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ÖN SÖZ 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman Planının 

tanzimi~ gerek bazı metodların denenınesi ve memleketimiz şartlarına uy·
gunluğunun tetkiki ve gerekse tertip ve şekil bakımından düşünülen bazı 
değişikliklerin meslektaşıara takdimi maksadiyle bir araştırma mevzuu 
olarak ele alınmıştır. 

Serinin planlanmasında takip edilen yeniliklerin en önemlileri şun
lardır: 

a. Servet hesabı için bölmelerde tecrübe şeritleri yerine bütün se
ride 0.5 hektar vüs'atinde ve kare şeklinde tecrübe sahaları al.mmıştır. Sa
halar ormana sistematik olarak tevzi edilmiştir. Tecrübe sahaları, seri 
cüzitamlara (bloklara, bölmelere) ayrılmaksızın yani bir bütün şeklinde 
mütalaa edilerek alındığından ölçmelerden elde edilen neticeler bölmelere 
teşmil edilmemiştir. Tecrübe sahalarmda sadece 16 cm ve 16 cm den 
büyük çaptaki ağaçlar, ağaç nevileri zikredilmek suretiyle ölçülmüş ve 
kaydedilmişlerdir. En küçük çapın 16 cm olarak alınmasının sebebi ge
rek taksasyon esnasında ve gerekse damga yaparken zamandan tasarruf 
etmek ve bilhassa, tatbikatcıyı tensil gruplarının ıslahı yönündeki çalış
malarmda eta mülahazalarından ari ve bu çerçevenin dışmda bırakmak 
olmuştur. 

b. Artım, mezkur sistematik tecrübe sahalarında alınan tecrübe 
ağaçlarındaki ölçmelere müsteniden ve Meyer metodu vasıtasiyle hesap
lanmıştır. Bu metod i-çin, arazi çalışmaları esnasında son 1 cm deki halka
lar adedi yerine son 10 yıllık halkaların kalınlığı ölçülmüştür. 

c. Etanın hesabında herhangi bir formül kullanılmamıştır. Bölme
lerden çıkarılabilecek miktarlar bölmeler teker teker gezilerek bunların 
halihazır durumuna ve yapılacak kesim şekline göre ve sadece müşaha
delere müstenit bir tarzda tesbit edilmiştir. Kesim yapılacak miktarın, ilk 
period için ormanın cari artımından fazla olmaması hususu gözönünde 
tutulmuştur. Bu itibarla, arazide yapılmış bulunan tesbitler büroda, yol 
şebekesi ve tensil kesimine tabi tutulacak sahalar da nazarı itibare alı

narak, çok taraflı bir şekilde etüd ve 10 yıllık eta miktarı tayin edilmiştir. 
Etanın tayininde ağaç nevileri tefriki yapılmamıştır. Eta 16 cm ve 16 cm 
çaptan büyük ağaçları ihtiva etmektedir. Bundan küçük çaptaki ağaçların 
kesimiyle elde edilen hacım hiç bir zaman etaya mahsup edilmeyecektir. 
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d Eta bütün seri için verilmiştir. Muteber olan 10 yıl zarfında, seri 
"t;m verilen miktarı aşmamaktır. Bununla beraber kesim planında her 
bölme için bir eta gösterilmiştir. Lakin bu miktarların ait oldukları böl
melerden aynen alınmaları mecburiyeti konmamıştır. Bölmeden çıkarıla
cak miktar planda verilen miktardan az olabileceği gibi bundan çok da 
olabilir. Bunun tayini tatbikatemın müşahadelerine ve meşcerelerin sil
vikültürel isteklerine bırakılmıştır. Bu şekildeki bir elastikiyetin yani 
donmuş bir etadan kaçınmış olma keyfiyetinin, meşcerenin bünyesine ve 
inkişafına en uygun tarzda damga yapmak bakımından büyük ehemmi
yeti bulunduğu düşünülmüştür. 

e. Kesim planı düzenienirken etanın yıllara tevziinden sarfınazar 

edilmiştir. Tatbikatcı ilkin hangi bölmelere müdahale edeceği hususunda 
serbest bırakılmıştır. Bunu tahdit ve tanzim eden ansurların başında meş
cerelerin silvikültürel durumu, nakliyat yollarının inşası ve yıllık iş hac
mi gelecektir. Kesim planında kesim miktarlarının ağaç nevilerine göre 
tevzii yapılmamıştır. Bu meşcerelerin icap ettirdiği silvikültürel muame
lelerin ormanda serbestçe tatbiki bakımından lüzumlu görülmüştür. 

f. Silvikültürel müdahaleler net ve detaylı olarak belirtilmiştir. Sil
vikültür planı, gerek ormanın ideal durumunun tayini ve gerekse ilk pe
riod zarfındaki müdahaleler noktasından etraflı olarak inceleme yap
mak suretiyle düzenlenmiştir. Bu maksatla, orman içerisinde yetişme 
muhiti, ağaç nevi ve meşcere kuruluşu bakımından başkalık arzeden bü
tün meşcereler tetkik ve silvikültürel ihtiyaçları tesbit edilmiştir. 

g. Ormanın entansif bir şekilde işletilebilmesi, gerekli silvikültürel 
inuamelelerin ifası ve istihsal edilen bütün emvalin meşcerelere zarar ver
meden ve en ucuz bir şekilde taşınabilmesi için ormanda muntazam bir 
yol şebekesi tesis ve bu durum planda etraflıca izah edilmiştir. 

h. Tatbikatcıya eta mülahazaları ve silvikültür muameleleri muva
cehesinde geniş serhesti sağlanmıştır. 

Plan, bizatihi plan yani metin kısmı ve Bölmelerin Tavsifleri ve Sil
vikültür Planı kısmı olmak üzere iki ayrı parçadan ibarettir. Bunlara ila
ve olarak bir de 1/5000 mikyaslı ve tesviye mürrhanili seri haritası mev
cuttur. Bu kitap planın metin kısmını tam olarak ihtiva etmektedir. Telli 
dosya tarzında tertiplenmiş bulunan ikinci kısım hem geniş bir yer iş

gal etmesi ve hem de yalnız planın tatbikatcısmı ilgilendirmiş olması ba
kımından ne ayrı bir şekilde bastırılmış ve ne de bütünü ile birlikte ki
tabın sonuna eklenmiştir. Kitabın sonuna sadece, birer misal olması dü
şüncesiyle 2 bölmenin, Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı kıs

mından alınan tavsifli, izahlı, cetvelli ve haritalı örnekleri konmuştur. 
Araştırma ormanının 1/5000 mikyaslı haritasının tam olarak tabettirilmesi 
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mümkün olmadığı cihetle kitabın sonunda, ormanın yalnız bır kısmına 
ait haritasının 4 pafta halinde verilmesiyle iktifa edilmiştir. PUmın oriji
nali 21.0 cm X 29.7 cm eb'adında yani normal daktilo kağıdı büyü;ldüğün
dedir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Serisinin taksasyonunda 2 Standart Ay
rılı§a yani % 95 doğTUluk ihtimaline göre % 7 .ı hata ile çalı§:ııJ.mı§tır . 
• A..raştırma ormanının servet tayini ölçmelerinde yapılan hata matematik
istatistik metodlarına göre hesaplanmı§ ve bu hesapların sonunda hacme 
ait Standart Hatanın 11.2 metreküp olduğu görülmü§tür. 

Bu planın, Büyükdüz Araştırma Ormanının işletilmesi bakımından 

lüzumlu olduğu ve bu ormanda tatbik sahasına konacağı a§ikardır. Hiç 
şüphesiz, planın iyi ve kötü taraflan ormandaki tatbikatı ile belli olacak
tır. Bu hususlarla ilgili malfunat ilk tatbikatlardan almacak neticelerden 
itibaren meslekdaşlara duyurulacak ve ormancılığımıza en uygun olan
larının tesbiti bakımından üzerlerinde münakaşa açılması temin edile
cektir. 

