen bir metoddur. Bu metod IBM ve SAMAS fir
malarının buluşudur. Önce grafit kalemlerle arzu edilen rakamlar çizil
rnek suretiyle malumat arazide kartlara işaretlenir. Sonradan özel bir 
elektrik sistemine intikal ettirilen kartlara çizilen yerlere delikler deli
nir. İkinci usül BULL ve REMINGTIN RAND'ın inkişaf ettirdikleri sis
tem olup burada siyah noktaların fotoğraf hücrelerinde gösterecekleri 
reaksiyondan istifade olunmaktadır. Bunun için lwnulacak noktaların 

muayyen bir büyüklükte olması icabeder. Her iki sistemde de kartların 
arazide işaretierne kapasiteleri kendi asıl kapasitelerinden küçüktür. Kart
lar arazide işaretlendikleri taktirde ancak BULL da 40. IBM de her iki 
taraflı 27 yani cem'an 54. REMINGTON RANDda 40 ve SAMAS da 32 
sütun işaretlenebilmektedir. 

3. Delikli kart makinası 

Delikli kartlarla çalışmada bugün için pek çok çeşitli makinalar in
kişaf ettirilmiştir. Burada yalnız mekanik ve elektromekanik makina
lardan kısaca bahsolunacaktır. İptidai olarak malıdut bilgilerin inkişaf 
ettirilmesine matuf tanzim olunan aletlerin yerine bugün bir çok gaye
leri gerçekleştirrneğe müsait makinalar tekamül ettirilmiştir. Bunun için 
müteakip parağraflarda aletlerin inkişaf seyrinden ziyade malumatların 
kıymetlendirme tarzından bahsolunacaktır. Bu hususun izah edilebilme
si için malumatın kartlara intikali, bu kartların kıymetlendirilme tarzı 

ve netice malumatın elde olunmaları hususlarının birbirinden tefriki ge
rekir. 

a. Malumatın kartlara intikali 

Bilinen hususların kartlara, kart cinsine göre elle veya tam otoma
tik olarak intikal ettirildikleri daha önce söylemişti. Malumatın direkt 
olarak elle intikali halinde bu kısımda söylenecek bir şey kalmamak
tadır. 
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Delmek : Delik delme makinaları muhtelif usullerle çalışırlar. Elle 
delme a.letleri en basit aletler olup, delikler parmak tazyikiyle delinirler. 
Motorla delme arneliyesi ise, bu iş için tanzim olunmuş makinalarla 
olur. Bütün kart guruplarında sabit bulunan muameleler, Şablon Kart 
veya Toplam Malumat Kartı diye isimlendirilen kartlar vasıtasiyle çok 
süratli olarak bütün kartlara intikal ettirilirler. Muayyen mesafelerde 
boş bulunan sütunlar ya atıanmış olur veya sıfırla delinirler. Delme ma
kinaları ile sayılar, harfler veya semboller kolaylıkla kartlara deline
bilir ve bazı makinalar kart muhtevasını aynı zamanda basit metin ha
linde kartların üst köşelerine kaydederler. 

Kontrol : Arazide işaretlendikten sonra elle delinen kartların doğru 
işlenip işlenmedikleri özel bir maldna yardımiyle kontrol edilir. Bu kont
rol için toplanan malumat bir kere daha noktacıklar halinde boş kartla
ra işlenirler. Eğer kartların elle delinmesinde herhangi bir yanlışlık ya
pılmışsa, durum makinada mevcut özel işaret lambalarının yanınasiyle 
ihtar olunur. Makina başında beklenilmiyorsa, kartların bilahare teker 
teker kontrol edilmeleri icap eder. Kontrol ameliyesini daha açık belirt
mek için şu misali verelim : Sistematik deneme sahaları metoduyla 
5.000 ha vüs'atinde bir ormanın sahip olduğu servet aranmaktadır. Alı
nan deneme sahalarında mevcut ağaç serveti, bir protokole işlenmiştir. 
Bilahare bu protokole müsteniden kartlar elle delinmiştir. Bu kartların 
doğru delinip delinmedikleri, ayni malumatın ikinci seri kartlara delin
mesinden sonra makinalar vasıtasiyle kontrol edilir. Yani ayni malu
mat kartlara ayrı ayrı iki defa delinir. Ayni dökümanları havi kartlar 
makinada birlikte kontrole tabi tutulurlar. İki kart arasında bir uyuş
mazlık mevcut ise, makinanın ihtar lambası bu durumu belirtir. Makina 
başında beklenmiyorsa bilahare kartların teker teker kontrolleri icabe
der. Makina hangi kartta yanlışlık mevcut ise, bunu özel lambasiyle be
lirttiği gibi, aynı anda yanlış kartın üzerine bir işaret koymakla duru
mu işaretiemiş olur. Bu şekilde bir kontrol ameliyesiyle iş zamanı nor
mal olarak iki misline yükselmiş olur. Prensip olarak, elle delinen kart
ların bu yolla kontrolü gerekir. 

işaretierin makinalarla delikiere intikali : Özel makinalar veya ilave 
tesisler vasıtasiyle elle işaretlenmiş kartlar okunur ve malumat, delik
ler halinde diğer kartlara intikal ettirilir. Bu durumda elle işaretlenmiş 
kartlar aynen muhafaza edilir, fakat ihtiva ettikleri malumat makina
lar vasıtasiyle ikinci kartlara delinmek suretiyle nakledilmiş olur. Bu 
kartların yine özel kontrol makinasiyle doğru delinip delinmediklerini 
tekrar kontrol etmek mümkündür. 

Nakil: Makinalar yardımiyle muhtelif hesap muamelelerinin yapı
labilmesi için bazen bir kartta mevcut bütün kıymetlerin ve bazande 
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yalnız bir kaç sütundaki malumatın delikler halinde aynen ikinci bir kar
ta intikal ettirilmesi icap eder. Kartların ihtiva ettikleri delikierin bir 
karttan diğer bir karta nakli Kart Çağaltıcı veya Kart Çiftler denen 
aletler vsıtasiyle mümkün olur Tanzim olunan ilk kartlara müsteniden 
her bir kart için bir çok benzer kartlar elde etmek maksadiyle kartlar 
«Kart Çoğaltma» veya «Kart Çiftleme» muamelesine tabi tutulurlar. 
Kart çoğaltınada yalnız lüzumlu sütunlar çoğaltılabilir. Tali kartlar ya 
boş olurlar veya önceden bir işlem neticesi delinmiş olabilirler. İkinci 
durumda her iki kartın (Ana ve Tali Kartlar) birbirine çakışmaları yani 
her iki kartın aynı zamanda sınıflandırılabilmesi gerekir. Makinalarla 
çabuk delmede bu nakil işi özel malumat delikleri ile olur ve birbirini 
takip eden kartlarda müşterek olan hususlar için bir Ana Kart tanzim 
olunur. Bu ana karta açılan müşterek malumat delikleri diğer bütün 
kartlara aynen intikal ettirilir. Burada ana ve tali kartlar önce birleşir 
ve sonra birbirlerinden ayrılırlar. Neticede kartların, orijinal kartlarla 
kontrol edilmeleri lazımdır. 

b. Kıymetlendirme 

Sınıflandırma : Sınıflandırma veya Tasnif Makinalan nda Kartlar 
ihtiva ettikleri delik sütunlarına göre bir araya getirilir ve muhtelif ma
lumat birbirinden ayrılmış olur. Mesela : bir hasılat çalışması için 2000 
adet kart delinmiştir. Bu kartlar tasnif makinasında sınıflandırmaya ta
bi tutulduklarında muhtelif boy, çap v.s. sınıfıarına göre kartlar ayrı 

ayrı yerlerde toplanırlar. Burada sayı veya harflerle ifade edilen muh
telif kıymetler böylece sınıflandırılmış olurlar. Sınıflandırmağa iştirak 

etmeyen kartlar gruplar halinde bir araya toplanır. Modern tesisler vası
tasİyle yukarıda izahına çalışılan sütun - sütun sınıflandırma yerine bir 
çok sütunlar bir anda sınıflandırılmış olurlar. Bugün için ancak 13- 14 
grupun veya grup teşkil etmeyen l:::ir çok tek kıymetlerin bir anda sı

nıflandırılmaları mümkündür. Kartların doğru gruplandırılıp gruplandı

rılmadıkları ikişer- ikişer veya gruplar halinde elle kontrol edilmekle 
anlaşılabilir. Müteakip iki kartın ayni sütunları ihtiva etmesi lazımdır. 
Böylece kartlar aşağıda izahına çalışılan kart karıştırma arneliyesine 
hazırlanmış olur. 

Sayım: Tasnif Makİnalarına bir Sayım Makinası ilave ederek her
bir malumat grubuna ayrılan kartlar aynı zamanda teker - teker sayıla
bilirler. Böylece eksik bir kart mevcut ise sayım sonunda bu eksiklik be
lirtilmiş olur. İstatistik makinaları için bu sayım işi bilhassa ehemmiyeti 
haizdir. Bu makinalar mevcut kartları çok taraflı muamelelere göre 13 
gruba sınıflandırırlar. Aynı anda, sınıflandırma arneliyesine bağlı olmak
sızın kartlar sayılırlar. Sayım neticeleri satırlar halinde yazılarak tesbit 
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olunur. Arada eksik kart mevcut ve gayrimümkün bir korobinasyon 
mevzubahs ise ayrı ayrı gösterilirler. 

Karıştırmak : Kart Karıştırıcı veya Kollator denen aletler iki sını
fa ayrılmış kartlardan, araştırılan konuda birbirine uyan kısımları bir
birleriyle karıştırır veya birkaç kartta hangi kısımların birbirine çakış
tığını tesbit eder, benzeyen ve benzemeyen kartları ayrı ayrı bir araya 
toplar. Ayni işaretleri taşıyan kart gruplarından ilk veya son kartları 

ayırt ederek bunları birbirleriyle karıştırır ve aralarındaki müşterek 
münasebetleri di.ğer boş bir karta naklederek gösterir. Tek kıymetler ve
ya muayyen bir hudut kıymetinin üstünde veya altındaki kıymetleri 

ayırıp, belirtir. Bütün muameleler numara veya alfabetik işaretlerle ya·· 
pı!ır. Basit karıştırma muameleleri sınıflandırma makinaları ile de yapı
labilir. 

Kapatmak: Delme, Sınıflandırma ve Suret kart makinalarına ilave 
olunan bir tesis vasıtasiyle üzerinde çalışılan kartlardan muayyen malü
mata dair pozetif veya negatif yekün kıymetler, çalışma seyrini bozma
dan elde olunurlar. Böylece herşeyden evvel müteakip tablo çalışmala

rında elde olunacak netieclerin kontrolü mümkün olur. 

Hesaplamak: Hesap Delicisi tabir olunan makinalar delikli kart
lardan kıymetleri alır ve bunları 4 ana hesap arneliyesi halinde teker 
teker veya kombine şekilde kıymetlendirirler. Elde olunan neticeler, son 
çıkış kartına veya bir evvelki karta delinmek suretiyle intikal ettirilir
ler. Her kart gurubu için değişmeyen sabit hesap kıymetleri Ana Kart
lar vasıtasiyle bütün kart gruplarına nakledilirler. Muayyen bir hesap 
muamelesi için bir çok kartlar bir araya getirilebilir. Buna mukabil yu
karıda bahsolunan elektrikli hesap tesislerindeki hesap deliciler bütün 
kartların teker teker ve birbiri peşinden tesisten geçmeleri suretiyle ça
lışır, yani hesaplar ve lüzumlu delikleri delerler. Burada çalışma sürati 
okuma ve delikierin delinmesine bağlıdır. Karışık görünen bu ameliye 
modern makinalarla çok çabuk ve doğru olarak neticelendirilir. Bu balıis
de elektrikli hesap tesislerinin hesaplama prensipleri hakkında da kısaca 
malumat verelim. Bu tesisler Desimal sistemde kullanılan O - 9 rakam
larıyla çalışmaz ve hesaplamada Dual sistemdeki O ve 1 rakamlarından 
istifade ederler (Schlörb, 1961). Müteakip sahifede dual sayılarla desi
mal sayılar arasındaki münasebet görülmektedir. 

Desimal bir sayıyı dual sistemle ifade etmek için, verilen sayıyı 2 
rakamının üst kıymetlerine çevirmek lazımdır. Buna göre 1024 ü 2 raka
mının üstü olarak ifade edersek : 

1024 = 210 dur. Bu ise dual sistemde, 
210 = 10 000 000 000 rakamına intibak eder. 
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Du al sayılar Desimal sayılar 

o o 
1 10 
2 100 
4 1000 
8 10000 

16 100000 
32 1000000 
64 10000000 

128 100000000 
v.s. 

İki rakamlı sayılar elektrikli hesap tesisleri için idealdir. Zira tek
nik bakımdan ancak 1 ve O sayılarının elektrikle ifadeleri mümkündür. 
Negatif bir elektrik tevettür lambası içerisinde depo edilen cereyan va
sıtasiyle bu iki sayının ifade edilmeleri temin olunmuştur. Bu tesislerde 
yalnız toplam ameliyesinin yapılması mümkündür. Diğer bütün hesap 
muameleleri toplam arneliyesine çevrilerek yapılır. Bu çevirme arneliye
si makinanın hesaplama süratine hiç tesir etmemektedir. 

Misal olarak bir toplam ameliyesinin makinada nasıl cereyan ettiği
ni izah edelim : 

14 + 21 = 35. Bu arnele 2 nin üst kıymeti olarak dual sisteme aşağı
daki şekilde intikal eder. 

14 = 23 + 22 + 21 = 1110 
+ 20 = 24 + 22 10100 

34 = 25 + 21 = 100010 

23 = 8, bu rakamın dual ifadesi 1000 dir. 
2~ = 4, bu rakamın dual ifadesi 100 dür. 
21 = 2, bu rakamın dual ifadesi 10 dur. 

ıııo 

Görülüyor ki, 14 rakamın dual sistemdeki karşılığı 1110 dur. Modern 
elektrikli hesaplayıcılar saniyede 10.000 hesap muamelesine kadar yapa
bilmektedirler. Yukarda söylendiği gibi çarpım, bölüm, çıkarma gibi di
ğer çeşitli muameleler tekrar olunan toplam ameliyesiyle neticelendiri
lirler. 

c. Netice maliimat 

Delikli Kart yazıcılar'la kart muhteviyatı, delikler vasıtasiyle açık 
metin şekline ifrağ olunur ve kartın yukarı köşesine basılır. Ayni me
tin müteakip karta da intikal ettirilebilir. Kartlar böylece müteakip ma-
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kina ile çalışılmayan hallerde kullanılır şekle sokulmuş olurlar. Elde 
olunan metin şeklindeki neticeler boş kartlara da satırlar halinde intikal 
ettirilebilirler. Çok sayıda rakamları muhtevi yekunler kartın sol kö
şesine büyük yazılada basılarak müteakip elle çalışmada bu gibi kart
ların kolaylıkla bulunması sağlanmış olur. 

Netice malumatı veren makinalar Tablo Makinaları'dır. Bunlar top
lar, çıkarır veya herbir kartın ihtiva ettiği kıymetleri satırlar halinde 
tanzim olunan tablolara intikal ettirirler. Neticeler gruplar halinde top
lanıp umumi yekun alınabilir. Bu makinalarla kıymetlerin karelerinin 
toplanması ve çıkarılması da mümkündür. Neticeler herbir kart için ay
rı ayrı yazılırsa bunlara Liste, umumi yekun için tanzim olunmuşlarsa 
bunlara da Tablo denilir. Yazılan liste veya tablo neticelerinin umumi 
yekunları, kartlardaki gruplara ait tanzim işaretleri değiştikçe otoma
tik olarak yapılır. Her tanzim işareti değiştikçe ayrı bir toplam muame
lesi cereyan eder (grup kontrolü). Toplam deliciler, Tablo Makinalarının 
vermiş oldukları kıymetleri toplam kartlarına intikal ettiren ilave alet
lerdir. Bu kartlar bu safhadan sonraki çalışmalarda detay malumatı 
verecekler ve netice malumat için bir vesika olarak saklanacaklardır. 

d. Proğram tanzimi ve kontrol 

Bütün delikli kart makinaları kendi kapasitelerine göre çalışmaları 
esnasında bir çalışma düzeni proğramlarlar. Bu akım şiddetinin değiş
mesiyle olur. Mesela makina bir toplam muamelesi yaparken bölme 
arneliyesine geçecekse elektrik akımı şiddetinin değişmesiyle makina ken· 
disini bölme arneliyesine hazırlamış olur. Delikli Kart Makinaları ken
dilerini otomatik olarak kontrol de ederler. Yalnız bu kontrolün yapıla
bilmesi için kartların ihtiva ettikleri malumatın değişmesi ve işaretie

rin (kalem v.s. ile yapılan) delikiere intikal ettirilmiş olması lazımdır. 
Muhtelif hesap muamelelerinin kontrolü veya muhtelif şekillerde elde 
olunan yekunlerin mukayeselerinin yapılabilmesi için kapatma esnasında 
elde olunan malumattan istifade olunur. 

e. Delikli kart tesisleri 

Bütün delikli kart makinaları, firmalarınca özel şekillere sokulmuş 
olup bunlar için mutlak olarak bir makina parkına ihtiyaç vardır. Bu 
parkın büyüklüğü tesisin göreceği vazifeye tabi olarak değişir. Tam bir 
teşekkül için malumatı kartlara intikal ettiren, çalışmaları devam et
tirip neticeye bağlayan makinaların mevcut olmaları lazımdır. Kıymet
lendirmelerin devamı için Tasnif ve Sınıflandırma makİnalarına mutlaka 
ihtiyaç vardır. 
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Büro makinalarıyla uğraşan bütün firmalar, büro ve delikli kart te
sisleri arasında irtibat temin eden makinalar imal etmektedirler. Bu ma
kinalardan en önemlileri Yazı- Hesap- Muhasebe ve Fatura Makinaları 
olup bunlar yazılan malumatı ve neticeyi kağıt üzerine otomatik olarak 
delerler. Kağıda yazılan bütün bu kıymetler yardımcı bir makina ile 
delikli kartlara intikal ettirilirler. Böylece kartların elle delinme mese
lesi de ortadan kalkmış olur. Bazı büro makinaları ise direkt olarak de
likleri kartlara intikal ettirirler. 

4. Elektrikli hesap tesisleri 

Bütün kısımları elektrikle çalışan Hesap Makinalarının tekamül et
tirilmesiyle makinaların kapasiteleri ve muamele sür'atleri çok artmlş
tır. Bu suretle Kesizsiz Çalışma Sistemi meydana gelmiştir. Yani mevcut 
bütün sayı materyali hesap tesislerine verilmekte ve önceden tesbit olu
nan bir proğram hudutları içerisinde kartlarla çalışmalar devam etmek
tedir. Bu arada operatör tarafından hiç bir müdahale yapılmadan bir 
makinadan diğer bir mikanaya materyaller değişmeden intikal ederler. 
Bütün çalışmalar otomatik olarak devam etmektedir. işlerin sür'atle 
tekamülü için netice materyaller önce manyetikli bir banda intikal et
tirilir, band yardımiyle bu bilgiler Çabuk Baskı sistemiyle (saatte 60 000 
satır) Liste veya Tablolar halinde yazılır ve ayni malumat tekrar man
yetikli bandlara intikal ettirilir. Netice rakamlarını taşıyıcı olarak de
likli kartlar yerine manyetikli veya elektrikli elemanlar, plak şeklinde 
manyetik bandlar da kullanılmaktadır. 

Kısa zamanda vuku bulan bu tekamül seyri bugün için henüz sona 
ermiş olmayıp devam etmektedir. Küçük veya orta vüs'atli bir işletme
nin bütün hesap işlerini organize edebilecek küçük çapta delikli kart ma
kinalarının inkişaf ettirilmesi mevzuu bugün için mezkur işle uğraşan 

firmaların asli gayeleridir. 

II. DELiKLi KART ORGANİZASYONU 

Delikli kart organizasyonu tabirinden, bir işletme birimi ıçın usta
lıkla planlanmış delikli kart sistemi anlaşılır. Bu planlama o şekilde ayar
lanmalıdır ki neticede delikli kart vasıtasiyle elde olunan kıymetler iş

letmeyi organize bakımından ihata edebilsin. Bu hususta bazı özel prob
lemler 5. parağrafta verilmiştir. 

1. Temel esaslar 

Bir işletmede büro çalışmaları yeter derecede rasyonal değilse, de
likli kart sisteminin işletmede tatbiki bu işin düzenlenmesi bakımından 
kafi gelmez. Rasyonaliteyi temin için haddizatında diğer bazı imkanlar 
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mevcuttur. Bunlar, mevcut materyallerden daha iyi bir şekilde İsti
fadeyi sağlamak gayesiyle işletmenin yeniden organizesi, modern büro 
ve hesap makinalarının temini, personelin azaltılması, şart olmayan kıy
metlendirme ve çalışmalardan vazgeçilmesi gibi hususlardır. Bir işletme
de delikli kart sisteminin tatbikine karar vermeden evvel bu kart siste
minin kendisine ait özellikleri olduğunu ve kullanılış sahasının malıdut 
bulunduğunu bilmek lazımdır. Bir işletme kendisini muayyen bir metoda 
intibak ettirmek mecburiyetinde olmayıp metodun işletme bünyesine 
uyar şekle sokulması lazımdır. 

Delikli kart sistemiyle sür'atli çalışabilmek için büyük sayıda kart
lara ihtiyaç vardır. Sisteme iştirak eden her makinanın malıdut kul
lanılış sahası bulunması ve muhtelif sür'atlerde çalışması neticesi, ikti
sadi çalışmak, mezkür elemanların kombine edilmesi tarzına bağlıdır. 

Bundan başka çok karışık hesap şekilleri veya çok sütunlu tablo hazır
lamaları büyük elektrikli hesap delicilerini veya küçük kıymetlendirme 
tesislerinin mevcudiyetini icap ettirir. Delikli kartlar çok sayıda ra
kamları kısa zaman içerisinde muhtelif zaviyelerden kıymetlendirmek 
için muayyen bir işletmenin münasebetlerine ve icaplarına uyarlar. Mez
kür metodla çalışmada, çalışmalar organize edilineeye ve tatbiki neticesi 
alınıncaya kadar çalışmaya sabırla devam etmek lazımdır. İkinci bir 
plan devresinde işin tekrarı çok kolayıaşmış olur. Bundan sonraki orga
nizasyonda ana prensipler değiştirilmeden daha hassas ve esaslı çalışma 
şekilleri tesbit olunur. Formül ve şekillerde de değişiklik yapılabilir. 

Sistemin değiştirilmesi az veya çok yeni organizasyonu gerektirir. 

Delikli kartlarla iktisadi çalışabilmenin ilk şartı, işletmeyi düzenle
yebilmek için maliyeti düşürecek bir çalışma seyrinin temini değil, bil
hassa organizasyonun tashihi ve ıslahı hususlarıdır. Maliyetin veya sar
fiyatın düşmesi mevzuu işletme bünyesine uyar bir organizasyonun te
ıniniyle kendiliğinden tezahür edecektir. Rasyonaliteyi temin için ara~· 
tırılınası gereken esas husus zaman ve personel yüzünden geri bırakılan, 
üzerinde durulmayan kısımların meydana çıkarılmasıdır. 

2. İşletme gayesinin tesbiti 

İşletmenin bugünkü durumuna bağlı olmaksızın ve gayeye ulaşmak 
için elde mevcut görülen imkanları düşünmeksizin, işletmenin istikbal
de alması arzu edilen şeklinin yani, istikbal gayesinin tesbit olunması la
zımdır. O halde her şeyden evvel en azından bir istikbal gayesinin tes
biti ve istikbalin tasavvur olunması mecburiyeti mevzubahsdir. Şimdiye 
kadar elde olunan tecrübelere istinaden hangi hususların lüzumlu bu
lunduğu, hangilerinin lüzumsuz olduğu ve hangi masrafla gayeye ulaşı
labileceğinin tesbit edilmesi gerekir. Burada şunuda belirtmek icap eder 
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ki; Delikli kart sistemi bir işletmenin hiç bir zaman ayrılmaz bir kısmı 
olmadığı gibi bütün işletmeye şamil olması mecburiyeti de mevzubahs 
değildir. Gayeyi tesbit ederken bu gayeyi gerçekleştirebilecek yeni bir 
organizasyonunda tasarlanıp, düzenlenmesi lazımdır. 

Gayenin tesbitinde işletmenin halihazırdaki durumunun entansif ola
rak analiz edilmesi gerekir. Bir işletme peryodunda işletmenin etraflıca 
incelenip gaye tesbitine matuf çıkış noktalarının araştırılması lazımdır. 

Delikli kart sisteminin tatbiki neticesi elde olunacak rasyonal işletme

ciliğin devamlı olabilmesi için her revizyon esnasında noksan görülen hu
susların tamamlanmasına çalışılarak tatbik olunan metodun ıslah edil
mesi gerekir. Bu sebeple yukarıda zikredilen sistemin tatbikine matuf 
araştırmalar pek basit değildir. İşietmeye ait muhtelif hasılat unsurları
nın miktarı ve idari organizasyon sarfiyatına ait hususların analizi ras
yonel çalışmanın çıkış noktalarını tayin eder. Aynı zamanda işletmenin 
çalışma seyrini aksatan hususlada bunların tesir zamanlarının da tesbit 
olunması lazımdır. Tek tek işletme unsurları ve bunların topyekun te
sirleri açık olarak tesbit edilmiş olmalıdır. İşletme için elde mevcut bu
günkü rakamlarında mana ve izahlarının araştırılması mühim bir konu
dur. İşletme analizinde ve delikli kart sisteminin tatbikatı esnasında, 
mütehassıs bir elemanın işletmenin organizesi ve delikli kartlara intikal 
ettirilecek suallerin tesbitiyle vazHelendirilmesi gerekir. 

Tayin olunan minimal gayeye ulaşabilmek için, işletmenin bugünkü 
durumunda hangi değişikliklerin yapılmasının icap ettiği tesbit olunur. 
Bu kısmın gerçekleştirilebilmesi için, işletmenin her ayrı unsuru, elde 
mevcut istatistiki rakamlara göre önceden bir analize tabi tutulur. Bu 
tesbit esnasında faideli kısımların, kıymetlendirmelere esas olan sayıla
rın ve zaman faktörünün nazarı itibare alınması lazımdır. Burada mini
mal gayeye ulaşabilmek için delikli kart sisteminin kullanılması halin
de şimdiki sarfiyattan daha yüksek bir sarfiyata lüzum bırakılmaması
na da dikkat olunmalıdır. 

Bir işletme faaliyetinin delikli kart sistemiyle organize edilmesinde 
yani mezkur sistemle çalışmada şu üç imkan mevcuttur. Delikli kart te
sisleri büyük bir sermaye yatırımını, tesisden azami istifadeyi temin 
için mütehassıs bir elemanın bulunmasını ve makinaları devamlı işgal 

edebilecek ffi:iktarda çalışma mevzusunun mevcudiyetini icap ettirir. Bu 
taktirde mezkur sistemin işletme tarafından satın alınarak işletmeye ına
ledilmesi en uygun haldir. Eğer işletme faaliyetleri delikli kart tesisini 
kısa bir müddet işgal edecekse, tesisin bu müddet için kiralanması ve
ya yevmiye ile tutulması en doğru şekildir. Çalışmalar delikli kart sis
temi tesislerine sahip bir müesseseye devredildiği takdirde, detaylı kıy
metlendirme planının yapılmasında ve lüzumlu tesislerin kurulmasından 
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sarfınazar edilmiş olunur. Bu şekil çalışmada veya işin bir müteahhide 
devredilmesi halinde kıymetlendirmede çalışır kimselerin, plfı.nlanması ar
zu edilen işletme hususiyetlerine yabancı oluşu büyük bir riziko teşkil 
eder. Tesislerin özel mal olarak temin edilmesi bu bakımdan daha el
verişli olmasına rağmen, bu şekilde de tesiste çalışır personele devamlı 
iş yaratılması lazım gelmektedir. Tesis masrafları da oldukça kabarık 
bir yekun tutar. Kullanılacak personel bu işte yetişp:ıiş olmalıdır. Maki
nalar 5-6 sene içerisinde kendilerini arnortize edebilmelidir. Ayni za
manda kullanılacak materyal masrafı, makina parkı için saha temini de 
mevzubahsdir. Makinaların devamlı olarak tekamül ettirilmekte olduğu 
hususunu da unutmamak lazımdır. Halbuki müesseseye maledilmiş bir 
makinanın uzun müddet kullanılması icabeder. 

Yukarıda kısaca izah edilen hususlar her üç şeklin de mahzurlu ta
raflarını açıkça göstermektedir. Bu duruma çare bulan ve ıslah eden bir 
çalışma yolu ise delikli kartlarla çalışmada işin bir kısmının işletme ta
rafından yapılıp bir kısmının da tesislerin sahibi müesseselere yaptırıl
masıdır. Mesela kartların delinmesi ve çeşitlerine tefriki işi işletmenin 

özel tesislerinde ikmal olunabilir. Bu, temini oldukça ucuz aletlerle, az 
miktarda masrafla ve özel personelle yapılması mümkün olan bir iştir. 

Diğer kompleks hususlar bir firma ile anlaşmak suretiyle muhtelif pe
riyodlarla yaptırılabilir. 

3. Delikli kart organizasyonunun pHtnlanması ve tatbikata ircaı 

Delikli kart sistemi ile çalışınağa karar verildiği anda işletmenin 

yeniden organize edilmesi mevzubahsdir. Detay planının yapılmasından 
önce, yeni işletmenin organizasyon şekli tesbit olunmalıdır. Ana mater
yalin nev'i, menşei ve miktarı, bunların kıymetlendirilme şekillerinin 

şematik olarak tesbit olunması yani, işletmenin dahili ve harici bağları
nın tanınması lazımdır. 

Arazide veya büroda tanzim olunan ilk orijinal kartların ve bu kart
lara müsteniden tekamül ettirilen tali kartların hazırlanmasında çok 
dikkatli hareket etmek gerekdir. Ancak iyi bir müstenit temini ve inki
şaf ettirilmesiyle çalışma seyri inkitaa uğramaz. Orijinal ve tali kartla
rın hazırlanması için muhtelif problemler mevcuttur. Açık bir ifade ile 
tanzim olunan müstenitler kıymetlendirmeyi kolaylaştırır ve hatalardan 
kaçınılmasını sağlar. Orijinal kartlarda dahil bütün müstenidler delin
ıneye tabii tutulacaklarsa bunlar kilit altına alınmalı veya ikinci birer 
nushaları çıkartılmalıdır. Delik delen personel teksir edilecek hususları 
hiç bir surette biribirine karıştırmamalı veya tercüme et:ineğe kalkrş
mamalıdır. 
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Çizgi çizmek suretiyle (grafit kalemlerle) tanzim olunan orijinal 
kartlardaki kıymetler, kıymetlerin tali kartlara delik delinerek taşınma
sı halinde, önceden hazırlanmış bir Anahtar tablo vasıtasiyle intikal et
tirilirler. Burada dikkat olunacak husus taşımadan mütevellit hatalar
dan kaçınmaktır. İhtiyaç ve imkanlar muvacehesinde kart grupları için 
sabit olan kıymetlerin tam otomatik olarak kartlara taşınmaları lazım
dır. Bir çok kartta ?-Yni olan hususların tek bir karta intikal ettirilme
siyle meydana gelen karta Ana kart denir. Tek bir ana kart vasıtasiy
le, bütün kartlar da müşterek olan hususlar, tali kartlara otomatik ola
rak intikal ettirilirler. 

Delikli kart çalışmalarının planlanmasında mevzu ile alakah husus
ların cins ve miktarlarının bilinmesi kafi değildir. Makinalar vasıtasiy
le ikmal olunan çalışmalarda her bir muamele tarzını birbirinden ayır
mak ve kat'i bir zaman planlaması tanzim etmek lazımdır. Bu husus 
bilhassa muhtelif tip makinalarla çalışarak ikmal edilen işlerde mühim
dir. Mesela: karıştırmak ve yeniden benzer kıymetleri ihtiva eden kart
lar basmak. Bu sebeple kurulacak yeni bir delikli kart tesisatında bü
tün makinaların müşterek çalışabilir bir durumda bulunmaları lazım

dır. İnkişaf eden teknik muvacehesinde bir delikli kart tesisinin yeni 
metodlarla çalışılabilir duruma intikal ettirilmesi, bir defada bütün te
sisi değiştirmek suretiyle veya kademeli olarak makinaların değiştiril

mesiyle mümkündür. İlk hal bütün tesis organizasyonunun değiştirilme
sini icap ettirir. Bütün mesele tesisin kuruluşunda, ileride hiç bir nok
san veya hataya sebebiyet verınemeye dikkat etmektir. 

4. Metod ve tesisin müesseselere maledilmesi 

Hesap işlerinin çok kabarık ve dolayısiyle muğlak bir hal aldığı mü
esseseler gün geçtikçe yükselen iktisadi durum ve sür'at muvacehesinde, 
bu işlerini çabuk ve kolaylıkla ikmal edebilmeleri için delikli kart te
sislerini kendilerine maletmeyi tercih etmektedirler. Bu durumda, tesis 
olunan yeni organizasyonu müessesenin diğer ilgili şubelerinden ayır

mak, kendisine mutlak bir serbestiyet tanıyıp buna mukabilde bir mes'u
liyet yüklemek çalışmaların selameti bakımından ilk şarttır. İlk çalış
malar esnasında ve mevzuların tatbikata ilk intikalinin planlanmasın

da, işletme veya müessesenin ana mevzuuna ve delikli kart tesislerinin 
çalışma esas ve prensiplerine vakıf mütehassıs bir elemanın vazifelen
dirilmesi lazımdır. Ayni zamanda müessesenin teknik bir elemanı da 
tecrübe veya işin tekniğini planlamakla vazifelendirilmelidir. Müessese
nin bu teknik elemanı başlangıçta mütehassıs elemanla birlikte çalışıp 

tesisin ve planlamanın bütün esaslarını kavramalı ve neticede tesisin 
işletilmesinden yalnız bu eleman mes'ul tutulmalıdır. Müessesenin bütün 
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şubeleriyle ilgili mevzularının plfmlanıp, inkişaf ettirilmesi için tesisi 
idare edecek şahsın her hususta yetiştiğine inanmak lazım gelir. 