ANKARA 
Agustos 1959 
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BAŞLANGIÇ 

Büyükdüz Araştırma Ormanı, Türkiyedeki. ormancılık araştırma mües
sesesinin arazi laboratuarlarından biri olarak 1952 yılında tesis edilmiştir. 
Araştırma Ormanı Serisinin orman amenajman planının tanzimine matuf 
çalışmalar 1954 yılında arazi ölçmeleri olarak başlamış ve 1956 yılında 
planın son şeklini alınasiyle ikmal edilmiştir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Serisinin ihtiva ettiği bölmelerden bir 
kısmı 1928 yılında S. Sıtkı (Evren- merhum), Şevket (Taşkan), N. Hilmi 
(Akyamaç), M. Rıdvan (Karaduman), Y. Apanay, A. Avni (Dikçam), 
C. Baki ( Gürgen) ve Nurettin (merhum) beylerden müteşekkil bir grup 
tarafından kat'i planı yapılıp 1938 yılında 2. Orm.an Amenajman Grubun
ca ilk revizyona tabi tutulan Büyükdüz Serisi ile 1938 yılında 2. Orman 
Amenajman Grubu tarafından kafi plana raptedilen Tekir Serisinin ba
zı bölmeleri alınarak 1948 yılında 2. Orman Amenajman Grubunca Bü
yükdüz Ormanı adı altında revizyona tabi tutulan seri içerisine ve diğer 
lnsmı 1943 yılında 5. Orman Amenajman Grubu tarafından kat'i planı 
yapılıp 1949 yılında 9. Orman Amenajman Grubunda revizyona tabi tu
tulan Karakaya Ormanı Serisi içerisine isabet etmektedir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman Planı, pla
nın kendisi ve Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı olmak üzere 

' . 
iki ayrı parçadan ibarettir. Ayrıca, bizatihi plan kısmına serinin 1/5000 
mikyaslı, tesviye münhanili, mufassal ve sıhhatli bir haritası eklenmiştir. 

Bu planın tanzimiyle ilgili arazi ve büro çalışmalarında FAO nun 
Türkiyedeki Ormancılık Mütehassısı İsviçreli Dr. Hermann Etter'in fi
kirlerinden geniş ölçüde faydalanılmıştır. 

Arazi çalışmalarının servet ve artırnın tayini ile ilgili olan kısmı 5. 
Orman Amenajman Grubu tarafından yapılmıştır. 21;'7 /1954 tarihinden 
16/9/1954 tarihine kadar devam eden çalışmada Grup, Grup Reisi Meh-. 
met Aşar'ın seyahatte bulunması dolayısiyle Ali Erdoğan'ın reisliğinde 
Necmettin Miroğlu ve Ali Necmettin Evren'den teşekkül etmiştir 

Meşcerelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı ile ilgili arazi çalışmala
rını Dr. Hermann Etter, Macit Gülçur, Kuddusi. Savran, Şeref Alemdağ, 
Ali Eren ve Ali Erdoğan yapmıştır. 

Tecrübe sahalarına ait ölçmelerin kıymetiendirilmesi yani bürodaki 
servet ve artım hesapları Dr. Hermann Etter ile Hikmet Küçükkoca ta
rafından yapılmıştır. 

Plan Şeref Alemdağ tarafından tertip ve tanzim edilmiş ve yazıl

mıştır. 



I. SERİNİN HALİHAZIRDAKİ DURUl\1U 

A. Umumi bilgiler 

1. Mevki, mülkiyet ve taksimata ait hususlar 

a. Coğrafi mevki 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Zonguldak Vilayeti hudutları dahilinde 
ve Karabük Kazasının kuzeybatısmdadır. Serinin tamamı 1/25000 mik
yaslı ZONGULDAK-F29-a4 paftası ve 1/200000 mikyaslı Safranbolu paf
tası içersinde kalmaktadır. En batı hududunu 32° 30' 54" doğu tulü, en 
doğu hududunu 32° 34' 41" doğu tulü, en güney hududunu 41° 15' 03" ku
zey arzı, efi kuzey hududunu 41 o 19' 15" kuzey arzı teşkil etmektedir. 

Araştırma Ormanınm, müstakim hat olarak, Karabiike olan uzak
lığı 13 km, Safranboluya olan uzaklığı 14 km ve Bartma oları uzaklığı 
·:12 kın dir. En yakın iskele Bartmda ve en yakın demiryolu istasyonu 
Karabüktedir. Büyükdüz Araştırma Ormanı toprak yollarla Karabüke, 
Safranboluya ve Bartıı:ıa bağlıdır. 

b. Hudutlar ve civar seriler 

Büyükdüz Araştırma Ormanının hudutları şöyledir : 

Kuzeyde, Uzungöveçteki Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdür
lüğü Büyükdüz Orman Bölge Şefliği binasından başlayıp doğu istika
metindeki ana sırtı takip ederek 1615 rakımlı tepeden geçer ve önce 

· İğnem Tepeye, sonra Turnadüzü Tepeye varır. 

Doğuda, Turnadüzü Tepeden başlayıp güney istikametindeki Ka
sapkıran Tepe ve Y anıklık mevkiinden geçerek keskin sırtı takiben 
Gedez - Baklabostan yoluna varır ve buradan itibaren güneydoğu is
tikametinde önce eski yolu ve bilahare yeni yol güzergahını takip ede
rek Gedez Boynuna ve daha sonra güney istikametindeki ana sırt üze
rinden ilkin nirengili Gedez Tepeye ve bilahare 1345 rakımlı tepeye va
sıl olur. 

Güneyde, 1345 rakımlı tepeden başlayıp batı istikametindeki sırt

tan Karakaya Deresine iner. 
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Batıda, önce Karakaya Deresinin yanındaki yolu takip ettikten son
ra Yukarı Çakırören mevkiinden başlayıp kuzeydoğu istikametindeki 
sırtı takiple Eşek Yaylasına ve Eşrefağa Düzlüğüne varır ve buradan 
kuzeye dönerek Kodoş Tepeden ve Çatakbaşı mevkiinden geçip Uzun
göveçteki Orman Bölge Şefliği binasına vasıl olur. 

Araştırma Ormanının bu hudutları arazide ağaçlara kırmızı yağlı 

boya ile T. O. işaretleri yazılmak suretiyle belli edilmiştir (1). Bu işaret
ler, birinden diğeri görülebilecek vaziyettedir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı halen mevcut Büyükdüz ve Karaka
ya Serilerinin bazı kısımları alınmak suretiyle teşkil edilmiştir. Bu 
maksatla: 

a. 2. Orman Amenajman Grubu tarafından tanzim edilmiş bulu
nan 5 Nisan 1948 tarihli Karabük Devlet Orman İşletmesi Büyükdüz 
Ormanı Revizyon Planının Büyükdüz kısmından 12, 13, 22, 28, 32 - 34, 
37-44 numaralı bölmelerin tamamı, Turna kısmından 32-37, 39, 41, 
42, 44 numaralı bölmelerin tamamı, Tekir kısmından 19- 21 numaralı 

bölmelerin tamamı ile 17 ve 18 numaralı bölmelerin birer kısmı; 

b. 9. Orman Amenajman Grubu tarafından tanzim edilmiş bulu
nan 7 Haziran 1949 tarihli Yenice Devlet Orman İşletmesi Karakaya Or
m.anı Revizyon Planının 31 numaralı bölmesinin çok küçük bir kısmı, 
32 numaralı bölmesinin tamamına yakın bir kısmı ve 33 numaralı böl
wesinin yarısına yakın bir kısmı alınmıştır. 

c. Serinin mülkiyet durumu 

Büyükdüz Araştırma Ormanının mülkiyeti tamamen devlete aittir. 
Serinin etrafındaki ormanlar da devlet mülkiyetindedir. Orman üzerin
de civar köylülerin veya kasabalıların hiç bir mülkiyet iddiası yok
tu.r. Bu güne kadar mezkılr orman üzerinde hiç bir hak talebinde bu
lunulmadığı da bir hakikattir. Yalnız, Etibanka ait olan Çatalağzı- Ka
rabük enerji hattının Araştırma Ormanından geçen kısmının intifa hak
kı mezkılr müesseseye aittir. Bu hattın genişliği ortalama olarak 60 
metredir. 