Yardımcı elemanların da ayni mevzuda yetişmiş kimseler olması şart
tır. Bilhassa kartların delinmesiyle vazifeli personelin devamlı olarak 
ayni vazifede çalışması, yorgunluktan mütevellit hatayı kaçınılmaz bir 
hale sokar. Bu personelin muayyen fasılalada değiştirilmesi lazımdır. 

Bu sebeple mezkur mevzuda yedek personelin yetiştirilmesi gerekir. 

Delikli kart sistemi, çalışma prensibi itibariyle çok dikkat isteyen 
ve hassasiyetle mevzuun planlanmasını gerektiren bir sistemdir. Yine ça
lışma prensibi itibariyle bu tesis, mevzuları en ince teferruatına kadar 
analiz eden bir sistemdir. Herhangi bir mevzuun üzerinde çalışırken şu
be tarafından akla gelmeyen ve planlama esnasında atıanılan bazı hu
suslar sonradan işletme için çok büyük neticeler tevlit edebilir. Tesis 
Müdürünün bunları farkedip üzerinde çalışması gerekir. Proğram harici 
kalan böyle bir mevzuun inkişaf ettirilmesi az bir zaman ve masrafa 
baliğ olmakla beraber neticesi işletme için çok faydalı olabilir. Fakat 
asıl mevzu dışında kalan ikinci derecede böyle bir mevzuu üzerinde, fai
deli olacağına kat'i kanaat getirmedikçe, lüzumsuz zaman ve masraf 
kaybından daima kaçınmalıdır. Burada şunu da unutmamak icabeder ki 
böyle sayılar bir lüks değil Matematik - İstatistiğe göre elde olunmuş 
lrıymetli neticelerdir. 

5. Münferit sualler 

a. Kotlamak veya kilitiemek 

Delikli kartlar yalnız rakamlarla değil ayni zamanda alfabetik ola
rak da malumatın işaretlenmesine müsaittir. Basit olarak münferit ve
ya gruplar halinde malumatı (mesela: ağaç cinsi, bitki sosyoloji bir
liği, maraz vs.) bu kartlara intikal ettirmek mümkündür. Grup halin
de veya münferit halde işaretierne yapılsa da çok fazla miktarda kart 
kullanılması gerekir. Burada iç içe bulunan malumatın birbirinden tef
riki meselesi büyük güçlükler doğurur. Bu güçlüğü önlemek için muhte
lif malumatı kilitlemek yani, hususi bir işaretle birbirinden tefrik et
mek lazımdır (mesela: adres, tablo başlısı vs. gibi). 

Malumat ve Kilitler (kot) arasında bu münasebeti tesis için üç im
kan mevzubahsdir. Bunlar Alternatif (birbirini takip eden veya müna
vebe), Hiyerarşi (silsilei meratip) ve Koordinatlar Sistemi denilen üç 
metoddur. Eğer kart tanzimini müteakip hesaplamalara hemen geçile
cekse bu taktirde ilk iki metoddan birisi kullanılır. Koordinatlar meto-
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du ise hiç bir surette makina ile çalışınağa lüzuın kalmadan tek kartı 
arayıp bularak bu kartın ihtiva ettiği ınalumaUan faydalanılması ha
linde kullanılır. 

Alternatif tanzim : Çok taraflı kıymetlendirme imkanları doğura
bilecek, birbirinden ayrı muameleler teker teker numaralanır ve her bir 
muameleye bir Anahtar Numarası verilir. Bu numara malumatı belir
ten diğer numaralardan ayrı bir manayı ifade eder. Herbir numara had
dizatında aynı kıymette olup aynı satıh üzerinde yani kartın aynı yü
zünde bulunur. Mesela; taksasyonu yapılan bir ormanda mevcut 14 ağaç 
türünden ibreli ağaçlar O- 2 ve yapraklı ağaçlar 5- 15 nuınaralariyle ifa
de olunurlar. Böylece numaralardan ağaç türünün İbreli veya Yapraklı 
olduğu, bakmak suretiyle hemen tefrik olunabilir. Eğer az miktarda 
muamele grubu ve her bir muamele grubunun da az miktarda muamele 
sütunu bulunuyorsa Alternatif tanzim şekli, kart sahasından diğer 2. ki
litleme şekline göre en iyi suretle faydalanır. Alternatif tanzim şeklinin 
en büyük mahzuru, bir muamele grubu içerisinde makinalar yardımıy
la grup esas muhtevasından gayri hiç bir tefrik yapılamamasıdır. Bu 
sebeple neticenin hülasa edilmesi veya çok kademeli kıymetlendirme bu 
metodla çalışmada çok güçtür. 

Hiyerarşi tanzim: Bir gurup muamele içerisinde bütün muameleler 
aynı kıymette değillerse ve bilhassa alt guruplara bölünınüşlerse bu hal
de Hiyerarşi kotları kullanılır. Herbir sütun veya grup, tıpkı Desimalk
lasifikasyonda olduğu gibi birbirlerinden ayrılmış vaziyettedir. Yukarı
daki misalde verilen 4 ağaç türünden Yapraklı ağaçlar bu usulde 000 -
002 anahtar sayılarını, İbreli ağaçlar da 105- 115 anahtar sayılarını 
alırlar. Bin adet Alternatif muameleyi bir karta taşımak için bu usulle 
üç sütuna ihtiyaç vardır. Bu metod Alternatif tanzim tarzına nazaran 
daha fazla kart sahasını, dolayısiyle fazla tasnif muamelesini icap ettirir. 
Hiyerarşi metodunun netice kıyınet zenginliği çok üstündür. Bir mevzu 
incelenirken netice rakamlarda bir çok faideli ve önceden düşünülmiyen 
hususlar zuhur edebilir. Çok kademeli kıymetlendirmelerin mevzubahs 
olduğu iktisadi teşekküllerde bu tanzim şekli her zaman için yer bula
caktır. Bu şekil ormancılık müessesesinin karekteristik vasfını teşkil 

eder. 

Yukarıda kısaca izahı yapılan her iki tanzim şeklinde anahtar ola
rak rakamlardan istifade olunmaktadır. 

Koordinatlarla tanzim: Bazı müesseseler çalışmalarında olan ve 
sonradan isbatı gereken mevzulara ait muhtelif muameleler bir kart üze
rinde ayni grup içerisinde delinmek mecburiyetindedirler. Bu gibi ınü
esseselere. misal olarak muhtelif cins kereste ticaretiyle iştigal eden tica:. 
r~thaneler söylenebilir. Bu şekilde, herbir delik muayyen bir muamele ti-
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pini ifade eder. Burada Anahtarlama muamelesi bir rakam vasıtasiy

le değil bir delik pozisyonu ile yapılır. Böylece bütün kart dolu hale 
gelinceye kadar kullanılabilir. 12 satırlık ve 80 sütunluk bir kart yal
nız 960 muhtelif muameleyi kendinde cemedebilir. Arzu olunan muame
le kombinasyonları bir Sınıflandırma Aleti vasıtasiyl~ elde olunur. Bu 
kartlar yardımiyle hesabi bir çalışma mümkün olmadığı gibi lüzumlu
da değildir. 

b. Kıyınetlendirme birimleri 

Hesaba müteallik çalışmalarda, kayitlar ve kıymetlendimelerle bun
lara ait safalıatı birbirinden ayırmak gerekir. Müşterek kayıtlar ayrı 

ayrı tesbit olunan hususların bir araya getirilmesi suretiyle, müşterek 
kıymetlendirmeler ise bunlar üzerinde çalışılmakla tecelli ederler. Me
sela; bir Amenajman çalışmasında her ağaç teker- teker ölçülüp kay
delunacak ve kıymetlendirme safhasında bir bölmede bulunan ayni ağaç 
nev'inin aynı çaptaki unsurları bir araya gelerek müşterek kıymetlen
dirme topluluğunu teşkil edeceklerdir. Mümkün olduğu takdirde müşte
rek kayıtlarla müşterek kıymetlendirmeler topluluğunun birbirlerine in
tibaklarını sağlamak faideli olacaktır. Fakat pratik güçlükler ve çalış

ma tekniği yüzünden bu herzaman için mümkün değildir. Buna mukabil 
en azından bir meşcere tipinin kaydedilen unsurları, müşterek bir kıy
metlendirme gurubu teşkil etmelidir. Daha öncede zikredildiği veçhile 
bir karta intikal ettirilen kıymetlendirme ile ilgili malumat yanında, 

işaret ve grup malumatı için işlenen kıymetler de mevcuttur. Bu so
nuncu malumat daha ziyade Anahtar bilgiler olup ekseriya sayılarla ifa
de edilmezler. Kıymetlendirme esnasında sual tevcih şekline göre her 
bir malumatın rolü değişebilir. Mesela, envanter mevzuuna ait bir ça
lışmada göğüs yüksekliği çapı bir işaret muamelesidir. Bu durumda her 
çap kademesine bir anahtar numarası verilir ve arazide çap kademele
rine isabet eden ağaçlar bu anahtar numarasına göre protokollere nok
talanır. Bu durumda yalnız çap kademelerine isabet eden hacim miktar
ları aranmaktadır. Eğer bilinmesi arzu edilen husus kesit yüzeyi mik
tarı veya şekil ei:nsali ise ölçülen çaplar kıymetlendirmede başlıca rolü 
oynıyacaklardır. Bu taktirde ise anahtar kıymetiere lüzum yoktur. 

c. Arazi kayıtlarının tanzimi esası ve Protokoller 

Kayıt tanzimlerinde gaye mümkün olduğu kadar uygun şekilde kıy
metlendirme birimlerini biraraya getirmektir. Bunun için lüzumsuz de

tayların alınmasından ve lüzumlu malumatın protokol harici bırakılma
sından sakınmalıdır. Protokolün tanzim şekli, iş organizasyonu, kayde-
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dilen meşcere özelliklerini formüle eden malumatın sayısı ve kıymetlen
dirme birimleri arasındaki münasebetle ilgilidir. Gaye daima delikli 
kartların büroda kıymetlendirebilecek şekilde tanzimidir. Arazide topla
nan kıymetlerin tesbitinde aşağıdaki usullerden birisi kullanılır. 

Liste : Çok sayıda, ayni kıymetli fakat ayni zamanda protokole in
tikali mümkün olmayan ve en çok iki belirli hususiyetiyle kıymetlendi
rilen objelerin kayıtlarında noktalama veya çizme suretiyle tanzim olu
nan listeler kullanılır. Tanzim olunan listenin delikli kart sisteminde kıy
metlendirilebilmesi için, koordinatlar olarak kayıt protokolünün kenar
larına kaydolunan Guruplama işaretlerinin diğer işaretler yanında, ayni 
zamanda anahtar sayılar olarak da kullanılması lazımdır. Bu şekilde bir 
protokol sistemi, kıymetlendirme birimi için neticenin çabukça alınması
na müsaade ettiği gibi kayıtların yekunuda az bir saha işgal eder. Bu 
metodun mahzurlu bir tarafı, tesbit edilen herbir kıymetin sonradan di
ğer kartlara intikal ettirilmesi kolay olmadığı için ölçülen hususların 

kartlara naklinde yapılan hataların tashihinin imkansızıaşmış olmasıdır. 
Elde olunan kıymetlerin herhangi bir suretle delikli kartlara intikal et
tirilmesi geniş büro mesaisini zaruri kılar ve fazla masrafa sebebiyet 
verir. 

İrtibat kartları : Bu usülde kayıt protokolleri yerine delikli kartla
rın kendisi kullanılır. Diğer hususiyetleri Liste usulüyle aynıdır. Yalnız 
kartlar rutubet, kirlenme ve zarar görme ihtimaline karşı daha has
sastırlar. 

işaretli Delikli Kart: Malfımatların, topluca kaydına yarayan Lis
teler yerine, herbir kıymetlendirme biriminin bir çok adette karta ayrı 
ayrı ve malıdut miktarda işaretlerle işlenmesi liste usulüne tercih olu
nur. Arazide toplanan dökümanların kıymetlendirilebilmesi için kulla
nılması gereken Anahtar doğrudan doğruya arazide kolaylıkla kartlara 
intikal ettirilir. Kartlar üzerinde sayısız hususiyetleri gösterir işaretler 
bulunur ve her kart için sabit olan kıymetler bir ana kart vasıtasiyle 

bütün kartlara intikal ettirilebilir. Bu usulle pahalı ve zaman alıcı 

olan elle delik delme arneliyesi ortadan kalkmış olur. Bu usulün bir 

mahzuru kartların çok hassas olması sebebiyle tanzimleri esnasında çok 
dikkatli olmak lazım geldiğidir. Arazide işaretiemek suretiyle kartlara 
intikal ettirilen kıymetlerin sonradan makinalar yardımıyla kontrolü za
ruridir. Bu metod bilhassa Amerika Ormancılık Müesseseleri tarafın

dan başarıyla kullanılmaktadır. 

Kıymetlerin arazide direkt olarak kartlara intikali: Delme arneli
yesinin çizmek veya delmek suretiyle arazide ikmal olunması neticeyi 
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daha müşahhas olarak kart üzerinde görmeyi sağladığı gibi irtibat kart 
metodunda cari olan, kartların sonradan makinalarla kontrolü mevzuu 
ortadan kalkmış olur. Arazi çalışmaları, yani kıymetlerin kartlara inti
kal ettirilmesi daha yavaş cereyan eder ve kıymetlerin doğru intikal et
tirilip ettirilmediğinin kontrolü ayni anda yapılır. Delme ameliyesinde 
kullanılan alet, delme esnasında ilkönce delinen kısımları kapatır bir 
yapıda olduğundan kıymetlerin kartlara intikal ettirilmesi ve kontrolü 
güçleşir. Bu metod yalnız rakamlarla çalışmayı icap ettiren mevzulara 
en iyi şekilde uyar ve tek kartla çalışma metodları içerisinde en çabuk 
ilerleyen bir metod halini alır. Delme ameliyesinde kullanılan alet, ağır
lığı itibariyle yalnız çok sarp arazide müşkülat verir ve diğer taraflar
da aleti kolaylıkla kullanmak mümkündür. 

Delikli kartlarla arazide çalışmada, ayni malumatı ihtiva etmesi la
zım gelen kartlar biraraya toplanarak müşterek bir zarfa konur ve bu 
kartlara ait müşterek malumat bir defada zarf üzerine kaydolunur. Son 
radan bu müşterek malumat büroda bütün kartlara intikal ettirilir. Böy
lece arazi çalışmaları daha sür'atle yürür. 

Diğer metodlar : Arazi çalışmalarında kullanılan diğer bir metod 
da Mağnetik Band veya şeritlere delik açan aletlerden istifade etmek
tir. Bu metodun kullanılmasıyla delikli kartların arazide işlenilmesi işi 

kendiliğinden düşmüş olur. Bununla beraber bu aletler henüz kullanılma
larından fayda mülahaza edilir şekilde inkişaf etmemişlerdir. Taksas
yon esnasında herhangi bir kontrolün yapılması hemen hemen imkansız
dır. Şeritlere delik açmak suretiyle malumatın işaretlenmesinde, arazide 
elde olunan kıymetlerin sonradan okunınası mümkündür. Bu metodda 
da Anahtarlama tıpkı Listelerle yapılan tek tek protokollernede olduğu 
gibi çizgilemek veya delmek suretiyle elde edilen malumatın delikli kart
lara intikal ettirilmeleriyle mümkün olur. Bu metod şimdiye kadar or
mancılık bahsinde kullanılmış bir metod değildir. Buna mukabil Ameri
ka ve Almanya'da Dikte metodu denilen diğer bir metod ormancılıkta 
muvaffakiyetle kullanılmıştır. Dikte metoduyla çalışmada toplanan ına
lumatın sonradan kontrollerine de lüzum yoktur. Dikte Aleti hiç bir el 
çalışmasına ve protokollerneye ihtiyaç göstermez. Söylenilen bu hususi
yetinden başka alet bir kişi tarafından kullanılmaya ve fena hava şart
larında da çalışmaya devam etmeğe müsaittir. Burada da diğer metod
larda olduğu gibi Anahtarlamada müşkülatla karşılaşılır. 