Seri 1952 yılında Araştırma Ormanı olarak tefrik edilmiştir. 

d. Ölçme işleri ve takip edilen usul. Haı·italar ve doğruluk dereceleri 

Arazide, serinin haritasının çıkarılmasiyle ilgili olarak hiç bir ça
lışma yapılmamıştır. Gerek muhtelif poligon ölçmelerine ve gerekse to-

(1) Planın tanzimi sırasında Araştırma Ormanı tabiri Tecrübe Ormanı olara!;;: 
1mllanılmış bulunduğu cihetle işaret'ler T,O. şeklinde vurulmuştur. 
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pografik ölçmelere lüzum görülmemiştir. Zira serının, Harita TJrm m 
Müdürlüğü tarafından yapılmış bulunan 1/25000 mikyaslı haritası mev
cuttur. Fotogrametri usulleriyle tersim ve tanzim edilmekte oları bu 
paftaların sıhhat dereceleri çok yüksektir. Bununla beraber, yapılmale

ta olan ve yapıiacak çalışmalar için serinin 1/5000 mikyaslı bir harita
o:mın bulunmasında fayda mülahaza edilmiş ve bu maksatla Harita 
Dmum Müdürlüğüne, ı/25000 mikyaslı haritadan büyültmek sure1 i yle, 
serinin 1/5000 mikyaslı haritası yaptırılmıştır. Plana ekli bulunan bu 
harita sıhhatli ve doğru bir haritadır. 

e. Serinin taksimi ve hölmelerin viis'atleri 

Büyükdüz Araştırma Ormanı 70 bölmeye ayrılmıştır. Bölmelerin 
tefrikinde tabii hudutlarla birlikte yollar da nazarı itibare alınmıştır. 

Serinin müstakbel yol şebekesi ikmal edilmiş ve araziye geçirilmiş bu
lunduğu ellietle bazı bölmelerin hudutları bu yollara istinat ettirilmiş

tir .. Sırt ve dere gibi tabii hatların teşkil ettiği hudutlar arazide kır

mızı yağlı boya ile işaretlenmiştir. Bu maksatla hudut üzerine isabet 
eden ağaçların takriben göğüs hizasındaki çevreleri 8- ıo cm genişli

ği haiz bir şerit şeklinde boyanmıştır. Bölme hududu teşkil ettiği hal
de henüz inşa edilmemiş bulunan yollar ayni şekilde ve fakat mavi bo
ya ile işaretlenmişlerdir. Araştırma Ormanı hudutları aynen bırakıl

rrl:ıştır. Bölmelerin köşelerine bölme kazıkiarı çakılmış ve üzerlerine 
bölme numaraları yazılmıştır. 

Seri bilahare iki bloka tefrik edilm~ştir. Bu blokların teşkilinde 

bölme taksimatından faydalanılmıştır. Blokların tertibine esas, meş

cerelerin yetişme muhlti evsafındald başkalıklar olmuştur. Serinin ku
zey kısmını teşkil eden Blok I, ı- ı3, ı 7- 2ı, 26, 27, 34- 39, 5ı numa
ralı bölmelerden mürekkeptir. Blok II ise ı4- 16, 22- 25, 28-33, 40- 50, 
52- 70 numaralı bölmelerden teşekkül etmiştir. 

Serinin yekun vüs'ati 2342.11 hektardır. Bunun 2309.97 hektarı or
man olan ve 32.14 hektarı orman olmayan sahadır. Orman olmayan sa
hanın ı4.32 hektarı yüksek enerji hattı tranşesidir. Bölmelerin ortala
ma vüs'ati 33.46 hektardır. En küçük bölme 20.28 hektar ve en büyük 
bölme 60.38 hektar vüs'atindedir. 

·Bu hususa ait detaylı malumat Cetvel 1 ve Cetvel 2 de görülebilir. 

f. Seriye civar köyler ve köylü münasebetleri 

Seriye civar köyler şunlardır: Ulus Kazasının Kocanoz Nahiye
sine bağlı köyler, Yenice Nalliyesine bağlı Hamazkırah köyü ve Kara-



Cetvel ı. Blok sabailn.n. 
Blook areas. 

Orman olan Orman ol-
Blok No. B ö 1 m e s a h a ma yarı saha Yekün 

Block No. Compartment Forest area Bare !and Total 

-----·--------------------

II 

No. 

l-13 ,17-21 ,26 
27 ,3-!--:39. 51. 

14-16,22 25,23-33' 
1L0-50 ,52--70. 

Yekün-Total 

Ad et 
Number 

27 

70 

3M.75 

1.!!5 22 

Cetveır 2. Bölme sahalan. 

Bölme l\'o. 

Compartmen t 
No. 

3 

4 

6 
7 

9 
Hı 

ll. 
12 
ı:ı 

H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 

Compartment areas. 

Orman olan 
s a h a 

Forest area 

31 "3:'1 
:!2.25 
31.10 
27.10 
25. ıs 
27.55 
38 25 
26.22 
39. ıs 
25.:35 
35.62 
:ı8.60 

23.05 
23.35 
24.83 
27.28 
36.08 
38.50 
28.75 
24.53 
:HA3 
26.80 
3-ı. 78 

-ll A5 

Orman nlmayan 
saha 

Bare land 

Ha 

6.70 

Ha 

6.70 

25 '.!:1 

371.45 

1·170.66 

Yekün 

T o ta l 

58.03 
22.25 
31. lO 
27.10 
25.45 
27.55 
33.25 
26.22 
39.45 
25.35 
35.62 
38.60 
23.05 
23.85 
2:1.83 
27.28 
36 03 
38.50 
28.75 
24.53 
:H.-t3 
26.80 
34·. 78 
1'[,.45 
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25 28.10 28.10 
26 39.15 39.15 
27 36.03 36.03 
28 35.53 35.53 
29 27.60 27.60 
30 23.25 23.25 
31 22.00 22.00 
32 28.83 28.83 
33 35.50 35.50 
34 32.15 32.15 
35 26.20 26.20 
36 28.23 28.23 
.37 27.75 27.75 
38 46.30 46.30 
39 31.58 31.58 
40 48.83 0.30 49.13 
41 44 00 14.00 
42 22.03 0.47 22.50 
43 24.25 24.25 
44 49.75 <t9. 75 
45 49.25 4·9.25 
46 31.80 31.80 
47 2,1 .. 23 3.90 28.13 
48 26.05 26.05 
49 38.75 38.75 
50 29.10 29.10 
51 26.75 26.75 
52 24.88 24.88 
53 20.28 20.28 
54 40.05 ·t0.05 
55 26.65 26.65 
56 46.03 c±6.03 
57 28.83 28.83 
58 34.75 34.75 
59 34.33 34.33 
60 29.85 29.85 
61 59.38 1.00 60 .. 38 
62 50.34 T-4.71 55.05 
63 33.20 33.20 
64 'tO. 90 ·t0.90 
65 44·. 99 T-4.56 4.9.55 
66 34.73 34.73 
67 :10.44 T-3.99 ı4.43 

68 21.45 21.45 
69 46.53 ·tô .53 
70 19.77 5.55+T-0.96 26.28 

Yekun 
To ta 1 2309.97 32.14 2342. ll 
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bük Kazasının Başköy, Kapullu, Arıcak köyleri. Bunlardan hiçbiri Araş
tıı·ma Ormanı içersinde değildir. Kocanoz köyleri Araştırma Ormanının 
kuzeyinde ve ormana vasati olarak 16 km mesafede, Hamazkıran köyü 
ormanın güneyinde ve or~ana takriben 12 km mesafede, Karabüke bağ
lı köyler ormanın doğusunda ve ormana vasati olarak 10 km mesafede
dir}er. Ornıana en yakın köy Başköy olup orman hudueluna olan uzak
lığı ortalama 4 km dir. 