Herhangi bir çalışmada yukarıda sayılan metodlardan birisinin ter

cih edilmesi meselesinde her şeyden önce çalışmanın mahiyet ve icapları 

rol oynar. Çalışmanın mahiyetini etraflıca kavrayıp kritik etmeden her
hangi bir metodun kullanılmasına karar vermekten daima sakınılmalı-
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dır. Şüpheli hallerde çalışma tekniği bakımından bir ön tecrübenin ya
pılması yerinde olur. Çalışma ile ilgili formüllerin hazırlanması, delikli 
kartların düzenlenmesi ve bu arada bilhassa Anahtarlamayı kolaylaştı

racak hususların aranması büyük ehemmiyet arzeder. 

d. Tertip ve proğramlama 

Makina ile çalışma seyrinin planlanması, işletme ve delikli kart tek
niği hususlarında geniş malumatın bilinmesini icabettirir. İşte husu
siyetleri ve delikli kart tekniği arasında sıkı bir münasebet mevcuttur. 
Bu husus bilhassa işin ücretle herhangi bir müesseseye yaptırılması ha
linde çok mühimdir. Burada sonradan tezahür edecek suallerden ve in
tikal kabiliyeti olan değişikliklerden kaçınılmak icabeder. İşletmenin 
temsilcisi de makinalarla çalışma esnasında zuhur edecek neticeleri kont
rol ve tashih edebilecek kadar delikli kart tekniği hakkında malumata 
sahip olmalıdır. Eğer şahsi bir tesisat mevcut ise proğramlamayı tesi
satın direktörü veya bu mevzuda mütehassıs olarak yetiştirilmiş bir 
şahsın yapması icabeder. 

Proğramlamada ilk şart, delikli kartlarla çalışma inkişafının rasyo
nel ve hatasız olup olmadığını araştırmış olmaktır. Bunu müteakip ilk 
yapılacak iş, arzu edilen netice ve kıymetlendirme seyri hakkında umu
mi bir plan tanzim etmektir. Böyle bir umumi plEın şematik olarak 3 
numaralı şekilde gösterilmiştir. Umumi plan tanzimini müteakip çalış

mada kullanılacak makina sisteminin cins ve kapasitesine ve toplanan 
materyalin miktar ve mahiyetine göre makina çalışmalarının etraflıca 

planlanması icabeder. Bu safhadaki organizasyonu, tanzim olunacak şe
matik bir plan çok daha kolaylaştırır. 2 numaralı şekilde böyle bir orga
nizasyon izah edilmektedir. Bu plana, tesisten en iyi şekilde istifade ede
bilmek için makine koordinasyonunu, neticenin kontrolü için lüzumlu 
sayıları ilave etmek icabeder. 

Her makinada okunup kıymetiendirilmesi gereken kart sayılarının 
bilinmesi ve ekseriya unutulan toplam arneliyelerinin yapılıp yapılma

dığının kontrol edilmesi önemli bir kontrol hususiyetidir. Bu maksat 
ıçın mesela, toplam kartlarının elde edildiği esnada kontrol yapınağa im
kan veren tabloların hazırlanmasında faide vardır. 

Proğramlama işinin son kademesini bizzat makina talimatnamesinin 

hazırlanması teşkil eder. Burada bir çok kontrollere imkan veren teknik 

hususiyetlerin tesbit edilmesi gerekir. işaretli delikli kart metodunda kul

lanılan herbir sütunun yalnız bir vazife veya hususiyeti ihtiva eÇI.ip .ı3t~ 

mediğini incelemek lazımdır. 
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Makina ile yürütülen bu kontrol, makina kontrol durumuna hazır
landıktan sonra otomatik olarak yapılır. Diğer mühim bir nokta da kart
ların tanınma ve tefrik işaretleridir. Herbir kart cinsinin bir numarası 
olması icabeder. Bu numaralar vasıtasiyle çeşitli muhteviyatı ihtiva eden 
kartlar birbirinden makinalar yardımıyla tefrik olunabilir. Çalışmaların 
ilerlemesiyle elde olunan toplam ve netice kartlarının da hususi birer nu
mara alması gerekir. 

Makinalar vasıtasiyle delikli kart çalışmalarında saatte, kart cinsi
ne isabet eden vasatı randıman sür'ati bu gün için aşağıdaki şekil

dedir: 

Kart delici motorlada del 
me ve kontrol 
işaret delicisi 
Suret kart ve çabuk delme : 
Sınıflandırma 

Karıştırma 

Hesaplama 

Tablo tanzimi 
Elektrikli tesislerle çabuk 
baskı 

Kart muhteviyatına göre birkaç yüz kart 

4000 - 9000 kart, sütün sayısına göre 
6000 - 9000 kart, 
1 sütun itibariyle 60 000 kart 
Proğrama bağlı olarak 30,000 - 78,000 kart 
Proğram ve Hesap Delicisi modeline bağ
lı olarak 500 - 9000 kart 
9000 - 18000 satır 

60000 satır 

Yukarıdaki rakamlardan açıkca görülüyor ki otomatik olarak yapıl
mayan çalışmalar, tam otomatik çalışmalara nazaran çok daha yavaş in
kişaf etmektedir. Bunun için herhangi bir tesis kuruluşunda ilk fırsatta 
bütün makinaların tam otomatik olarak teminine çalışılmalıdır. 

Yine görülüyor ki proğramlama, delikli kart organizasyonunun çekir
değini teşkil etmektedir. Uzun seneler devam edecek bir çalışma için te
siste çalışacak elemanların bir delikli kart firmasında büyük titizlik ve 
ihtimarola yetiştirilmeleri çok yerinde olur. Etraflıca düşünülmeden 

proğramlaştırılmış bir çalışma veya pahalı olan herhangi bir makinanın 
iş görınez bir hale terkedilip makinalardan icabı kadar faydalanama
mak herzaman için işletmenin zararına bir hareket tevlit eder. 

III. ORMANCILIKTA DELiKLi KART 

Delikli kart sisteminin arınancılık problemlerinin çözümlerinde kul
lanılmasına bazı Avrupa ve Amerika memleketlerinde uzun zamandan 
beri başlanılmış ve ortaya atılan metodlar bugüne kadar durmadan inki
şaf ettirilerek arınancılık bünyesine uyan en rentabii bir hale sokulma
ya çalışılmıştır. Delikli kart sisteminin 6rina.lı.cılıkta kullanılması imkan
ları, metodun teknik ve organizasyon özelliklerine ve arınancilığa uyan 



2. nolu şeklin izahı 
I. Çıkış materyali 

ı. 3.000 Tecessüm Deneme Ağacı 

(TAK), işaret malumat ve gövde 
odunu hacmi işlenmiş vaziyette. 

2. 30.000 adet Servet Deneme Ağa
cı Kartı (SAK), işaret malum at 
işlenmiş vaziyette. 

II. Gövde odunu ve kambium sahası ta
ri/lerinin (hacım tabloları) elde 
olunması 

3. TAK'nın tarif sınıfı ve çapa gö
re ayrılması 

4. Toplam kartıarından herbir ta
rif sınıfı için çapa göre ağaç sa
yıları ve umumi hacının elde 
olunması. 

5. Herbir kart için ortalama hac
ının hesaplanması ve neticenin 
kartlara delinmesi. 

6. Neticelerin tablolar halinde kay
dedilmesi ve biraraya getiril
mesi. 

7. Hacım tesviyelerinin orta kıy· 

met listelerinden elle tesbiti ve 
nisbi kambium sahalarının tes
viyesi. 

8. Tesviye edilmiş kıymetlerle, te
mel Listelerin tanzim edilerek fir
maya iade edilmesi. 

9. Listelere müsteniden Tarif Ana 
Kartlarının delinmesi (TK). 

lll. Tarif kıymetlerinin kartlara nakle
dilmesi 

10. (TAK) dan önce (TK) nın Tarif 
sınıfiarına ve çapıara karıştırıl

ması. 

ll. Tarif kıymetlerinin (TAK) üze
rine çabuk delinmesi. 

12. Her iki kart nev'inin birbirinden 
ayrılması. 

13. (SAK) nın tarif sınıfları ve ça
pa göre ayrılması. 

14. (SAK) dan önce (TK) mn Tarif 
sınıfları ve çapiara karıştırılma

sı. 

15. Tarif değerlerinin (SAK) üzeri-. 
ne çabuk delinmesi. 

16. Heriki kart nev'inin birbirinden 
ayrılması ve (TK) nın bir araya 
toplanması. 

IV. Herbir meşcere için kambium sahası 

kıymetlerinin tesbiti 
17. (SAK) nın bölme ve meşcerelere 

göre ayrılması. 
18. Herbir meşcere için toplam kart

lardan ağaç sayısı, hacmı ve kam
bium sahasının hesaplanması. 

V. Herbir meşcere için tesviye edilmiş 

yıllık halka genişliğinin tesbiti 
19. Herbir (TAK) üzerine kambium 

sahası kadar yıllık halka genişli
ğinin hesaplanıp delinmesi. 

20. Meşcere numaralarını ihtiva 
eden 2. toplam kartlarından ön
ce (TAK) nın karıştırılması. 

21. (TAK) nın bölme ve meşcerelere 
göre tefrik edilmesi. 

22. Herbir meşcere için, 19 numara
lı çalışmada elde olunan malu
mat toplamları 2. toplam kart
lardaki kambium sahasına bölü
nerek netice toplamının (tesviye 
edilmiş ortalama yıllık halka ge
nişliği) 2. toplam kartıara delin
mesi. 

23. Heriki kart nev'inin birbirinden 
ayrılması ve (TAK) nın bir ara
ya toplanması. 

VI. Gövde odunu tecessümünün herbir 
meşcere için hesaplanması 
24. 2. toplam kartlarına kambiuın 

sahası kadar ortalama yıllık hal
ka genişliğinin (gövde odunu te
cessümü) hesaplanıp delinmesi. 

25. 24 numaralı çalışmada elde olu
nan neticelerin tablo haline in
tikali ve toplam kartıarının bi
raraya getirilmesi ve netice Lis
telerin elde olunması 

Sembollerin izahı 

( ı. Delikli kart. o 6. Tefrik veya karıştırma 
aleti. 

D 2. Elle tanzim olunan o müstenidler. 7. Deli ci, Kop ya deli ei, 
Çoğaltı cı. 

D 3. Makina ile tanzim olu- D nan müstenidler. 8. Tablo makinası. 

<:> c ) 4. El çalışmaları. 9. Yardımcı alet, Toplam 
delici, Hesap delicisi. 

c: () 5. Kart toplam mahalli. 
10. Kıymetlendirmenin 

ı;;ıo. seyri. 
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Şekil 2. Makinalar yardımıyla delikli kartların kıymetlendirilmesinde 
çalışma seyrinin planlanması. 
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hususlarına bağlıdır. Burada sadece bazı aktüel problemlere temas olu
narak misaller verilecek ve yukarıda bahsedilen geniş mevzuun izahın
dan sarfınazar olunacaktır. 

1. Araştırma ve esasları 

Bugün için ormancılık araştırmaları asıl obje olan tek ağaç üzerin
de çalışmalara inhisar edip, toplanan materyal muhtelif zaviyelerden 
müştereken incelenerek neticeye erişilmektedir. Tecrübe sahaları almak 
suretiyle yapılan çalışmalar, geniş olan objeyi daraltıp sistematik bir 
hale sokmuştur. Bu suretle yapılan çalışmalar istatistiki araştırmaları 

icabettirmiş ve mümkün kılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde elde olu
nan materyalin çeşitli yönlerden incelenip analizi yapıldığında büyük 
mikyasta bir büro çalışması ve hesap arneliyesi mecburiyeti ortaya çı

kar. Bu mevzuda delikli kart yardımıyla çalışıldığında çok karışık görü
nen hesap muamelelerinin kısa bir müddet içerisinde nasıl halledildiğini 
aşağıdaki misaller göstermektedir. 

Birinci misal 

Bu misal İsviçre Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından, İsviç
re Milli Parkının Sistematik Deneme Noktaları Metoduna müsteniden 
hazırlanan envanter çalışmasına aittir. 

İsviçre Milli Parkının teşekkülü: Parkın ilk kuruluş teşebbüsü 1902 
tarihine rastlar. 1911 tarihine kadar kuruluş ile ilgili bazı hazırlıklar ta
mamlanmıştır. Bu tarihte İsviçre Tabiatı Koruma Cemiyeti parkın in
kişafını üzerine almış ve senede 30,000 İsviçre Frankını bu işe tahsis et
miştir. 1914 tarihinde Birinci Cihan Harbinden biraz önce İsviçre Fede
ral Hükümeti de parkın kurulmasını uygun bulmuş, parka hiç bir şe

kilde müdahale edilmemesini ve kuruluş şeklinin aynen muhafaza edil
mesini kabul etmiştir. Daha sonra parkın idaresi 7 kişiden müteşekkil 
bir Milli Park Komisyonuna tevdi edilmiştir. Bilahare park muhitinde 
ilmi etüdlerde bulunmak üzere ikinci bir komisyon teşkil olunmuştur. 

1957 senesinde Park Komisyon Başkanlığı Araştırma Enstitü,-,ü 
Müdürlüğüne müracaatla parkın planlanmasını rica etmiş ve Enstitü bu 
vazifeyi kabul ederek bir araştırma planı tanzim kılmıştır. 

Bu plana göre araştırmanın gayesi : Hiçbir iktisadi mülahazaya da
yanmaksızın parkın kıyınet taktiri, tecessüm kabiliyeti ve meşcerelerin 
halihazır durumlarının tesbitidir. Bunun için: 

a. Park sahası mevcut meşcere tiplerine göre 15 tali kısma ayrıl
mıştır. 



b. Servetin umumi park 
kısımlar için hesaplanmasında 
miştir. 
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sahası için hesaplanmasında + %7, tali 
o/o 10 - 15 istatistiki hata kabul edil-

c. Artıının umum park sahası için hesaplanmasında + 'o/o 10, tali 
kısımlar için hesaplanmasında %10- 20 istatistiki hata kabul edil-
miştir. 

d. Milli parkın umumi durumu, meşcere sağlık derecelerinin kav
ranması, faydalanabilecek odun durumu, devrik materyal vs. bakımın
dan incelenecektir. 

Ölçmelle takip edilen yol : 1955 senesinde yapılan bir plfmlama ne
ticesinde eldB olunan malumat, bu defa park sahasının ölçülmesinde Sis
tematik Deneme Sahaları Metodunun kullanılmasını mümkün kılmakta
dır. Bunun için: 

a. Deneme Sahalarının bulunmasında hava fotoğraflarından istifa
de olunmuştur. 

b. Deneme sahaları daire şeklinde olup muhtelif meşcere tiplerine 
göre muhtelif büyüklÜktedir. 

c. Artlm ölçmeleri, '3,lınan deneme ağaçlarında yapılmıştır. 

d. Bir hacim eğrisi hazırlayabilmek için Milli Parkın hususiyetle
rine uyularak deneme ağacı kesrnekten vazgeçilmiş ve bu iş için Finlan
diya ve İsveçte inkişaf ettirilen diğer metodlardan faydalanılmış ve 10 
ayrı hacim eğrisi tanzim olunmuştur. 

e. Artım kalemleri, büroda özel makinalarla ölçüldükten sonra kay
dedilmiştir. 

Parkın ölçülmesinde tatbik olunan metodun ana hatları kısmen izah 
edildikten sonra ölçme ve kıymetlendirme esnasında yardımcı metod ola
rak faydalanılan Delikli kart sisteminden bahsedelim. 

Milli Park çalışmalarında Araştırma Enstitüsü bir IBM firmasıyla 
anlaşmıştır. Deneme sahalarında yapılan bütün ölçme ve tavsiflerin ne
ticeleri arazide delikli kartlara grafitli kalemlerle intikal ettirilmiştir. 

Burada, misal olarak meşcere tavsiflerinin kartlara intikalinde toplanan 
bilgilerin katlanması şekli aşağıda izah edilmiştir. 

Meşcere tavsifleri için müstakil bir kart kullanılmıştır. Bu kartlar 
7 sütuna göre tanzim olunmuşlardır. 

Birinci sütun asli meşcere ağaç nevilerinin kaydina m:ahsüs olup 
aşağıya doğru ,;u şekilde anahtarlanmıştır: 
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o Diz boyu çalılar 

ı Dağçamı (P. montana) 

2 = Melez 
"' = P. cembra •) 

4= Sarıçam 

5 La din 

6 Melez + P. cembra 

7 Dağçamı Sarıçam 

8 Dağçamı + Dizboyu çalılar 

9 Dağçamı + Melez 

İkinci sütun tali meşcere ağaç nevilerinin kaydına mahsus olup şu 
şekilde katlanmıştır : 

O- 6 = Tıpkı asli meşcere ağaç nevilerinde olduğu gibi 

7 Ladin + Dağçamı 
8 Dağçamı + Dizboyu çalılar 

9 Ladin + Melez 

Üçüncü sütun yatay yapının tavsifine mahsustur. Burada: 

O = Kapalı 

ı Boşluklu 

2 Açıklı 

3 Grup halinde kuruluş 
4 Seçme ormanı kuruluşu 

5 Tek ağaçlığı ifade etmektedir. 

Dördüncü sütun düşey yapının tavsifi içindir. Burada gençlik taba-
kası da nazarı itibare alınmıştır. 

O = Bir tabakalı kuruluş 
ı Belirli iki tabakalı kuruluş 

2 Çok tabakalı veya hasarnaklı kuruluş 
3 Üst tabakada ileri idare müddetli meşcereyi havi kuruluş 

4 Seçme ormanı kuruluşudur. 

Beşinci sütuna asli meşcere orta boyu kaydedilmiştir. Burada : 

O O- 2 m 

ı 2- 4m 

2 4- 6 m 
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3 6- 8m 
4 8- ıom 
5 ı o- ı5 m 
6 ı5 -20 m 

7 20-25 m 

8 25-30 m 

9 30- m den yukarı boylar 

Altıncı sütunda umumi orman durumu izah olunmuştur. 

O Orta yaş, tesbiti ortalama olarak mümkün olmayan yaş, nor
mal gelişmiş meşcereler. 

ı Orta yaş, tesbiti ortalama olarak mümkün olmayan yaş, zayıf 
gelişmiş meşcereler veya zarar görmemiş meşcereler. 

2 Genç meşcereler, normal gelişmiş. 
3 Genç meşcereler, zayıf veya zarar görmüş. 
4 Yaşlı meşcereler, normal gelişmiş. 
5 = Yaşlı meşcereler; zayıf veya zarar görmüş. 

Yedinci sütunda gençlik tabakasının durumu izah olunmuştur. 

O Gençlik yok veya yalnız genç fideler mevcut 
ı Bütün gençlik kadernesi mevcut, normal gelişmiş 

2 Bütün gençlik kadernesi mevcut, zayıf veya zarar görmüş 

3 Fideyi ihtiva etmeyen yaşlı tabaka, normal gelişmiş 

4 Fideyi ihtiva etmeyen yaşlı tabaka, zayıf veya zarar görmüş 
5 Yalnız boşluklarda gençlik, kademeli, kuvvetli 

6 Yalnız boşluklarda gençlik, zayıf veya zarar görmüş 
7 Münferit gençlik, kuvvetli 

8 Münferit gençlik, zayıf veya zarar görmüş 

9 Boş satır. 

Arazide, tavsif esnasında meşcere vaziyeti yukarda kotlama şekli 

izah olunan 7 sütundan hangisine intibak ediyorsa o satır grafitli kalem

le çizilerek belirtilmiştir. Mesela : Birinci sütunda asli meşcereyi teşkil 

eden ağaç türü Melez ise 3. satır çizilmek suretiyle durum tesbit olun

muştur. 

Servet ve artıının tesbitinde de delikli kartl~rdım. fayd::ılan.ılmışt!r. 
Servetin tesbitinde Anahtarlama şekline bir misal Orsieres çalışmasın
da gösterilmiştir. 
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5000 ha vüs'atindeki sahada arazi çalışmaları ı taksatör ve.2 arne
leden müteşekkil 3 ekiple ll Nisan- 5 Eylul ı957 tarihinde ikmal olun
muştur. Herbir ekip günde ortalama olarak 7 tecrübe sahası ölçmüştür. 
20 milyon ağaç gövdesini ihtiva eden ormanda 2000 tecrübe sahası alın
mış ve bu noktalarda 7800 ağaç kampaslanarak mezkur ağaçların umu
mi özellikleri tesbit olunmuştur. Bu çalışmada işaretli delikli kart kul
lanılmıştır. 6000 tecrübe ağacı ı2 hususiyetine göre tavsif olunmuştur. Bu 
ağaçlarda ağaç boyu, orta çapı ve yıllık halka genişlikleri ölçülmüştür. 
Umumi vaziyet, meşcere ve yetişme muhiti ı2 ayrı cepheden incelenmiş 
ve bu hususlar Ana Kartlara işlenmiş, sonradan bütün ağaç kartlarına 
intika,l ettirilmiştir. Gençlik vaziyeti de tesbit olunmuş ve sonradan hu
susi kartlara intikal ettirilmiştir. Tecrübe ağaçlarında tesbit olunan hu
susiyetler kendi aralarında ve bu hususiyetlerle yetişme muhiti özellik
leri arasındaki münasebetler incelendikte, ilmen araştırılması icabeden 
ı5o münasebet meydana gelmiştir. Görülüyor ki elde olunan sayı mater
yalinin elle çalışarak muayyen bir peryod zarfında istifade edilebilir ne
ticelere ifrağı hemen hemen mümkün değildir. 

Arazi çalışmalarının hitamında kıymetlendirmeler bir delikli kart 
firmasına tevdi olunmuştur. Çalışmaların büyük bir kısmı elektrikli he
sap tesislerinde ikmal olunmuş ve tecrübe ağaçlarına müsteniden muh
telif bonitet, orman kuruluşu, ağaç nev'i vs. gözönünde bulundurularak 
80 ayrı hacim cetveli ve bir çok kademeli tablolardan birbirleriyle olan 
münasebetlerine göre 200 muhtelif faktör elde olunmuştur. 

Bazı temel bilgiler hususi karekterlerine göre delikli kart sistemiy
le çalışınağa müsaittirler. Mesela bu gibi bilimlerin başında, istatistiki 
hesaplara müsteniden çalışmak mecburiyetinde bulunan, bir çok sayıda 
münferit ölçmelere göre hesaplanan Meteoroloji tahminleri gelir. Buna 
misal olarak Almanya Meteoroloji dairesinin çalışmaları verilebilir. 
1955 e kadar bu hizmetin yerine getirilmesi için ı 4 milyon kart tanzim 
olunmuştur. Mezkur iş için her sene tahminen bir milyon kart kullanıl
maktadır. Bu kartlar üzerinde yapılan elektriki çalışmalarla, geçmişte

ki hava münasebetlerine müsteniden gelecek hava durumu tahmin olun
maktadır. 

Yetiştirme mevzuunda da şimdiye kadar yalnız Zooloji üzerinde ça
lışılmıştır. Botanik ilim sahasında da bazı araştırmalar delikli kart sis
temiyle kıymetlendirilebilirler. Delikli kartlar, ortalama kıymetleri he
saplamak ve münasebetlerini bulmak için, kart gurupları ve çeşitHlikleri 
teşkil edebilecek bütün mevzularda kullanılınağa müsaittir. Delikli kart
lar Bitki Sosyolojisi çalışmalarında da yetişme mı.ihiti ve bitki cemiyet
leri arasındaki münasebetlerin araştırılmasında kullanıli.rlar. Ru tar-i bir 
çalışma Çekoslovakya literatüründe mevcuttur. Delikli kartların en ba-
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riz hususiyeti, ekseriya iptidai problemlere müsteniden, sayısız ve çok 
taraflı malılmat elde edebilmektedir. Bu hususiyet, tek kıymetler taşı
yan delikli kartların çabuk ve çok taraflı kıymetlendirmeğe müsait 
oluşlarından ileri gelmektedir. 

2. Silviköltür ve Orman Muhafazası 

Oxfort sistemi hudutları dahilinde kalmak şartiyle, yalnız başına 

Silvikültür mevzuuları normal olarak delikli kart sistemiyle çalışınağa 

elverişli durumda değillerdir. Zira silvikültürel mevzularda tavsif edilen 
hususlar ağız basarlar ve ekseriya delikli kartlarla çalışmak için lüzum
lu malılmat kafi miktarda elde olunamaz. Bununla beraber bir çok hal
lerde bu mevzuda da istatistiki araştırmalar enteresan çıkış noktaları 

verebilir. Kanada da ve Washington eyaletinde elle delinir delikli kart
larla gençleştirme ve büyüme konularında çalışmalar yapılmıştır. Silvi
kültür bakımından bazı suallerin kıymetiendirilmesi ilerde anlatılacak 

olan Deneme Noktaları Metodunda ayrıca izah olunacaktır. 

Orman muhafazası mevzuunda bilhassa iskana müteallik mezvuular 
makina ile kıymetlendirmeğe uygundur. Kanada da zararlı Orman Bö
ceklerinin meydana çıkış ve yayılışiarını tesbit için milli bir müşahade 
ağı teşkil olunmuştur. Büyük bir kısım böceklerin, parazitlerine ait tes
bit olunan malılmat kartlara delinmektedir. Bu kartların kıymetiendi

rilmesi şimdilik aylık ve senelik mukayeseli malılmatın elde olunmasına 
inhisar etmektedir. 

Dar bir çerçeve içerisinde kalmasına rağmen matematik - istatistik 

bakımından kıymetiendirilmesi mümkün olan diğer bir delikli kart ça

lışması da, İsviçrede Engadin ınıntakasında Meleziere arız olan Bükü

cüler (Grapholitha diniana) üzerindedir. Bu mevzudaki delikli kart ça

lışması yalnız böceğin Meleziere arız olma şeklinin ka vranmasına değil 

bilhassa hastalığın sebeplerinin araştırılmasına da müsaade etmektedir. 

Bu tarzdaki çalışmalar İnsan Patolojisi mevzuunda da yapılmaktadır. 

Zararlı böceklerin resimleri yardımiyle tesbit edilmelerinde elle de

linir kartlardan istifade edilebilmektedir. Bu şekildeki bir çalışmaya mi

sal olarak Hann-M ünden Orman Entomolojisi kısmının çalışmaları gös
terilebilir. 

Silvikültür ve Orman Muhafazası bakımından daha birçok sayısız 

suallerin yalnız makina metodu ile direkt olarak çözülüp izah edilebil
ınesi için bir hal yolu bulmak mecburiyeti vardır. 



3. Ölçme Bilgisi ve Orman Amenajmanı 

Ölçme Bilgisi mevzuunda delikli kart metodu için şu üç asli vazife 
gurubu mevcuttur. Büyük Envanter ölçmeleri (ekserisi deneme noktaları 
metodu ile), Orman Amenajmanı ve odun ölçmesi. 

Deneme noktaları metoduna müsteniden geniş çapta memleket en
vanteri delikli kart sistemiyle İsveç, Finlandiya ve Amerikanın bir kıs
mı ve Kanada da yapılmış olup bu metod devamlı olarak da kullanıla
caktır. Ayni metod küçük sahalarda da, mesela kağıt fabrikalarına ait 
ormanlarda ve Araştırma Enstitülerinin araştırma faaliyetlerinde kul
lanılmaktadır. 

Delikli kart metoduyla odun ölçme mevzuunda çalışma İsveçte inki
şaf ettirilmiş vaziyettedir. Orman Amenajmanında delikli kartlar, muh
telif Amenajman Metodlarının tatbikinde yardımcı olarak kullanılmak
tadır. Teamül halindeki detaylardan (yaş sınıfı v.s.) istifade et
mek suretiyle Amenajman mevzuunda İsveç, Danimarka, Hessen ve 
Niedersachsen'de delikli kartlarla çalışmalar yapılmıştır. Şimdiye kadar 
delikli kart çalışmalarında kullanılan ağaç nevilerine göre servet, yaş ve 
hasılat sınıflarından başka diğer bir çok unsurlardan da delikli kartlar
la çalışmada istifade edilebilinir. Kontrol metodu delikli kart sistemiy
le çalışmada daha geniş imkanlar vermekte ve hesaplamalar daha tefer
ruatla yürütülebilmektedir. 

Bu metodla bugün İsviçrede 3000 işletme 30,000 - 50,000 kontrol bi
rimiyle (Bölme) planlanmış vaziyettedir. Glarus Kantonu'na ait orman
larda plan revizyonları ayni metodla yapılmaktadır. İsviçre Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü tarafından, tek ağaç kontrolüne müsteniden delik
li kartlarla çalışma geçen sene yapılmış ve neticede çok kıymetli bilgi
ler elde olunmuştur. 

Deneme noktalarına müsteniden delikli kartlarla Orman Amenajma
nı ilk önce Avusturya ve Amerika'da tatbik olunmuştur. Bilhassa Ame
rika'da milyonlarca hektar ormanlık sahada oldukça sık dağıtılmış de
vamlı deneme sahaları üzerinde çalışılmıştır. Artım hesaplaması, yapı

lan envanterierin mukayeseleri neticesi elde olunmuştur. Ölçülen kıymet
lerin kayıtları çizgili kart sistemiyle yapılmış ve çok iyi netice alınmıştır. 

Yukarıda bu fasılda anlatılan hususlara ait tekamül ettirilen bazı 
denemelerin esasları aşağıda hülasa edilmiştir. 

İkinci misal 

Orman durumunun kavranmasına ait Avusturya'da aşağıdaki dene
me yapılmıştır. Denemenin gayesini şimdiye kadar planlanmış Köy hük-
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mi şahsiyetine ait ormanlardan 2/3 sinin incelenip planlaması teşkil et
miştir. Ölçmede Köy Kadastro hudutları en küçük kıymetlendirme biri
mi kabul edilmekle beraber, arzu edilen sıhhat derecesine ulaşabilmek için 
meşcerelerde % 100 ölçme cihetine gidilmiştir (Bundes min. f. L. u. Fo
rstwirt. et al., 1960). 

Herbir meşcere özelliği, ağaç nevi ve yaş sınıfları terekkübüne göre 
protokollere intikal ettirilmiştir. Boy ölçmelerine müsteniden Hasılat 

Sınıfları tesbit edilmiş ve kesime olgun hacim Bitterlich metodu ile ta
yin edilmiştir. Ağaç nevi ve yaş sınıfları hakkındaki malumat bilahare 
elle tanzim olunmuş hacım ve artım hasılat tablosundan ve saha vüs'at
leri hava fotoğraflarından alınmıştır. 

Bilahare herbir ağaç nev'i, yaş sınıfı ve meşcere için anahtarıanmış 
neticelere göre bir kart delinmiştir. Anahtarlamada daha önce izahı ya
pılan Hiyerarşi tanzim şekli kullanılmıştır. Mesela: İşletme sınıfları için 
şu Anahtarlama kabul edilmiştir: 

Ol Koru ormanı 
02 Seçme kuruluşunda orman 
03 Seçine ormanları 
04 Alp ve otlak ormanları 
05 Hasılat veren muhafaza ormanı 
06 Çığlara karşı muhafaza ormanı 
07 Hasılat vermeyen muhafaza ormanı. 

Herbir köy sahası hududu içerisinde kalan, ağaçlandırılacak çıplak 
sahalar için ayrı kartlar tanzim olunmuştur. Kıymetlendirme, ölçülen 
saha içerisinde kalan bir kaç şahıs ormanı nazarı itibare alınmaksızın 
köy kadastro sınırlarına göre yapılmıştır. Kaza ve sair idari teşkilatlar 
için hesaplanan kıymetiere müsteniden netice kıymetler elde olunmuş
tur. Korulu Baltalık ve Baltalık ormanlarında yapılan ölçmelerde or
man durumu kabaca kavranılmıştır. Delikli kart üzerinde çalışarak kart
ların kıymetiendirilmesi için 12 elemanla çalışan kiralık bir tesisten is
tifade olunmuştur. İlerde yetişme muhiti ve meşcere bakımından da ay
rı bir kıymetlendirme tahakkuk ettirilecektir. 

Üçüncü misal 

İsveç Odun Ölçme Cemiyeti, son hesaplarının ve bunlarla ilgili tab
loların tanziminde, delikli kartlardan istifade etmiştir. Gaye kesimden 
son satış hesaplarına kadar vaki muameleterin hızlandırılmasıdır. 

Depo mahallinde herbir yuvarlak odun için 36 veya 40 sütunluk bir 
küçük kart direkt olarak kerpetenle delinmektedir. Kartlara intikal et-
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tirilen hususlar, tomruk ölçüleri, kalite sınıfı ve çap düşümüdür (İsveç
te tomruklar her iki uç çapı ölçülmek suretiyle hacimlendirilmektedir). 
Sabit kıymetler çözülmüş şekilde makinalarla kartlara intik8J ettirilir
ler. Her uzunluk ve çap için hacim ve satış bedeli, hacımlandırma Ana 
Kartlarından alınır. 

Bilahare istihsal işinde çalışan her bir işçi ve ağaç kalitesi, bölme 
ve işçi, kıymetlendirilmiyen kısımlar ve nev'ileri hakkında toplam kart
ları tanzim olunur. Bu toplam kartlarına müsteniden, satış için lüzum
lu malumat (maliyet rakamları), su ile nakliyatta organizasyonun plan
lanması, işçilere ödenecek nihai meblağlar ve işletme ile ilgili bütün son 
hesaplar elde olunur. Satışları müteakip son tablolar kısım kısım elde 
olunmakta ve hususi maksatlar için arzu edilen tablolar isteğe göre tan
zim olunabilmektedir. 

ı23 hususi orman sahibiyle anlaşma yapan bir Ölçme Cemiyeti ı954 
senesinde 226 ayrı iş sahasında 22000 ölçme mukavelesini ikmal etmiştir. 
Ölçmelerde 28 milyon parça tomruk ıo8 000 ölçme raporu içerisinde ic
mal olunmuştur. Diğer bir Cemiyetin ayda en fazla 3.4 milyon kart kul
lanmak suretiyle yıllık kart sarfiyatı ıo milyon civarındadır. Kartların 
inkişaf ettirilip kıymetlendirilmeleri için 5 Delici, ı Kontrolör, 2 Suret 
Kart Çıkarıcısı, ı Delikli Kart Okuyucusu, 8 Sınıflandırma Makinası ve 
3 Tablo Makinası kullanılmıştır. Çalışmaların gayrimuntazam olarak 
seneye dağılmış olması, işin organizasyonunu güçleştirmektedir. 

Ölçme protokollerine müsteniden, büroda delinen kartlardan istifa
de ederek Amerika ve İsveç Odun Ölçme Cemiyetleri çalışmaktadır. 