Karabük köylüleri orman işlerinde çalışmazlar. Bunların ekserisi 
Demir- Çelik Müesseselerinde işçidirler. Ormanla ilgileri pek azdır. Yal
nız, üzüm bağlarında kullandıkları herek tabir edilen çubukları Araştır
ma Ormanı civarındaki meşeliklerden kaçak olarak temine çalışırlar. Kı
şın boş kaldıkları zamanlarda, Devlet Orman İşletmesinden aldıkları pa
zar satışı odunlarını katır ve merkep sırtında Karabüke götürerek sa
tarlar. 

Kocanoz ve Hamazkıran köylüleri bu ınıntakanın belli - başlı orman 
işçileridir. Bunlar kalifiye işçi olmamakla beraber istihsal ve rampalara 
nakil işlerini mükemmelen başarabilecek durumdadırlar. 

Başköylüler Gedez civarından ve Safraı1bolu Kazasına bağlı Bulak 
köylüleri Turna ve Tekir civarından, umumiyetle zati ihtiyaçları için, 
bir miktar kaçakçılık yaparlar. 

2. Servet, artım ve tensile ait hususlar 

a. Topografik, jeolojik ve klimatolojik durum 

Seri, Araç Çayı ile Karadeniz arasında yükselen dağların en yüksek 
sırtlarında bulunmakta olup Uzungöveç (1615)- Erenler (1735) ana sır

tının güneyine ve Uzungöveç (1615) - Kodoş (1585) ana sırtının dağu

suna isabet etmektedir. 

Hudut üzerinde en yüksek tepeleri Uzungöveç Tepe (1615), İğnem 
Tepe (1640), Turnadüzü Tepe (1545), Kasapkıran Tepe (1645), Gedez 
Tepe (1263), 1345 rakımlı tepe, Kazankaya Burnu (1429) ve Kodoş Te
pe (1585) teşkil etmektedir. Seri dahilinde en yüksek yer olarak Koca
taş Tepe (1601) vardır. 

Büyükdüz Araştır:p:ı.a Ormanının en mürtefi noktası 1645 m rakımlı 

Kasapkıran Tepe ve en alçak noktası 650 m rakımlı, serinin güney hu
dudunun Baklabostan Deresini katettiği Yukarı Çakırören mevkiidir. Bu
na göre seri içersindeki azami irtifa farkı 995 metredir. Orman vasati 
olarak 1150 metre rakımı haizdir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanında, kuzey kısımlarında ormanın orta
sından ve güney kısımlarında kenanndan geçen büyük bir akarsu mev-
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cuttur. Bu su serinin aşağı taraflarında Baklabostan Deresi ve daha aşa
ğılarda Karakaya Deresi ve serinin yukarı taraflarında iki ayrı kol ha-:
linde Eğnihan ve Dereoluk dereleri adını alır. Serinin güney kısımlarında 
Baklabostan Deresine, tamamı serinin içersinde kalan, Hama Deresi (Ya
nıkçam Deresi) karışır. Ayrıca, doğudan gelip aşağı- yukarı ayni ma
halde Baklabostan Deresine iltihak eden Küllüce Deresi ve Ağuluboğaz 
Deresi vardır. 

Serinin muhtelif yerlerinde yazın ve kışın akan pınarlar mevcuttur. 

Büyükdüz Araştırma Ormanının, üzerinde bulunduğu arazi İkinci 
Zamanın Tebeşir devrine aittir. Anataşını iki nevi kaya teşkil etmektedir 
ki bunlardan geniş bir saha işgal edeni konglomera ve diğeri kumtaş
larıdır. Konglomera çakılları umumiyetle 15-20 cm büyüklüğündedir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Batı Karadeniz iklim ınıntakası içersine 
ısabet etmekte ve evvelce de belirtildiği gibi, Araç Çayı· ile Karadeniz 
salıili arasındaki dağların en yüksek yerlerinde bulunmaktadır. Orma
nın iklim durumu hakkında toplu bir fiki.r verebilmek için Cetvel 3 ha
zırlanmıştır. Bu cetveldeki malılmat Devlet Meteoroloji İşleri Umum Mü
dürlüğünün, kendi teşkilatma dahil meteoroloji istasyonlarının 1950 yı

lına kadar olan rasatlarına göre tertipiediği ve yayınladığı, <<Meteoroloji 
Bülteni- Ortalama ve Ekstrem Kıymetlerıı adlı kitabından alınmıştır. 

Cetvelde Zonguldak, Bolu ve Kastamonudaki istasyonlara ait kıymetler 
verilmiştir. Bunlar yardımiyle ve aşağı - yukarı bu üçü ortasına isabet 
eden Araştırma Ormanının denizden olan yüksekliği de nazarı itibare 
alınarak mezkılr mahallin iklimi hakkında fikir edinilebilir. 

Tipik Batı Karadeniz ormanları iklimini haiz bulunan Büyükdüz Araş
tırma Ormanında yağışlar boldur ve yıl boyunca mevcuttur. Bu mikta
rın tahminen yarısı tenebbüt mevsiminde düşmektedir. Senenin yağışı 
en az olan ayları Temmuz ve Ağustostur. Kışın fazla kar olur. Ormanın 
Karadenize yakınlığı dolayısiyle yazın ve kışın sisli havalar mevcuttur. 
Ormanda erken ve geç donlar vaki olmaktadır. Hakim rüzgarlar urou
rniyetle kuzey istikametinden esmekte ve yağmur ve kar getirmektedir. 
Tenebbüt mevsimi Mayıs ortasından Ekim ortasına kadar devam etmek
tedir. 

b. Yetişme muhiti 

Yetişme muhiti denilince iklim, toprak ve topografi münasebetleri
nin vejetasyon üzerine olan tesirleri anlaşılır. 

Büyükdüz Araştırma Ormanındaki meşcereler tabii olarak yetiş

tİklerinden ve tabii olarak karışıklık teşkil ettiklerinden bu ormanın top-



Cetvel s. Klhnatolojik bilgiler. 
Climatical data, 

Rasatın. nevi Mahal - Months Rasat yılı Yıllık 
adedi ortalama Type of obser- Ocak Şubat Mart Nisan Ma yu Haziran Temmuz Ağustos Eyl\ıl Ekim Kasım Aralık Number 

va tion Station of y<·ars of Anntul Jan. Fe b. March Apr. May ]unc July August Sept. · Oct. Nov. Dec. observatıon 

sıcaklık Zonguldak 5.1 5.9 7.1 10.4. 15.0 19.2 21.7 21.4 18.3 H. 7 11.4 8.1 H 13.2 
Average Bolu 0.5 ı. o 3.4. 9.3 14-.1 17.0 19.5 19.7 15.8 ll. 9 7.1 2.6 22 10.1 

temperature Kastamonu 1.8 0.3 4.0 9.5 14.6 17.7 20.4 19.9 15.8 11.0 5.3 0.5 21 9.8 co 
Ortalama yüksek 

sıcaklık Zonguldak 8.4- 9.1 10.6 14.0 18.4 22.4 24.9 25 o 22.4 18.7 15.3 ll. 7 lt1 16.8 
Average high Bolu ·1.4 5.8 10.2 16.4 21.4 24.3 27.2 27.7 23.2 19 .4. 13.2 7.4 21 16.7 
temperature Kastamonu 2.6 5.3 lO .4 16.4- 21. ı 24·. 8 27.8 27.9 24.0 18.6 11.0 tJ .. 6 21 16.2 

co 

Sıcaklık Zonguldak 1.9 3.0 3.8 7.1 11.4 14.8 17.0 16 9 14.6 11.5 8.4- 5.2 14. 9.7 
Average low Bolu - 5.3 - 3.9 1.8 2.5 6.9 9.1 ll. o ll. 7 8.5 5.6 2.0 2.1 22 3.7 
temperature Kaslamonu - 5.9 4.3 - 1.5 2.9 7.6 10.0 ll. 9 ll. 7 8.7 5.1 0.8- 3.2 21 3.7 

co 

Zonguldak 21.2 22.4 31.7 29.0 36.7 <10. 5 37.2 39.8 31.8 29.4 27.9 24·.'1 14. 40.5 
Hıghest Bolu 17.5 19.5 27.8 30.0 33.3 35.0 37 .L1 39.4- 35.5 32.3 24.9 18.0 21 39 .4. 

temperature Kastamonu 1<1. 6 17.4 27.8 29.2 33.6 3•1. 8 37.6 37.7 35.7 3l. o 23.0 17.9 21 37.7 
co 

En düşük sıcaklık Zonguldak -· 7.7- 8.0- 4.0 0.0 3.0 9.0 . 12.'1- 10.0 7.7 3.3- 2.6-7..1 ltL 8.0 Lowest 
temperature Bolu -31.5 -34.0 -19.8 -11.5- 1.3 0.0 2 7 2.8 2.5 5.0-21.9-29 ı 22 -34.4 

co Kastamonu -26.9 -21.9 -14.6- 7.4- 2.5 0.2 4.9 0.9 o .ı -- 7. 2 -19. 3 --23.7 21 -26.9 

Zonguldak 143.0 119.9 91.1 78.3 52.9 73.6 69.2 74.9 97.5 166.2 159.7 l3·iA 20 1260.6 
Average precipi. Bolu 53.5 52.8 45.2 •18.4 54.4 49.0 25.6 18.4- 32.9 36.2 52.4 s:ı.s 22 522.6 
ta tion (dayly) Kastamonu 25.1 26.6 30.9 45.7 79.2 61.8 31.1 28.6 24.8 33.:3 33.1 29.7 21 449.8 

Zonguldak 16.7 15.3 13.7 9.9 8.8 6.8 5.6 6.3 7.6 12.0 13.2 15.5 20 131.1 
Days of Bolu 15.6 15.0 13.9 12.4 13.1 10.9 5.4 4.1 6.3 11.2 12.5 14-.3 22 135.2 

precipitation Kastamonu 11.4 12.4 10.6 11.9 14.2 ll. o 5.9 •1·. 8 6.2 9.5 9.8 ll. 2 21 llll.9 
Number 

günler • Adet Zonguldak 6.8 5.2 2.8 0.6 1.8 20 17 .ı-
Bolu 14-.4 ll. o 6.3 0.8 1.4- 5.8 22 39.7 

S now lylng Kastamonu 15.2 11.0 :ı .. ;~ 0.6 0.0 1.5 8.0 21 40.8 
days • Number 
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rak durumu iyi bir manzara arzetmekte ve herhangi bir bozulma alame
ti göstermemektedir. Bu itibarla, Avrupanın bir çok bozulmuş ormanla
rında olduğu gibi, tabii mümbitliği tekrar tesis etmek hususuyla ilgili 
herhangi bir problem mevcut değildir. 

Anakayanın besleyici maddelerinin fazla olmadığı ve bu sebepten 
dolayı da toprağın, umumiyetle, besleyici 111addeleri vasat miktarda haiz 
bulunduğu görülmektedir. Vadi ve dere tabanları ile mailelerin etekle
rinde toprak en zengin ve ayni zamanda en derin durumdadır. Sırtıara 

ve tepelere çıkıldıkça toprak fakirleşir ve sığlaşır. Bununlaberaber, or
manın en yüksek kısımları umumiyetle az meyilli olduğundan buralarda 
derin ve mümbit topraklara ve ormanın alçak kısımları bazı yerlerde 
dar ve iki tarafı dik boğazları ihtiva ettiğinden buralarda sığ ve fakir 
topraklara rastlanmaktadır. 

Kalker ana maddesinin mevcut olmayışı dolayısiyle arınanda humus 
karbonat (rendzina) topraklarına tesadüf edilmemektedir. Ve yine, or
manda, potsol toprakları ve asitik ham humus formasyonları mevcut 
değildir. Büyükdüz Araştırma Ormanının bütün toprakları esiner orman 
toprağı serisine aittir. Bu serinin, kayalık kısımlardaki iptidai safhasın
dan düz kısımlardaki olgun safhasına kadar bütün formasyanlarına bu 
ormanda rastlanmaktadır. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı heyeti umumiyesi itibariyle güneye 
nazırdır. Kuzeyden güneye doğru alçalan ve her yöne bakan tali sırtların 
ve bunlar arasındaki dere ve dereciklerin tesiri altında ormanda mev
zii iklimler teşekkül etmektedir. Bu sebepten dolayı 2342 hektarlık bir 
saha üzerinde köknar, kayın, sarıçam, karaçam ve meşe karışık koru or
manları bulunmaktadır. 

Orınanın mürtefi kısımlannda (1300 metreden yukarı) köknar, ka
yın, sarıçam nevileri hakim durumdadır. Alçak yerlerde ise karaçam ve 
meşe çoğunluğuna rastlanır. Bununla beraber ormanın en düşük rakım
lı yerlerinden biri olan 70 numaralı bölmede dere içlerinde bol mik
tarda köknar ve kayın bulunduğu gibi arınanın en yüksek yerlerinden 
olan 2 ve 16 numaralı bölmelerin güneye nazır sırtları üzerinde kara
çama tesadüf edilir. Bu ormanda ağaç nevilerinin intişar hudutlarını ra
kım değil ancak mikroklima tesbit etmektedir. 

Kat'i olmamakla beraber denilebilir ki Araştırma Ormanının 1300 
metreden yüksek olan yerleri iyi bonitette ve diğer kısımları vasat boni
tettedir. Bonitetin miyarlarından biri de artım olduğuna göre Bölmele
rin Tavsifleri ve Silvikültür Planı kısmında gösterilen artım miktarları
nın tetkiki bonitet durumunu daha vazılı olarak gösterecektir. 



Burada izah edilen sebeplerden dolayı her bölme için bonitet dere
cesi tayin etmek mümkün olmamıştır. Zira herhangi bir bölmede ma
raz ve toprak durumuna göre bonitet daima değişmekte ve bazan ayni 
bölme bütün bonitet sınıflarını ihtiva etmektedir. 

c. Halihazırdaki meşcereler 

cl. Servet ve artımm bulunma tarzı ve bunlara ait rakamlar 

Büyükdüz Araştırma Ormanında servet ve artıının bulunması ışı 

değişik bir metoda göre yapılmıştır. Büyük tecrübe sahalarının sistema
tik olarak alınması esasına istinat ettirilen bu metod aşağıda izah edil
diği şekilde tatbik sahasına konulmuştur. 

Bu çalışmalarda seri bir bütün olarak mütalaa edilmiş ve cüzitaın
lara ayrılmamıştır. Yani servet ve artım tayini ile ilgili ölçmeler serinin 
cüzitamları (blokları, bölmeleri) için değil, bütünü için yapılmıştır. Bu
nun ifade ettiği mana, ölçmelerden elde edilen neticelerin bölmelerin 
herbirine teker teker teşmil edilmediğidir. 

Taksasyon esnasında tecrübe şeritleri yerine tecrübe sahaları alın

mıştır. Tecrübe sahalarının vüs'ati 0.5 hektar ve şekli kare olarak kabul 
edilmiştir. Sahalar bütün ormana sistematik olarak tevzi edilmiştir (Şe
kil ı). Yani burada dağınık, tesadüfi (random) numune alma sistemi kul
lanılmamıştır. Bu maksat için seri haritası üzerindeki ı km x ı km lik 
karelerden faydalanılmıştır. Bu karelerin kenarlarının ortalarmdan ge
çen hatlar çizilmek suretiyle haritada 500 m x 500 m lik kareler elde 
edilmiş ve 1:iütün bu hatların kesişme noktaları, tecrübe sahaları olarak 
seçilmiştir. Bu noktalardan seri içersine 95 adet isabet etmiştir (2). 

Tecrübe sahaları, kare köşeleri olarak her 500 m de ı alındığına 

göre 25 hektarlık bir sahaya 0.5 hektar vüs'atinde ı tecrübe sahası isa
bet ediyor demektir. Bu ise tecrübe sahaları nisbetinin % 2 olduğunu 
gösterir. 