Dördüncü misal 

Çalışma Zürih Orman Fakültesi Amenajman Profesörü tarafından 
yapılmıştır. Konu, İşletme Planı Revizyonudur. Denemenin gayesi, de
likli kartlarla çalışmada metodun izahı ve maliyetin hesaplanmasıdır. 

Mevcut üç ağaç nev'ine göre her bölme için servet hesaplanmasına 
esas olmak üzere, çap kademelerine isabet eden ağaç sayılarını muhtevi 
bir servet kartı, yine çap sınıflarına göre tanzim olunmuş bir kesim kar
tı ve yine herbir bölme için sabit hususiyetleri, servet ve kesim miktar
larına ait yekun sayıları ihtiva eden bir ana kart tanzim olunmuştur. Her 
bir bölme için hacim ana kartından hacimler ve bölme kartlarından da 
yüzdelere ait kıymetler alınmıştır. 

Bundan sonra bir işletme planı ıçın lüzumlu tablolar tanzim olun
muştur. Periyodik artım, çap sınıflarına göre hesap edilmiştir. Çalışma-
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lar 380 bölmeli bir ormanın revizyonuna inhisar etmektedir. Üç hafta 
içerisinde 20 000 kart delinmiş ve tamamı kıymetlendirilmiştir. Çalışma
nın umumi masraf yekunu 5 000 İsviçre Frankıdır. 

Beşinci misal 

Çalışma Avusturya Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından ya
pılmıştır. Konu : Sistematik deneme sahaları metoduyla Amenajman Pla
nı tanzimidir. Gaye: 5- 10 000 ha vüs'atindeki bir şahıs ormanının plan
lanmasıdır. Araştırma Enstitüsü tarafından çalışma için hazırlanan bir 
talimata göre sistematik dağıtılmış deneme noktalarında kesit yüzeyleri 
tesbit olunmuştur. Deneme sahalarında mevcut herbir ağaç tek tek öl
çülmüş ve protokole intikal ettirilmiştir. Ağaçlarda çap, boy, kalite ve 
yıllık halka genişliği ölçülmüştür. Meşcere tipleri tefrik edilerek, yaş sı
nıfları ve yetişme muhiti özellikleri tesbit olunmuştur. Kartların delin
mesi ve kıymetlendirilmesi, orman sahiplerinin masrafları kabul etmesi 
mukabilinde Araştırma Enstitüsü tesislerinde yapılmıştır. Tablolar nor
mal olarak işletme sınıfı, bölme, yaş sınıfları, ağaç cinsi ve çap kademe
lerine göre tanzim olunmuştur. Arzu edildiği taktirde bütün yetişme mu
hiti hususiyetlerine göre ve herbir meşcere için kıymetlendirmeler ya
pılabilir. Elektrikli bir hesaplama tesisinin Enstitüye maledilmesini mü
teakip bulunan kıymetlerin hektar değerleri ve bütün sahadaki kıymetle
ri teker teker hesaplanmıştır. 

Deneme için yapılan masraf, işletme planının bir büro tarafından 
kısmi ölçme metodlarına müsteniden tanzimi halinde yapılacak masra
fın tahminen yarısı kadar olmuştur. 

Altıncı misal 

Batı Almanya, Baden- Württember eyaleti Ziraat ve Orman Vekale
ti 1959 yılmda vekalet işlerini yürütmek üzere bir Delikli Kart Tesisi 
kurmuştur. Bu tesisler için Orman İdaresinin iş proğramını, istihsal ve 
satışlarla ilgili hususlar, umumi muhasebe konuları ve Orman Amenaj
man mevzuları teşkil etmektedir. (Kirschfeld et al., 1961). 

Kurulan tesiste aşağıda numaraları yazılı IBM makinaları mev-
cuttur: 

1 adet Kart delici 024 
2 adet Tasnif aleti 082 
1 adet Kart karıştırıcı 077 
1 adet Kontrol aleti 056 
1 adet Kart okuyucu 552 
1 adet Elektrikli hesap delicisi 604 
2 adet Tablo makinası 421 
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Kartlar önce ihtiva ettikleri malumata göre kart delicilerle (024) 
delinirler. Bilahare delinen herbir kartın doğru delinip delinınediği kont
rol aleti (056) ile kontrol edilir. Bu kartlar elektrikli hesap delicisi veya 
tablo makinasına gelmeden önce tasnif makinalarİyle (082) muamele gu
ruplarına ayrılırlar. Ayrılan kartlar muhtelif neticelerin alınması için 
diğer kartlarla karıştırılmak istenirse kart karıştırıcı (077) bu vazifeyi 
ifa eder. 

Herbir hesap biriminin neticelendirilebilmesi için, kartlar üzerinde 
deliklerle ifade olunan rakam ve harflerin açık metin halinde yazılma
ları icap eder. Bu vazifeyi kart okuyucu (552) dediğimiz aletler tamam
lar, delikierin ifade ettikleri hususları kart yukarı kenarına yazarlar. 

Elektrikli hesap delicileri (604), dört ana hesaplama gurubuna göre 
lüzumlu hesapları yaparlar. Bunlar herbir karttaki değerleri netice kıy
metler halinde ya ayni kart üzerine veya müteakip bir karta delerler. 

Tablo makinaları ( 421) ise bu netice karttaki kıymetleri tablo veya 
listeler halinde yazarlar. 

Herbir makinanın vazifesini kısaca anlattıktan sonra, mezkur te
sisle Amenajman çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü yine hülasa olarak 
izaha çalışalım. 

Delikli kartlarla Amenajman Planlarının tanzimi Almanya'da 1951 
senesinden beri yapılmaktadır. Beden- Württember eyaletinde bu işe 

1960 senesinde başlanılmıştır. 

Amenajman gurupları, önceden tesbit olunan anahtar sayılara göre 
hazırlanmış kart müstenidlerini arazideki ölçme neticelerine göre dal
durduktan sonra delikli kart tesisine gönderirler. Herbir kart müstenidi 
işletme ve bölge ismine göre anahtar sayılarını, ayrım, bölme ve bölme
cik numarasını, umum saha ve ölçülen saha miktarını yazacak kısımları 
ihtiva eder. Ayrıca ağaç nevilerinin çap kademelerine göre yazılınalarına 
mahsus sütunlar mevcuttur. Ağaç sayılarının kaydedilmesine mahsus sü
tunların sağında «delikli kart anahtar sayıları» yazılıdır. Tesiste herbir 
ağaç nevinin bütün çap kademeleri için bir kart delinir. Baden - Würt
tember Orman İşletmesinde hacım hesabının delikli kartlarla ikmal edi
lebilmesi için Prof. Dr. Prodan tarafından ağaç nevileri için hazırlanmış 
müşterek hacim cetvellerinden istifade olunmaktadır. Herbir çap kademe
si için delinen kartlar, hacım kıymetlerini ihtiva eden kartlarla birlikte 
tasnife tabi tutulurlar. Bilahare kartlar elektrikli hesap delicisine gider
ler. Burada her kart üzerine ihtiva ettiği hacım ve kesityüzeyi kıymet
leri delinir. Bilahare kartlar tekrar tasnif makinasına gönderilerek ha
cim kartlarından ayırt edilirler. Daha sonra elde olunan toplam kartlar 
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vasıtasiyle herbir ağaç nevinin hektara isabet eden hacmi, kesit yüzeyi, 
umum bölme ve bölgedeki hacım ve kesit yüzeyi miktarı, kesit yüzeyi 
orta ağacı çapı, ağaç nevilerinin iştirak nisbetleri v.s. hesaplanıp, neti
celer kartlara delinerek tablo makİnalarına intikal ettirilir. Tablo maki
naları ise bu kıymetleri açık metin halinde liste veya tablolara yazar. 

Meşcere tavsifleri, ağaç nevilerinin yaş ve çap sınıflarına dağılışı, 

artım v.s. hususlarda aranılan netice malumat da delikli kartlarla kısa 
zamanda elde olunmaktadır. Bu sistemle yürütülen çalışmalarda yapı

lan masraf, kıymetlendirmelerin insan gücüyle yürütülmesinde yapıla

cak sarfiyata nazaran çok azdır. İş zamanında yapılan tasarrufu da unut
mamak gerektir. 

4. Orman Muhasebesi 

Ekseri iktisadi teşekküllerde, delikli kartlar yardımiyle muhasebe 
işlerinin daha rasyonel bir şekle konması mümkündür. Orman işletme
ciliğinde delikli kartların ikamesinin doğru olup olmayacağı henüz bir 
münakaşa mevzuudur. 1937 senesinden beri İsveç'te Orman İşletmeleri 
Muhasebe ve İstatistik işlerinde delikli kartlardan istifade etmektedir. 
1953 senesinden beri de yevmiye ve ücretierin hesaplanmasında bu usul 
kullanılmaktadır. Buna mukabil Almanyada son senelere kadar delikli 
kartların muhasebe işlerinde kullanılıp kullanılmaması hakkında ilmi 
münakaşalar cereyan etmiştir. Bu münakaşalar herşeyden önce bilhassa 
istatistik mevzuunda vuku bulmuş olup, bazıları delikli kartların ista
tistikte mükemmel sonuçlar vereceğini, bazıları da bunun lüzumsuz ve 
hatta işleri karıştırıcı bir rol oyuayacağını ileri sürmüşlerdir. Buna mu
kabil Hessen'de yapılan bir çalışmayı burada misal olarak zikretmek ye
rinde olur. 

Yedinci misal 

Almanyada Hessen Orman İşletmesi 1.10.1949 senesinde ilk de
fa büyük bir rizikoyu göze alarak deliidi kart sistemi tatbikatma baş
lamıştır (Wilckens, 1961). Bu tarihte Maliye Vekaleti ve Parlamentoyu 
mezkur sistemin orman işletmelerinde ileri bir yardımcı unsur olduğu
na ikna ederek sistemin satın alınması için gerekli fonu temin etmek bü
yük bir problem olmuştu. Sistemin tatbikatta muvaffak olabileceğini is
bat için cesaret ve inançla uğraşan ilgililer, zamanla davalarında haklı 
olduklarını kabul ettirmişlerdir. Bu gün menfi fikir ve itharnların yer
siz olduğu 13 senelik çalışmayı müteakip isbat olunmuştur. 

İşletme faaliyetlerinin devamlı olarak müsbet yönde seyredip etme
diğini kontrol için, mevcut faaliyetlerin son rakamına kadar Matematik-
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İstatistik metodlarla analiz olunmaları lazımdır. Bu pek karışık gorunen 
işlemin elle yapılmasındaki güçlük aşikardır. Maksadı temin için karı

şık görülen bu hesapların delikli kartlar vasıtasiyle en ince noktasına 

kadar çözülmeleri en emin ve çıkar yol idi. Hessen'de bu sistem ilk ola
rak istihsal ve satış muamelelerinde tatbik olundu. Bilahare işçi günde
liklerinin hesaplanması, işletme faaliyetlerinin analizi, Orman Amenaj
manı, ekim ve dikim masrafları, inşaat hesapları v.s. konularında mez
kur sistem muvaffakiyetle tatbik olundu. Hessen'de 13 senelik tatbikat 
sonunda varılan netice, delikli kart sisteminin orman işletmelerine yar
dımcı bir unsur olarak ithaliyle işletmelerin son hesaplarının en kısa za
manda ve doğru şekilde elde olunduğu, devamlı ve rasyonal bir işletme
ciliğin yürütülebilmesi için mezkur sistemin varlığına mutlaka zaruret 
bulunduğudur. 

Orman Amenajman Planlarının tanziminde delikli kart sisteminin 
tatbikiyle intensif bir çalışma seyrinin temin edildiği görülmüştür. Ame
najman mevzuunda delikli kartlar yardımıyla bir çok mukayese imkan·· 
ları elde olunmuş ve dolayısiyle işletme faaliyetlerinin iyiye doğru dü
zenlenmesi sağlanmıştır. Yine mezkur sistem yardımiyle işletme amirle
rinin ve teftiş elemanlarının gerekli kontrollerini kısa zamanda yapabil
meleri mümkün olmuştur. 

Aşağıdaki misal, Hessen Devlet Orman İşletmesi işlerinde delikli 
kartların kullanılmasına dairdir. 

Hesaplamaların ilk müstenitlerini, herbir kesime ait numaralı mu
hasebe anahtarı ve odun hesaplarına ait kopyeler teşkil etmektedir. Her
bir kesim, yapılan masraf ve elde olunan emvalin çeşidi için bunlara ait 
ücret ve hakiki maliyet, kesim sahası ve çalışılan iş saatleri ile diğer 

hususları havi bir kart tanzim olunmuştur. Kesim ve masraflar için ay
rı ayrı tanzim olunan her iki kart nev'i de ayni baskı şeklinde olmakla 
beraber ihtiva ettikleri tanınma delikleri vasıtasiyle birbirlerinde ayrı

labilirler. 

Her iki kart nev'inden işletmeye bağlı bölgeler için şu unsurlar he
sap edilmiştir: Odun satışından dolayı yapılan gelir ve giderlere ait ana 
listeler, ayniyat hesapları, gelir ve giderlerin karşılıklı münasebetleri, 
odun istihsalinde ücret ve istihsal kapasitesine ait istatistiki malumat, 
satış nev'Herine göre istatistik, kesimin ilerleyiş tarzı ve odun fiatlarına 
ait istatistiki malumat için ana listeler. Paraya müteallik hesapların 

yapılabilmesi için, direkt olarak istihsal olunan odun miktarı ile bir ba
ğıntısı olmayan masraf ve ücretiere ait aylık bir yardımcı listenin he
saplanması icabetmektedir. Yukarda sayılan sayısız kıymetlendirmeler 

iyi bir Anahtarlama (Kilitleme) neticesi gayet basit olan ana materyal-
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lerden kolaylıkla elde edilebilmektedir. Ekseri istatistiki bilgiler ve mu
hasebe bakımından diğer özel istekler ayniyat hesaplarının tali neticele
ri olarak tezahür ederler. Bugün muhtelif iş şekline göre tamamen ücret 
istatistik hesaplariyle iştigal eden özel muhasebe makinaları yapılmış

tır. İstikbalde, hesap muvazeneleri yapılırken ayni zamanda istatistiki 
malumat da verebilen elektrikli tesislerin inkişafı beklenmektedir. 

331 000 hektarlık sahaya yayılmış bulunan 180 Orman Bölgesine ait 
hesaplar senede tahminen 750 000 kart kullanmak suretiyle ikmal olun
maktadır. Bölgelerin aylık muhasebe hesapları birkaç gün içerisinde ya
pılmakta ve kontrol edilmektedir. Çalışmaların kıymetiendirilmesi İsta
tistik Umum Müdürlüğü ve Maliye Vekaletindeki tesislerde tamamlan
maktadır. 

Sekizinci misal 

Çalışma Almanya'da özel bir teşekkül olan Franz Mayr- Melnhof 
Orman İşletmesi tarafından yapılmaktadır. Mevzu, işçi gündeliklerinin 
delikli kartlar yardımıyla hesaplanmasıdır. (Hudeczek, 1961). 

Mezkur işletme 27 000 ha orman sahasına sahiptir. Senelik kesim 
miktarı takriben 100 000 m3 olan işletme 33 bölgeye tefrik olunmuştur. 
İşletmede, senede vasati olarak 830 orman işçisi ve 160 memur vazife 
görmektedir. Bölge vüs'atlerinin küçük oluşu daha intensif çalışmayı müm
kün kılmış ve buna muvazi olarak da muhasebe sisteminin rasyonalleş
tirilmesi çareleri aranmıştır. Netice olarak, bütün işletmenin muhasebe 
işlerini tesis olunacak merkezi bir sistemle tek elden yürütmenin doğru 
olacağı kabul edilmiştir. Bu maksatla bir İBM tesisi satın alınarak faa
liyete geçirilmiştir. 

Ücret, yevmiye ve maaşların hesaplanıp, netice bordrolarının tan
zimi Vergi Kanunu, Sosyal sigorta ve İşçi hakları gibi talimatlada for
mülleştirilmiştir. Bu gibi kanun ve talimatlar bordroların tanziminde 
ve netice hesaplarının elde olunmasında bir sürü hesaplama güçlükleri 
tevlit ettiğinden ve hesap ameliyesini karışık hale soktuğundan, bu mev
zu delikli kart sistemine güç intibak eden konulardandır. Bu güçlüğüne 
rağmen yevmiye ve ücretierin hesaplanması, istatistiki neticelerin elde 
olunarak işletme faaliyetlerinin kontrolü bakımından çok mühim bir yer 
işgal ettiğinden, kart sistemiyle halledilmesi lazım gelen konuların ilkini 
teşkil etmektedir. 