Tecrübe sahaları arazide, pusla ve çelik metre yardımıyla ve ka
rakteristik noktalardan faydalanmak suretiyle bulunmuştur. Esasen bu 
sahaların, doğu-batı ve kuzey-güney hatları üzerinde olduğu malumduı:. 

(2) Çamkoru Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman Planının 1955 yı

lmda yapılmış bulunan arazi çalışmalannda servet hesabı bir başka usule istinat 
ettiriimiştir. Bu onnanda, yine seri bir bütün olarak mütalaa edilmek suretiyle, sis
tematik tecrübe şeritleri alınmıştır. Şeritler 5 er metre genişlikte olup ormana 250 
şer metre aralıklarla ve yekdiğerine paralel olarak tevzi edilınilşlerdir. Tecrübe sa
hası alma nisbeti % 2 dir. 
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BÜYÜKDÜZ 

soo : 250 soo 1000 

Şekil ı. Tecrübe sahaları sistemi ve yerleri. 
System and distribntion of the sample plots. 
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Tecrübe sahaları arazide bulunduktan sonra herbiri içersinde ser
vet tayini bakımından sadece 16 cm den büyük çaptaki ağaçlar, ağaç 

nevileri zikredilmek suretiyle ölçülmüş ve kaydedilmişlerdir. Göğüs 

hizasındaki çapı 16 cm den küçük olan ağaçlar ne ölçülmüşler ve ne de 
sayılmışlardır. En küçük çapın 16 cm olarak alınmasının sebebi gerek 
taksasyon esnasında ve gerekse damga yaparken zamandan tasarruf 
etmek ve tatbikatçıyı, tensil gruplarının ıslahı yönündeki çalışmalarında 
eta mülahazalarından ari ve bu çerçevenin dışında bırakmaktır. Çap ka
demeleri veya katagorileri 4 er cm aralıklarla tertiplenmiştir. Yani 16.0 
cm ile 19.9 cm arası 18 cm çap kadernesi olarak kabul ve yukarıki çaplara 
doğru böylece devam edilmiştir. Bunun pratikte büyük ehemmiyeti var
dır. Ayrıca çap sınıfları tefriki de yapılmış ve 16.0 cm ile 31.9 cm arası I. 
çap sınıfı, 32.0 cm ile 47.9 cm arası II. çap sınıfı.ve 48.0 cm den yukarısı 
III. çap sınıfı olarak kabul edilmiştir. II. çap sınıfının 30 cm civarından 
başlatılması keresteliğe elverişli ağaçların. 30 cm den yukarı çaplardaki 
ağaçlar olarak mütalaa edildiği içindir. Sahalar içersinde, artım tayini ve 
çap -boy ve hacim- boy münhanilerinin tersimi maksadiyle, ağaç nevine 
bakılmaksızın 5 ağacın çapı, boyu ve artımı ölçülmüştür. Bu ağaçlar tec
rübe sahasının köşelerine ve merkezine en yakın bulunan 16 cm çaptan 
büyük ağaçlardır. Buna göre bütün ormanda 475 tecrübe ağacı ölçül
müştür (3). 

Seri için gerek servet hesaplarına. ve gerekse artırnın tayinine esas 
olacak hacım cetveli ormanda tecrübe ağaçları kesilmeden tanzim edilmiş
tir. Bu maksatla önce, 475 tecrübe ağacından faydalanılarak, bir çap- boy 
münhanisi çizilmiştir. Bu münhani çizilirken ağaç nevileri tefriki yapılma
mıştır. Yani bütün ağaç nevileri için yalnız bir münhani tersim edilmiş
tir. Sonra bu münhaninin, Avrupada kullanılan muhtelif ağaç hacim cet
vellerine ait çap-boy münhanilerinden hangisine tetabuk ettiği araştırıl
mıştır. Elde edilen neticeler Büyükdüz çap-boy münhanisinin bu cetvel
lerden ikisi arasında kaldığını göstermiştir. Buna göre bu iki hacım cet
velinden faydalanılarak bir ağaç hacım cetveli (Cetvel 4) tanzim edilmiş
tir .Bu cetvelde gösterilen hacımlar ağacın yekCın kabuksuz hacmidir. 
Çaplar kabuklu olarak ifade edilmiştir. Kabuksuz gövde hacmine intikal 
edebilmek için cetvelde gösterilen bu kıymetlerin, ortalama olarak, % 82 si
ni almak lazımdır. Bu nisbet Avrupa literatüründen alınmıştır, Bu cet
velin asıl hususiyeti bütün ağaç nevilerine tatbik edilebilmesidir .. Bun-

(3) Çamkoru Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman Planının 1955 yı

lında yapılan arazi çalışmalarında artım küçük tecrübe sahalarındaki ölçmelerle ta
yin edilmiştir. Bırnun için tecrübe şeritleri üzerinde 750 şer metre aralıklı 0.02 helı:

tar vüs'atinde dairevi tecrübe sahalan alınmış ve bunlann içersinde merkeze en 
yakın bulunan 6 ağaç artım ölçmelerine tabi tutulmuştur. 
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Cetvel 4. Kabuksuz yekün ağaç hacmı cetveli. 
Mean inside bark (total) volume of trees by 

diameter classes. 

Çap kademeleıi Hacım 

Diameter categories Volume 
cm m3 ----- -·--- ---

18 0.15 
22 0.27 
26 0.'15 
30 0.65 
34 0.87 
38 1.17 
42 1.59 
46 2.00 
50 2.50 
54 3.00 
58 3.59 
62 4.14 
66 4.76 
70 5.42 
74 6.14 
78 6.87 
82 7.67 
86 8.49 
so 9.35 
94 10.35 
98 11.35 

102 12.37 
106 13.45 
110 14.50 
114 15.60 
118 16.'70 

dan sonra Büyükdüz Araştırma Ormanında yapılacak her türlü ölçmede 
ve planın revizyonunda bu hacim cetveli kullanılacaktır. 

Araştırma Ormanının serveti bulunurken önce her tecrübe sahası 

içersindeki servet, ağaç nevileri zikredilmek suretiyle, hesaplanmıştır. 

Sonra bunların hektara irca edilen vasatileri alınmış ve bütün seriye 
teşmil edilmiştir. Hektardaki vasati servet 313.632 m 3 ve serinin yekCın 
serveti 734560.643 m 3 dür. Hektardaki vasati ağaç adedi 392 dir. Bu husu
sa ait kıymetler Cetvel 5 ile Cetvel 6 da ve Şekil 2 ile Şekil 3 de görü-
lebilir. · 

Bu çalışmalardan sonra, serinin her bölmesine ait silvikültür planı
mn hazırlanmasına matuf çalışmalar yapılmıştır. Bu maksat için bölmeler 
teker teker gezilerek herbir bölmenin hektardaki yekun hacmı da aküler 
olarak ve arazideki müşahadelere müsteniden tesbit edilmiştir. Bu hu
suslara ait malumat Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı kısmına 
konmuştur. 

Büyükdüz Araştırma Ormanında artım Meyer Metoduna göre bu
lunmuştur. Bu metod, serveti hesaplamadan ve tesbiti umumiyetle güç 



Cetvel 5. Ağaç nevllerine göre helı:tardald ve umum salıadald ağaç adetleri. 

Number of trees per lıectare and in.tlıe forest. as .a wlıole by tree specles 

Çap Köknar Ka yın Karaçam Sarıçam M_ e ş e Gürgen Kavak Diğerleri Yekün 
sınıfları F ır Beech Black pine Scotch pine O ak Hornbeam Poplar Others Total 
Diameter 
class es Hektarda - Per hectare ----------------

I 93.9 120.3 4.6 4·. 7 46.3 1.9 4.8 1.5 278.0 
II. 32.5 '19. 3 7.0 9.5 10.5 0.3 1.1 0.2 80.4 

III lt!,. 5 4.3 7.3 6.2 1.3 0.1 0.1 33.8 

Yelulu 14-0.9 H3.9 18.9 20 ,4. 53.1 2.2 6.0 1.8 392.2 Total 
----------~--- -" •... -------·-~---···-'------------ -- --------------------

Umum sahada - In whole forest 

330003. :~ 337029.6 44265.9 47779.0 136076.6 5152.6 14052.7 4215.8 918575.5 ----
nisbetler - Percents 

I+II+III 35.9 36.7 'ı. 8 5.2 14.8 0.6 1.5 0.5 100.0 

Cetvel 6. Ağaç nevilerine göre lıelı:tardald ve iunum şahadald ağaç hacmı. 

Tree volumes per hectare and_ in tlıe forest as a wlıole by tree species. 

Çap Köknar K ayın K araçarn Sarıçam M e ş e Gürgen Kavak Diğerleri Yekun 
sınıfları F ı r Beech Black pine Scotch pine O ak Hornbeam Poplar Others Total 
Diameter 
class es He ktarda m3 -Per hectare 

I 29.627 35.556 1.860 2. 134. 15 271 0.641 ı. 635 O.,H-2 87.166 
II 4·1.423 23.092 10.017 13.836 12.267 0.311 ı. 318 0.282 102.551 
m 55.802 15.971 27.518 19.476 4.426 o. 105 0.348 0.269 123.915 

Yekün 126.857 74 .. 619 39.395 35.'146 31.964 ı. 057 3.3\ll 0.993 :313.632 
Total -------------

Umum sahada - ma - In whole forest 
~--- ---

297113' 04·8 174765.906 92267.424 83018.431 74·863. 204 2475.610 7731.305 2325.715 73·1560. 643 

nisbetler - Percents ---------------
I+II+III 40.4 23.8 12.6 11.3 10.2 0.3 ı. ı 0.3 100.0 
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Şeldl 2. Ağaç nevilerine göre, hektardalü ağaç adetlerinin çap lı:ademeleriııe 
dağılışım gösterir toplamlı grafilt. 

Cumulated graph showing the number of trees per hectare by diameter 
catogories and tree species. 
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dağdışını gösterir toplamlı grafik. 

Cumulat:ı>A garph .shcwing the volume per hectare by iliarneter eatagories and tree spedes. 
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olan herhangi bir faktöre lüzum göstermeden, yani vasıtasız olarak ar
tımı bulma metodudur. Şöyle ki: 

1. Tecrübe ağaçlarında, 1.30 m de artım burgusu ile bir artım ·kalemi 
alınmış ve bunun üzerinde son 10 senelik artım miktarı kalınlığı ile ka
buk kalınlığı ölçülmüştür. Bu kıymetler ağaç nevileri ve 1.30 daki çap
ları da zikredilmek suretiyle arazide bir cetvele kaydedilmiştir. 

2. Büroda bu tecrübe ağaçları, 18 cm çap kademesinden başlaya
rak, ağaç nevilerine ve 4 cm lik çap kademelerine göre tasnif edil
miştir. 

3. Ağaç nevi için herbir çap kademesine göre 1.30 m deki kabuklu 
ve kabuksuz vasati çap, period ortasında 1.30 daki kabuksuz çap, senelik 
vasati kabuksuz çap artımı, herbir çap kategorisindeki ağaç adedi hesap
lanmıştır. Buna ait bir misal Cetvel 7 de görülebilir. 

Cetvel 7. Çap kademeilerinin senelik vasati kabuksuz ~ap artımı. 

Average annual iliarneter inerement inside hark by diameter categories. 

Çap 1.30 m deki 1.30 m deki Period ortasın_ Senelik vasati Ağaç 
kademeleri kabuklu çap kabuksuz da 1.30 m deki kabuksuz çap adedi 

çap kabuksuz çap artımı 

Diameter D.o.b. at D.i.b. at Diameter inside Average annual Number 
categories 1.30 m ı.:~o m bar k at 1.30 m inerement of of 

at the middle of diameter inside tre es 
the period bar k 

crn cm cm cm cm ------ ---------

D d (=d-L) (= 2 L :lO) 
w 

X 

----------
16.0-19.9 17. 12 16.12 14.72 0.27 36 
20.0-23.9 2l.M 20.30 13.93 0.26 g,ı 

21.0-27.9 
Devam 

4. Her ağaç nevı ıçın, grafik olarak, kabuklu ve kabuksuz çaplar 
arasındaki münasebet bulunmuştur. Bu münasebeti gösteren hat, baş

langıcı koordinenin merkezinden geçen bir müstakimdir. Buna göre 
D/d münasebeti sabit bir kıyınettir ve K harfiyle gösterilebilir. Büyük
düz Araştırma Ormanı için K kıymetleri Cetvel 8 de görüldüğü gibidir. 

5. Her ağaç nevi için, period ortasında 1.30 daki kabuklu çap X ve pe
riod ortasında senelik vasati çap artımı I (kabuk artımı da dahil olmak 
üzere) hesaplanmıştır. Buna ait bir misal Cetvel 9 da görülebilir. 

6. Her ağaç nevi için bu şekilde elde edilen X ve I kıymetleri bir 
grafiğe işaretlenerek bu noktalara en iyi şekilde uyan müstakim çizil-



Cetvel 8. K luymetleri. 

K vaJues. 

Ağaç Nevi 
Tree species K 

Kölmar _ Fır 1.05 
Kayın - Beech 1.03 
Sarıçam _ Scotch pine 1.10 
Karaçam _ Black pine 1.17 
Meı;ıe _ Oak 1.10 
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Cetvel 9. Period ortasında kabuk artımı ileı birlikte çap artıını, 

Dianıeter inerement including bark inmement at the nıiddle of the period. 

Period ortasında 1.30 m deki 
kabuklu çap 

Period ortasında senelik vasati çap artı
mı (kabuk artımı dahil) Af5aç 

adedi 
Average apnual diameter inerement at the 

Diameter over bark at 1.30 m middle of the period (including bark Number 
at the middle of the period increment) of 

. cm 

X= K.x 

15.45 
19.92 

Devam 

cm 

I= K.i 

0.28 
0.27 

trees 

w 

36 
34 

miştir. Sonra her ağaç nevının grafiğinden her çap kadernesi için, peri
od ortasında senelik vasati çap artımı (kabuk artımı da dahil olmak üze
re) okunmuştur. Yalnız, köknar ve kayın için bu müstakim hat tam ola
rak elde edilememiş ve hesaplamalar en küçük kareler metoduna göre 
yapılmıştır. Cetvel 10 köknar için hesaplanmış I kıymetlerini göster
mektedir. 

Cetvel 10. Köknar içiıı I kıymetleri. 

I valnes for fır. 

Çap kademeleri 

Diameter categories 
cm 

J8 
22 
26 
30 
34 
Devam 

I kıymetleri 

I values 
cm 

0.290 
0.292 
0.294 
0.296 
0.297 



Cetvel ll. Hacım artunımn hesabı. 

Calculatioıı of the volume increment. 

ı cm kabuklu Her bir ağa- Hektardaki 
çap artımı c ın senelik In one hectare 

için bir ağacın vasatı kabuk- Herbir ağa- -
Çap Hacım hacım artımı lu çap ar. c ın senelik Ağaç 

kademeleri Bir ağ·acın Hacım farklan in ere- tımı (I) ha0ım artımı adedi Hacım 
(kabuklu) hacmı farkı vasatisi Volume 

artımı ment of a Average Annual vo. Number 
Diameter Volum e Volume Average tree per ı cm annual lume incre. of Volume 
categ<;>ries of one tree difference of volume D.o.b. incre. D.o.b. iner~. ment of each trees inerement 

(over bark) differences ment ment of each tre e 
tre e (I) 

cm ın:ı ın :ı m :ı m s cm ın:ı m s 

14 0.06 
0.09 

18 o .15 0.105 0.0262 0.290 0.0076 38.063 0.289 
0.12 

22 0.27 0.150 0.0375 0.292 0.0109 2:~.179 0.252 
O .1 H 

26 0.45 ()·190 0.0475 O. 294· o. 0]4.0 17. 68·t o. 24·7 
0.20 

:ıo 0.65 0.210 0.0525 0.296 0.0155 H.926 0.231 
0.22 

Devam 
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7. Bundan sonra her ağaç nevı ıçın hektardaki vasati hacım artımı 
hesaplanmıştır. Bunun nasıl yapıldığının daha kolaylıkla anlaşılabilme-
si için Cetvel U in. tetkiki faydalı olur. 