Franz Mayr - Melnhof işletmesinde yevmiyelerin kart sistemiyle he
saplanması şu yolla yapılmaktadır: 

a. Bölge Şefleri, bölgelerinde çalışan herbir işçi için özel surette ha
zırlanmış, tek sahife halindeki puvantajlara işçinin günlük faaliyetini 
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kaydederler. Bu puvantaj kağıtları iki ayrı kısmı ihtiva etmektedir. Sol 
tarafa, işçinin bir ay içerisinde gösterdiği çalışma, faaliyet mevzuuna 
göre her gün için ayrı ayrı kaydolunur. Sağ tarafa ise, delikli kart ça
lı§ınalarma esas teşkil edecek, sol taraftaki bir aylık kayıtların neticele
ri ay sonunda hülasa olarak intikal ettirilir. Bu kısım delikli kart sütun
larına intibak edecek şekilde tanzim olunmuştur. 

b. Tanzim olunan bu protokoller ay sonunda kontrolleri yapılarak 
IBM tesisinin bulunduğu merkeze gönderilir. Burada, makinalar yardı

mıyla kıymetlendirmelerin yapılabilmesi için şahıslara ait puvantajlar 
teker teker ele alınarak her protokoldeki farklı muameleler (yevmiye, 
vergi, sigorta, hastalık v.s.) ayrı ayrı kartlara delinirler. Bir şahsa ait 
hesabın yapılabilmesi için aşağıda kilit numaraları gösterilen kartlar kul
lanılır. 

Kilit numarası Kartın cinsi 

Ol Ana kart (işçi no, adı v.s. gibi bütün kartlara işaretien
ınesi lazım gelen hususları ihtiva eder) , 

02 - 09 Tediye kartları (ödemenin nevine göre, tazminat, ücret, 
yevmiye, hastalık v.s. numaralardan birisi verilir), 

10 Tenzilat kartı (işçciden özel masrafıarına karşılık yapı
lacak kesintiler), 

12- 14 Vergi kartları, 

Neticenin tesbiti için ayrıca, 
17 Hesap neticeleri toplam kartı, 

19 Ödeme miktarını gösterir kart. 

Bunlardan başka ayrıca yardımcı kartlar olarak, ücret tablosu kartı, 
ücret miktarına göre tanzim olunmuş vergi kartı ve diğer kesinti kart
ları da kullanılır. 

Bu kartlar vasıtasiyle hesapların tesiste kıymetiendirilmesi işi aşa

ğıdaki şekilde inkişaf etmektedir. 

a. Puvantajdaki netice malumatlar Ol - 14 numaralı kartlara deli
nir ve doğrulukları kontrol edilir, 

b. Tediye kartları ücret nevilerine göre ayrı ayrı guruplandırılır. 

Bu kartlar ücret tablosu kartı ile karıştırılarak saat ücretleri miktarı 
tediye kartlarına delinir, 

c. Müteakiben hak edilen ücret miktarları hesaplanır (çalışılan sa
at X saat ücreti), 
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d. Tediye kartları (02- 09) işçi numaralarına göre tefrik olunur, 
ana kartla karıştırılır ve her işçiye ait olan tenzilat kartlarıyla mua
mele edilir. Bu muameleyi tablo makinası ve toplam deliciler yaparlar, 

e. Tenzilat kartları para miktarına göre cinslerine ayrılır ve vergi 
kartıariyle karıştırılır. Böylece kesinti miktarları kartlara işlenmiş olur, 

f. Tekrar Ol - 14 numaralı kartlar işçi numaralarına göre tefrik 
olunur ve ödenecek meblağlar tablo makinası vasıtasiyle, ödeme miktar
larını gösterir kartlara delinir, 

g. Elde olunan netice kartlara göre son listeler tanzim olunur. 

Ödeme esnasında her bir işçiye çalıştığı miktarı, kesinti çeşit ve 
miktarlarını teferruatiyle gösterir listeler verilir. Bu karışık muamele 
modern makinalar vasıtasiyle kısa zamanda nihayetlendirilir. 

Hesaplamalar sonunda işletme faaliyetinin analizine yarayan bir çok 
istatistiki rakamlarda elde olunur. Bunlar arasında; 

a. İşçi kadrosunun yaş sınıfiarına göre dağılışı ( 4 aylık), 

b. işçilere ödenen yevmiye katagorileri (senelik), 
c. Çalışılan ve boş geçen iş saatleri istatistiği (senelik) gibi husus

lar zikredilebilir. 

Franz Mayr - Melnhof işletmesinde işçi gündeliklerinin hesaplanma
sından başka istihsal ve satış işleri, bölgelerin Amenajman Planlarının 
tanzimi, umumi muhasebe ve blanço hesapları İBM makinalarıyla ik
mal olunmaktadır. 

Birleşik Amerika'da da bilhassa odun sanayii mevzuunda delikli kart
larla çalışma gittikçe yaygın bir hal almaktadır. Çalışma muhiti geniş
ledikçe elektrikli tesislerinde adedi artmaktadır. 

5. Muhtelif 

Delikli kartlar için mühim bir kulhnış yeri de Ölçme İlmi ile ilgili 
mevzulardır. Avusturya'da hava fotoğrafiarına müsteniden yapılan ka
dastro ölçmeleri delikli kartlarla kıymetlendirilmekte ve inkişaf ettiril
mektedir. Almanya'da dağınık vaziyette bulunan şahıs emlaklerinin top
luca kıymetlendirilmelerinde bunlardan istifade olunmaktadır. Bundan 
başka elektrikli hesap tesisleri İsviçre Milli Parkının planlanmasında ol
duğu gibi matematik tahmin ve tesviye hesaplarında da muvaffakiyetle 
kullanılabilmektedir. 

6. Bir delikli kart çalışmasının planlanması 

İsviçre'de Wallis Kantonuna bağlı Orsieres kazasının tahminen 
3000 ha vüs'atinde, dağlık arazideki ormanın planlanması gerekmektedir. 
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Planın tanzimi 1958 senesinde Zürich Ormancılık Araştırma Enstitüsün
ce vazife olarak alınmıştır. Plan tanziminde sistematik deneme sahala
rı metodu kullanılmış ve delikli kart sistemiyle kombine bir çalışma ya
pılmıştır. Delikli kart çalışmalarının planlanmasına dair burada verilen 
misal karekter itibariyle bir çok arınancılık problemlerini kapsayan 
komple bir çalışmadır. Bir işletme planı tanziminde, işletmenin düzenle
nebilmesine matuf suallerin önceden tevcihi, arazide karşılaşılacak du
rumlara nazaran daha basittir. Dikkatli bir planlamada işletmeye açıla
cak teşekkülün teferruatla incelenip, analiz edilmesi icabeder. 

İdeal seçme ormanı ve ideal kesim maktah koru ormanlarında he
saplanması kolay ve diğer kuruluş şekillerinde hesaplanmasında muhte
lif müşkilatlar beliren Eta, her işletme planının ağırlık noktasını teşkil 
eder. Etanın hakiki miktarına kat'i olarak yaklaşabilmek için emin çıkış 
noktalarına istinad etmek icabeder. Orsieres de bu maksatla aşağıdaki 
dört husus nazarı itibare alınmıştır: Meşcere münasebetleri (umumi tav
sif, servet ve faydalanma imkanlarının tahmini), hasılat durumu, ka
lite sınıfıarına göre faydalanma imkanları (alınan deneme sahalarında 
damga yapmak suretiyle) ve meşcerenin istikbal durumu (deneme sa
halarında gençliğin sayılması suretiyle). Tanzim olunacak işletme pla
nında yukarda sayılan hususların yanında tabii olarak her şeyden önce 
işletmenin vüs'ati, servetin terekküp şekli ve durumu hakkında da bilgi 
vermek mecburiyeti vardır. 

İşletmenin düzenlenmesi ıçın lüzumlu sayısız sualleri rasyonel bir 
şekilde cevaplandırabilmek ancak işin başlangıçta dikkatle planlanmasiy
le mümkündür. Ölçmeler neticesi elde olunan rakamlardan bir taraftan 
mümkün olduğu kadar faydalanılacak diğer taraftan şüpheli görülen ve
ya tamamen lüzumsuz addedilen rakamlar ise terkolunacaktır. Şekil 3 de 
Orsieres'de yapılan araştırmanın umumi planlanması şematik olarak gö
rülmektedir. Şemanın sağ tarafında kıymetlendirme birimleri ile bun
lara ait lüzumlu tablolar yer almıştır. Şemadan kıymetlendirme birim
lerinin sıra ile tecrübe sahası, meşcere, mıntaka, meşcere tipi, işletme 

sınıfı ve umum ormanlık saha olduğu görülmektedir. Kıymetlendirme 
şekli sütununda ise kıymetlendirmeye esas olan tablolar gösterilmiştir. 

Mesela: İnhirafların, deneme sahası, meşcere tipi, işletme sınıfı ve umum 

orman için hes8.planmasını sağlamak maksadiyle kıymetlendirme birim

lerinin vüs'atlerine ait tablo, ağaç adedi karelerinin toplamına ait tab
lo, hacim karelerinin toplamına ait tablo ve kambium sahası karelerinin 

toplamına ait tabloların tanzimi gerekmektedir. Bu tabloların tanzimi 

için lüzumlu materyal bu kolonlara bitişik diğer iki kolonda görülmek

tedir. 
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Ölçme birimi olarak tek ağaç, deneme sahası ve meşcereler kabul 
edilmiştir. Tek ağaç üzerinde yapılan ölçmeler üç ayrı gayeyi tahakkuk 
ettirebilmek içindir. Bu ölçmeler : 

a. Servet hesabına esas olacak servet deneme ağacı ölçmeleri, 

b. Artım hesabına esas olacak artım deneme ağacı ölçmeleri, 

c. Silvikültür mülahazaları ile meşcereden çıkarılması icabeden 
ağaçların ölçülmesidir. 

Üç ayrı maksadı tahakkuk ettirebilmek için alınan deneme ağaçla
rında ölçülen unsurlar bitişik sütunda görülmektedir. Artım deneme 
ağaçlarında, ağaç boyunun 0.1 ve 0.5 inde ölçülen çaplar, deneme ağa

cı kesmeden Krenn - Prodan tarafından inkişaf ettirilen bir formülle ağaç 
hacım tablosunun hazırlanması için ölçülen değerlerdir. Oklar çalışma· 
nın seyir şeklini göstermektedir. Ölçmeler için en küçük kıymetlendir· 
me birimlerinin tesbiti gerekir. Bu çalışmada en küçük birim olarak meş
cere kabul edilmiştir. Bu birimlerin kavranabilmesi için kullanılacak öl
çü tekniğine yani kullanılacak metoda göre, bir miktar hatanın göze 
alınması lazımdır. Orsieres'de yukarda da zikredildiği gibi sistematik de
neme sahaları metodu kullanılmıştır. Artırnın hesaplanabilmesi ve ağaç 
hacim tablosunun tanzimi için lüzumlu ( artım kalemlerinin alınması, 

ağaç boyu, şekil emsali v.s.) unsurlar alınan deneme ağaçlarında yapı
lan ölçmelerle elde olunmuştur. Şemanın sağ tarafında muhtelif ölçme 
birimleri görülmektedir. Bunun sağında arazide ölçülen kıymetler vrı 

umumi malumat bulunmaktadır. Servet ve faydalanılacak hacım hesap
lanması için lüzumlu hacim grafiği değerleri (V) rumuzu, artım hesapla
rında kullanılan kambium sahası (V') rumuzu ile ifade olunmuşlar

dır (1). 

Şemanın en alt kısmında «Delmek ve Kontrol» hanesinde yu
karda kısaca izahına çalışılan herbir sütunun elektrikli tesislerde tabi 
olduğu muameleler kısaca izah olunmuştur. Ormancı tarafından yapılan 
planlamanın, kabul edilen kıymetlendirme metodunun tesiri altında ka
lınmadan yürütülmesi icabeder. Misalimizde kısaca izahına çalışılan bir 
Amenajman çalışmasında ve bütün sistematik deneme sahaları araştır

malarında, delikli kart metodundan mümkün olduğu kadar istifade cihe
tine gidilmelidir. Plan tanziminde delikli kartlardan istifade edildiği tak
tirde, delikli kart mütehassısının çalışma için tanzim edeceği detay pla
nını umumi plan içerisinde mütalaa etmesi lazımdır. Delikli kartlarla kıy-

( 1 ) İsviçre Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bazı hasılat çalışma
larında artırnın hesaplanması için inkişaf ettirilen özel bir metodla, önce artım 
deneme ağaçlarında yıllık veya bir peryoel ortasındaki kambium tabakasının 
sathı hesaplanmakta ve bu satıh bulunan tabakanın kalınlığı (artım kalemleri 
vasıtasiyle) ile çarpılaıak yıllık veya peryodik artım m" olarak bulunmaktadır. 
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metlendirme esaslarını tesbit ederken, tanzim olunacak şemalarla kıy

metlendirmenin seyri canlı olarak tebarüz ettirilmelidir. İki numaralı 
şekil misal olarak delikli kartların kıymetlendirilmesinde üç numaralı 
şekildeki çift çizgili oklarla işaretlenen çalışma peryodunu daha tafsilat
la göstermektedir. 

Orsieres misali böyle komplike bir çalışmada planlamanın mutlak 
olarak lüzumlu olduğunu ve tanzim olunan planın ehemmiyetini göster
mektedir. Bir işletme planı tanziminde tesbit olunan gayeye erişebilmek 
için çalışmalar o şekilde organize edilmeli ki, bilahare şematik olarak ça
lışmayı inkişaf ettirebilmek için, çalışma aksi İstikametten yürütülebil· 
melidir. Çalışmalar ilerledikçe bütün orman sahası için lüzumlu, az mik
tarda ve fakat kıymetli rakamlar elde edilineeye kadar arazide toplanan 
rakam materyalinin kademe kademe nasıl inkişaf ettiği görülecektir. 
Gayet iyi inkişaf ettirilmiş bir planlama ve rakam materyalin devamlı 
olarak tekasüfünü sağlamak, rasyonal bir delikli kart kıymetiendirmesi
nin iki belirli unsurudur. 

Delikli kart çalışmalarında planlamanın zaruretin:l böylece belirttik
ten sonra Orsieres çalışmasında kayıtların tanzimi ve kartların anahtar 
lama tarzından bahsedelim. 

Çalışmada deneme sahaları daire şeklinde alınmış ve herbir deneme 
sahasında gençlik durumu, ağaç serveti, artım, ilk peryodda çıkarılabi
lecek emval ve kalitelerinin tesbitine dair ölçmeler yapılmıştır. Hava 
fotoğrafiarına müsteniden ayrılan herbir meşcere tipi için ayrıca tavsif 
kartları ve meşcere tipleri ile bölmelere ait müşterek malumat içinde bi
rer Ana Kart tanzim olunmuştur. Büro çalışmaları esnasında müşterek 
malumat, bu kartlara müsteniden diğer kartlara intikal ettirilmiştir. 

Meşcere tavsiflerinin anahtarianmasına dair bir misal İsviçre Milli 
Park çalışmaları bahsinde anlatılmıştı. Bu kısımda da servet, artım ve 
etanın tesbitinde Orsieres'de takip olunan Katlama Sistemi kısaca izan 
olunacaktır. Şekil 4 de mezkur malumatların tesbitinde kullanılan kart
ların ön yüzü ve ~Şekil 5 de ayni kartın arka yüzü görülmektedir. 

Servet tesbitinde kartın tanzimi : Deneme sahasına isabet eden ve 
ölçmelere esas olan başlangıç çapını aşan herbir ağaç için ayrı bir kart 
tanzim olunmaktadır. Eğer deneme sahasında 61 cm çapında bir ağaç öl
çülmüşse Şekil 4 de görüldüğü gibi çap sütunun 6 ve 1 haneleri grafitli 
kalemle çizilmek suretiyle bu husus belirtilecektir. Ağaç cinsi ve ağaç 
numaralarının kaydedilmeleri unutulmayacaktır. 

Deneme sahasında mesela, 12 adet ağaç mevcut ise bunların çapları 
12 ayrı karta intikal ettirilecektir. Servetin tesbitinde kartın ön ve arka 
yüzündeki diğer hususlara ait sütunlar boş bırakılacaktır. 
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Şekil 4. Bir amenajman çalışmasında, katlanmış bir delikli kartın ön yüzü. 
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Şekil 5. Bir amenajman çalışmasında, kotlanmış bir de•likli kartın arka yüzü. 
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Artım ölçmelerinde kartın tanzimi : Artımın hesaplanması için sis
tematik olarak her onuncu ağaç artım deneme ağacı kabul edilmiştir. 

Ayrıca kalın çaplı ağaçların karışıklığa az iştiraki dolayısiyle çapı 40 cm 
nin üstünde olan bütün ağaçlarda da artım ölçmeleri yapılmıştır. Çap 
sütununda 4 ve daha yukarı rakamların noktalı bir çerçeve içerisine 
alınması bu hususu Teksatöre daima hatırlatmak içindir. 

Artım ölçmelerinde ağaç numarası, ağaç cinsi ve kabuk kalınlığı 

ölçülerek kartın ön yüzündeki hanelerine kaydedilecektir. Alınan artım 
kalemlerinin uzunluğu büroda özel makinalarla ölçüldükten sonra ön 
yüzde ve soldaki sütuna milimetrenin 1/10 i nisbetinde işaretlenecektir. 
Ayrıca, bir hacım tablosu hazırlamak maksadıyla artım deneme ağaç

larında ağaç boyu, ağaç boyunun 0.1 ve 0.5 indeki çaplar da ölçülmüş
tür. Böylece bir hacım tablosu tanzim edilmek için deneme ağacı kesil
mesinden sarfınazar edilmiştir. Ölçülen bu unsurlar ilgili sütunlarına 
grafitli kalemle kaydedilmişlerdir. 

Artım deneme ağaçlarında yapılan ölçmelerde kartın ön yüzündeki 
«kalite sınıfları» sütunu hariç diğer sütunlar işlenecektir. 

Eta tesbitinde kartın taıızimi : Bu çalışmada eta, alınan deneme sa
halarında silvikültürel mülahazalarla yapılan nazari damga neticesi he
saplanmıştır. Yine çıkarılması düşünülen herbir ağaç için bir hususi kart 
tanzim olunmuştur. Burada da: Karttın ön yüzündeki ağaç No., cinsi, 
kalite sınıfı haneleri işaretlerrecek ve herbir ağaçtan çıkması tahmin olu
nan muhtelif kalitedeki emvalin boyu ve orta çapı seksiyon sıralarına 

ve kalite sınıfıarına göre ilgili sütunlarına işaretlenecektir. Kalite sınıf
ları olarak yukardan aşağıya yakacak odun, fena kalite, normal ve iyi ka
lite sınıfları tefrik olunmuştur. Kartın ön ve arka yüzlerinin tetkikin
dende anlaşılacağı üzere Anahtarlama rakam ve harfler vasıtasiyle ya
rJilmıştır. Arazi çalışmaları esnasında hiçbir karışıklığa meydan verme

rnek için bazı hususlar özel işaretlerle belirtilmiş, sütunların ait olduğu 
ölçü kısımları yukarı taraflarına açık olarak yazılmıştır. Evvelce de söy

lenildiği gibi 12 pozisyon için 80 sütun ihtiva eden IBM kartlarına ça
lışmada lüzumlu görülen daha az malumat açık olarak intikal ettiril

miştir. Herbir deneme sahasında yapılması gereken ölçmeler nihayete 
erdiğinde tanzim olunan bütün kartlar üzerinde Bölme No., Deneme S::ı

hası No. v.s. bulunan bir zarfa konmaktadır. 

Ölçmeleri müteakip topluca kontrole tabi tutulan kartlar bilahare 
firmaya teslim olunarak ilerde izahı yapılan her iki şematik proğram 
dahilinde kıymetlendirilmişlerdir. 
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IV. ORIVIANCILIK İLİIVI SAHASINDA DELiKLi KARTLARDAN 

DiGER İSTiFADE iMKANLARI 

1. Çözülmesi icabeden problemierin şekil ve manası 

Ormancılık vazifelerinden, delikli kartlarla çözümüne imkan olan 
mevzular araştırma, idare ve kontrol olarak üç ayrı kısımda toplanabi
lir. Her üç çalışma mevzuunun birbirine intibak etmeyen özelliklerinden 
dolayı kısaca ve ayrı ayrı incelenmesi yerinde olur. 

Ormancılık araştırmaları: Delikli kartlar vasıtasiyle Ormancılık 

araştırmalarının malum ve çözülmesi gereken problemlerini rasyonal bir 
şekilde düzenleyip, neticelendirmek mümkündür. Delikli kart hususiyet
leri bu problemlere kolayca uyabilmektedir. Organizasyon bakımından 

meydana gelen güçlükler mütehassıs elemanlar tarafından önlenebilir ve 
en uygun çözüm şekli ortaya konur. Araştırma faaliyetlerinde kartlar
la çalışmada gaye karlılık değil bilhassa rasyonal bir şekilde çalışmak 
ve zamandan istifade etmektir. Daha önce de zikredildiği gibi tatbiki 
araştırmalar neticesinde ekseriya pratiğin arzu ettiği sayı materyalleri 
ve bazen bir nebze de ilmi donneler elde olunur. Bu şekildeki bir çalış
ma tarzı delikli kartlarla çalışınakla daha kolayca halledilebilir. Fakat 
bu gibi çalışmalar için umumi kaideler tanzim olunmalı, bilhassa işin 

korobinesi mevzuya göre organize edilmelidir. 

Orınancılık idaresi : İdari işler delikli kart sisteminin asıl kullanı

lış mevzuunu teşkil ederler. Ormancılık ilminde bu katagoriye herşeyden 
önce Orman Amenajmanı, Odun Ölçme ve İşletme Muhasebesi girerler. 
Bu mevzuularda memleketimizdeki çözülmesi gereken, üzerinde çalışıl

ması icabeden problemlere İsveç, Avusturya, İsviçre ve Almanyada ki 
üzerinde çalışılmış ve çalışılmakta olan mevzular birer misal teşkil eder
ler. Bu mevzulardaki çalışmalarda işin hacminden ziyade mevsimlere 
dağılışı meselesi mühimdir. Mesela, istihsal işleri normal olarak yürü
tüldüğünde yani kısa olan kış aylarına inhisar ettirildiği taktirde istih
sal hesaplarının yapılması yevmiye ve istihkakların hesaplanması, satış 

muamelesi vs. uzun bir çalışmayı icabettirir. 

Memleketimizde arazi çalışmalarına müsait ilkbahar, yaz ve kısmen 
sonbahar aylarında Amenajman grupları daha fazla malumat topladıkları 
taktirde, toplanan donnelerin kıymetiendirilmesi elle yapıldığında çok 
daha uzun bir büro çalışmasına ihtiyaç hasıl olacaktır. Bu kabil çalış

malar kart sistemi ile kombine edildiği takdirde büro çalışmalarında 

zamandan çok fazla tasarruf olunacak ve yapılan ölçmeler kısa bir za
man zarfında rakam kıymetler halinde belirecektir. 



49 

Kontrol işleri: İşletme faaliyetlerinde senelik veya peryodik neti
eelerin kontrolü, orman durumunda ve inkişaf seyrinde meydana gelen 
değişiklikler ancak istatistiki rakamlar vasıtasiyle kabildir. Bu gibi ra· 
karnların biraraya getirilmesi ve hiçbir yanlışlık ve noksana sebebiyet 
verilmeden neticenin elde olunması ancak delikli kart sistemi ile çalış

ınakla mümkündür. Bu vazifenin elle yapılması halinde, tahmil edeceği 
büro çalışması ve dolayısiyle masraf çok fazla olacaktır. 

2. Organizasyon imkanları 

Delikli kart metodu merkezileştirilmiş bir hesap, bir muhasebe sis
teminde en tesirli ve önemli yardımcı rol oynar. Sırf organizasyon ba
kımından kart sistemine uyan bütün ormancılık hizmetlerinin, idare ta
rafından satın alınacak ormancılık çalışmalarına uygun şahsi ve merke
zi bir tesisle yürütülmesi en doğru haldir. Böyle bir merkezi tesisin bir 
çok faideli tarafı mevcuttur. Bu taktirde tesis masrafları azalacağı gi
bi, tesisin çalıştırılmasında lüzumlu ihtisas sahibi elemanların yetişme
leri de kolaylaşmış olacaktır. Merkezi bir şekilde kurulan, orman idare
sine ait şahsi bir tesis ormancılık vazifelerinin yürütüldüğü mevsimler 
nazarı itibare alındığında kış ve ilkbahar aylarında işle meşbu bir şe
kilde olacak, yaz ve sonbaharda bu faaliyet biraz yavaşlayacaktır. Tür
kiye gibi geniş bir sahaya sahip olan. halledilmesi gereken çeşitli or· 
mancılık problemleriyle karşı karşıya bulunan memleketlerde, tesisin her 
zaman için meşgul edilmesi mümkündür. Böyle bir tesisten rasyonal şe• 

kilde istifade edebilmek için ölçme ve kıymetlendirmeye esas teşkil eden 
bütün unsurların müşterek bir esas dairesinde yürütülmesi şarttır. Ya
ni kullanılacak Amenajman metodunun, muhasebe sistemi v.s. nin müş
terek kaidelere dayanması gerekir. Ormancılık İktisadı ve Orman Politi
kası bakımından bu şekilde müşterek bir esas üzerinde yürümenin mah
zurlu taraflarının mevcut olup olmadığı da münakaşa edilebilir. Delikli 
kart sistemiyle çalışma imkanlarını yukarda zikredilen hususlar muva· 
cehesinde şu şekilde formüle edebiliriz : 

Ölçme metodları ve kayıt şekilleri muhtelif olsa da, kıymetlendir
mede elde olunan rakam materyalin müsadesi nisbetinde müşterek bir 
yol takip olunmalıdır. Bu şekildeki bir çözüm tarziyle muhtelif mev
zuların incelenmesi mümkün olacak ve muhtelif konular birarada gu
ruplar teşkil edilerek kıymetlendirme imkanı meydana gelecektir. Elde 
olunan bütün dökümanların bir merkezde kıymetlendirilmesinde mah
zur olarak gösterebileceğimiz diğer bir husus da, bilhassa kış ayiarına 
inhisar eden çalışmalarda, ehemmiyet arzeden bazı vazifelerin öne alın
ması zarureti karşısında çalışmada bazı aksaklıkların, kaymaların mey
dana cgelebileceğidir. 
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Netice olarak, tesisin mütehassıs ellere teslimi, çalışmaların müte
hassıs şahıslar tarafından noksansız ve rasyonal bir şekilde planlanması 
ile tesisten azami istifadeyi sağlamanın mümkün olacağı ve tesisin ida
releri kendilerine tevdi olunan mütehassıs kimselere hiç bir zaman mü
dahale edilmemesinin gerektiğini hatırlatmak icabeder. 

SONSOZ 

Tarihi, biyolojik, iktisadi ve diğer bir çok faydalariyle Ormancılık, 
memleket iktisadında rol oynayan diğer bütün konuların başında yer 
almaktadır. 

Ormanı yalnız iktisadi faydaları itibariyle dar bir görüş açısı için
de düşünmek, onun memleket çapındaki diğer etkilerini inkar etmek
tir. Bu sebeple memleketimiz orman politikasının ilk hedefi mevcut or
manlarımızın hasıla verme kabiliyetini, orman sahalarının vüs'atini ay
nen muhafaza etmek ve artırmak olacaktır. Bu vecibeyi gerçekleştir

mek ve kontrol edebilmek için orman idaresinin devamlı olarak istatis
tiki malumat toplaması ve toplanan materyal üzerinde çalışması ica
beder. Bunun yanında miktar ve çeşitli hasılatı itibariyle ormancılığın 
umumi bir iktisat politikasına ve planlamasına intibak kabiliyeti Çok 
azdır. Bu sebeple orman istatistik kıymetlendirmelerinin ıslahı ve ça
buklaştırılması, yeni ve neticesi itibariyle kıymetli malumat veren me
todların tatbiki daima arzu edilmektedir. 

Eski bir orman politikası kaidesi olmakla beraber, ikinci cihan har
binden sonra tekrar kuvvetlenen diğer bir husus da, mevcut orman var
lığının istihsal kapasitesini yükseltmektir. İktisadi bir mahiyet taşıyan 
bu ıslah şekli yalnız biolojik ve silvikültürel esaslara dayanmamakta, 
ayni zamanda ve bilhassa idari makanizmada yapılacak değişiklik ve 
yeniliklerede istinat etmektedir. Metodların rasyonal bir hale getirilme
si, makinalaştırılması, yetişmiş bir personele sahip olmak ve işletmeyi 

daha etraflıca analiz etmek yukarda söylenen hususu gerçekleştirecek 

bazı ehemmiyetli noktalardır. 

Orman sahamızın memleket umum sahasında işgal ettiği büyüklük 
ve ormanlarımızın halihazırdaki kuruluşları ve işletmedlik esaslarımız 
itibariyle, yukarıda orman politikasının iki ana prensibi olarak söyle
nilen gayeden henüz uzak bulunmaktayız. 

Orman teşkilatı olarak halledilmesi icabeden birçok önemli prob
lemlerle karşı karşıyayız. Herşeyden önce memleket orman envanterinin 
en sıhhatli ve en süratli bir metodla kısa zamanda halledilmesi gerek-
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mektedir. Envanter çalışmaları nihayete erse dahi muayyen fasılalarla, 

yapılan envanterin revizyona tabi tutulması, iki envanter arasındaki 

farkların analizi icabetmektedir. 

Yine Orman Amenajman PUmlarının gayeye uygun metodlarla bü
tün memleket ormanları için ikmali, zamanında revizyonlarının yapıl

ması lazımdır. Teknik personel azlığı ve çeşitli sebeplerle bu gün için 
arzu edilen sıhhat ve süratle mezkur mevzuda çalışmak imkanlarından 
mahrum bulunmaktayız. 

Bir çok araştırma konularımızda da teknik imkansızlıklar yüzün
den gecikmeler vaki olmaktadır. 

Delikli Kart Sisteminin benimsenmesiyle yukarıda sayılan hususlar 
yanında, diğer bir çok mevzuların hallinde ileri bir adım atılmış ola
caktır. Personel azlığından mütevellit zorlukların büyük bir kısmı her
taraf edilecektir. 

Her türlü faaliyetierimize yön verecek istatistiki malumatın en sıh
hatli şekilde elde olunmaları, muhasebe sistemimizin ıslahı yine mez
kur sistemle mümkün olacaktır. 

Orman mahsüllerine karşı devamlı artan çeşitli taleplerin memleket 
dahilinden karşılanması, ancak mevcut orman varlığını genişletmek ve 
ihya etmek, bütün orman içi ve orman dışı çalışmalarında rasyonal bir 
yola yönelmekle mümkündür. Delikli kart sistemi bu gayenin tahakku
kunda ümit verici ve yardımcı, modern bir unsur olarak rol oynamak
tadır. Yalnız şu hususu da burada tekrar zikretmek yerinde olur ki 
Kart Metoduna intibak imkanı veya lüzumu olmayan hususları bu sis
teme uydurmak için hiç bir zaman kendimizi zorlamamalıyız. 



ZUSAMENFASSUNG 

Es ist das wichtigste Problem für jeden Wirtschaftszweig,. wenn er 
mehr und mehr rationel arbeiten soll, das alle nur möglichen Arbeiten 
machinell ausgeführt werden und die Arbeit intensiviert wird. Heute ar
beitet man mit Hilfe moderner Büro - und Elektromaschinen, die immer 
mehr entwickelt werden sind und die Schwierigkeiten überwinden hel
fen, die wegen Personal- und Zeitmangel enstanden sind. 

Wie in allen anderen Wirtschaftszweigen sollte man sich auch in 
der Forstwirtschaft im Planen auf die mathematisch - statistische Met
hode stützen, um jede Taetigkeit zu einem guten Resultat zu führen. 

Das maschinelle Lochkartenverfahren wurde als ein Mittel der Ra
tionalisierung entwickelt. In vielen Wirtschaftszweigen hat man mit 
Hilfe des Lochkatenverfahrens wertvollste Resultate erzielt. Zahlreiche 
Probleme des Forstbetriebes sind die selben wie in anderen wirtschaftsz
weigen, so dass die dort gemachten Erfahrungen herangezogen werden 
können. Solche Gegenstaende sind das Rechnungs - und Handelswesen. 
Das Lochkarfenverfahren, das in den forstlichen Untersuchungen mit 
Erfolg Verwendung findet kann, sollte auch inder Praxis in der Fors
teinrichtung, Forstinventur und auf dem Holzeinmessungsgebiet benützt 
w erden. 

Es giebt in der Türkei viele unf5elöste Forstprobleme, die so schnell 
wie möglich und richtig zu lösen sind. Es ist dringend notwendig die 
Waldstandsaufnahme in der Türkei in kurzer Zeit zu vervollstaendigen, 
in Zeitabstaenden zu erneuern und auch eine intensive Bewirtschaftung 
in den Forstbetrieben durchzuführen. Um diese Ziele zu erreichen müss· 
ten die Plaene sehr ausführlich und sorgfaeltig aufgestellt sein. Heute 
gibt es in der Türkei noch viele Forstbetriebe, die mit einfach aufges
tellten Plaenen bewirtschaftet werden. 

Um die Betriebstaetigkeit zu intensivieren, soll man Betriebserfol
ge von Zeit zu Zeit kontralieren und sie nach einer statistischen Met· 
hode analisieren. Für diesen Zweck benutzt man das Lochkartenverfah
ren und erhaelt das richtige und gewünschte Resultat in kurzer Zeit. 

Mit Hilfe dieses Verfahrens können wir unsere Forstbuchführung 
auch verbessern, die gerade bei uns sehr kompliziert ist. 
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Um diesen Text varbereiten zu können, habe ich von den Veröffent
lichuııgen der Schweizerische Anstalt für Forstwissenschaftliches Ver
suchswesen, «Das maschinelle Lochkartenverfahren als Rationalisierun
gsmittel in der Forstwirtschaft» und auch von meirren Erfahrungen, die 
ich mir in der Schweiz unter der Leitung des Herrn Prof. A. Kurth an
geeignet habe, Gebrauch gemacht. Ich hoffe, dass dieser erste Text in 
der Türkei über das Lochkartenverfahren seinen Nutzen findet. 
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