8. Bu şekilde her ağaç nevinin, çap kademelerine göre hektardaki 
artımı, yekfın olarak hektardaki artımı, bütün ağaç nevilerinin hektar-
daki yekfın artımı ve bütün ormanın artımı elde edilmiştir. 

Buna göre Büyükdüz Araştırma Ormanında hektardaki yekfın yıllık 
artım 4.755 m 3 ve bütün ormandaki artım 11136.733 m 3

• dür. 

Bu husus için Cetvel 12 nin ve Şekil 4 ün tetkiki faydalı olacaktır. 

Cetvel 12. Ağaç nevilerine göre hektardaki hacım artımı. 
Volmne inerement per hectare by tree species. 

Hektardahacim artımı - ms - Volume inerement per hectare 
1.30 m 

deki çap 

Di arneter Kök-
at 1.30 m nar Kayın Karaçam Sarıçam M eşe Gürgen Kavak Diğerleri Yekün 

cm Fır Beech Black pine Set. pine O ak Hornbeam Poplar Others Total 

18 0.289 0.223 0.004 0.003 0.054 0.004 0.011 0.005 0.59~ 

22 0.252 0.200 0.008 0.005 0.060 0.005 0.014 0.003 0.547 
26 0.247 0.164 0.012 0.008 0.069 0.006 0.016 0.005 0.527 
30 0.231 0.122 0.012 0.017 o 050 0.005 0.013 0.002 0.452 
34 0.240 0.092 0.023 0.021 0.043 0.003 0.009 0.001 0.432 
38 0.219 0.075 0.023 0.029 0.035 0.001 0.009 0.003 0.394 
42 0.212 0.056 0.038 0.044 0.026 0.002 0.004 0.001 0.383 
'ı6 0.173 0.039 0.039 0.049 o. 014. 0.005 0.001 0.320 
50 0.143 0.030 0.039 0.054 0.009 0.001 0.003 0.004 0.283 
S<t 0.132 0.020 0.046 0.033 0.008 0.001 0.240 
58 0.101 0.009 0.034 0.017 0.003 0.001 0.165 
62 0.084· . O. 017 0.026 0.017 0.002 0.146 
66 0.057 0.007 0.017 0.004 0.001 0.086 
70 0.031 o. 004· 0.014 0.003 0.002 0.054 
74 0.016 0.004. 0.005 o.oo2 0.027 
78 0.016 0.002 0.003 o. oo1 0.022 
82 0.029 0.001 0.003 0.033 
86 0.002 o 005 O.OOl 0.008 
90 0.012 0.001 0.001 o .o1,ı 
9't 0.008 0.002 0.004 0.014 
98 0.002 0.002 0.004 

102 0.005 0.005 
106 0.002 0.002 
ııo 0.002 0.002 
114 0.002 0.002 

Yekün 2.505 1.072 0.356 0.307 0.377 0.027 0.086 0.025 4. 755 
Total 
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Şeldl 4. Ağaç nevileırine göre, hektardald hacım artıınının çap lı:ademelerlne 
da[;'"llışım gösterir toplamlı grafik. 

Cumulate<l grap]). showing the volume inerement per hectare by diameter 
catagories and tree species. 
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Bu tarzda bulunan servete ait hata nisbetinin ne olduğu matematik 
ıstatistik metodlarına göre hesaplanmıştır. Yapılan hesapların sonunda 
hacme ait Standart Hatanın 11.2 m 3 olduğu görülmüştür. Buna göre ser
vetin hektardaki hakiki vasati kıymeti, 2 Standart Ayrılışa yani % 95 
doğruluk ihtimaliyle çalışıldığına nazaran, 313.6 m 3 22.4 m 3 dür. Di
ğer bir deyişle bu kıyınet 291 m 3 den az ve 336 m 3 den fazla değildir. Bu 
duruma göre, hacım ölçmelerinde yapılan hata 22.4 m 3 yahut hesap edi-
len vasati hacmin % 7.1 i kadardır (4). · 

Bütün bunlardan sonra ormandaki servet bir de ayrı ayrı iki bloka 
göre hesaplanmıştır. Buna nazaran Blok 1 in hektardaki serveti 369 m'' 
ve Blok II nin hektardaki serveti 277 m 3 olarak elde edilmiştir. 

c2. lVIeşcerelerin halihazırdaki durumlarının silvikültürel tahlili 

Büyükdüz Araştırma Ormanı köknar (Abies bornmülleriana Mattf.), 
kayın (Fagus orientalis Lipsky.), karaçam(Pinus nigra Arnold), sarıçam 
(Pinus silvestris L.), meşe (Quercus sessiıiflora Salisb. ve az miktarda 
Q. pedunculata Ehrh.), kavak (Populus tremula L.), gürgen (Carpinus 
betulus L.) ağaç nevilerinden müteşekkil dir. Köknarın um um servet 
içersindeki nisbeti hacmen % 40.45, kayının % 23.79, karaçarnın % 12.56. 
sarıçarnın % 11.30, meşenin % 10.19, kavağın % 1.05, gürgenin % 0.34 
ve diğerlerinin % 0.32 dir. Diğer ağaçlar arasında en fazla rastlananları 
akçaağaç (Acer platanoides L., A. campestre L., A. pseudoplatanus L.), 
karaağaç (Ulmus campest1·is L.), dışbudak (Fraxinus spec.) ve çınar 

(Platanus OTie·ntalis L.) dır. Bunlardan başka kızılağaç ( Alnus gl·uiinosa 
L.). ılılarnur (Tilia grandifolia Ehrh.) ve kayacık (Ostrya carpinifolia 
Scop.) vardır. 

Ormanın ağaçcıkları ve çalıları ise kadıntuzluğu (Berberis vulgaris 
L.), patlangaç(Colutea arborescens L.), kızılcık (Cornus mas L.), yaba~ 
nikızılcık (Cornııs sanguinea L.), fındık (Corylus avellana L.), yemişen 
nevileri (Crataegus spec.), sırımbağı (Daphne pontica L.), funda (Erica 
arborea L.), kayasarmaşığı (Hedera helix L.), çobanpüskülü (Ilex axui~ 
folium L.), ardıç (Juniperus ox.ycedrus L.), kurtbağrı (Ligustrum vul
gare L.), muşmula (Mespilus germanica L.), ahlat (Pi?·us elaeagrifolia 
Pall.), elma (Ph·us malus L.), karayemiş (Prunus laurocerasus L.), gö
vemeriği (Pmnus spinosa L.), ormangülü(Rhododendron ponticum L.), 
gül nevileri (Rosa spec.), böğürtlen (Rubus fruticosus L.), ahududu 
(Rubııs idaeus L.), herdemtaze (Ruscus aculeatus L., R. hypoglossum 

( 4) Çamkoru Araştırma Ormanı Serisi Orman Amenajman Planı ile Hgili he.. 
sapların sonunda hacme ait Standart Hatanın 3.650 ms olduğu görÜlmüştür. 2 Stan
dart Aynlışa yani '% 95 doğrulu.lı: ihtimali ile çalışıldığına nazaran hacım ölçmele
rinde yapılan hata, hesap edilen vasati hacım 58.659 m~ı ün '% 12.44 üdür. 
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L.), mürver (Sambucus nigra L.), gıcır nevileri (Smilax spec.), üvez (Sor
bus tonninalis L.), ayıüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.), kartopu 
(Vi.burnum lantana L.) dur. 

U m um servetin % 40 ını 48 cm ve daha yukarı çaptaki ağaçlar teş
kil etmektedir. Ağaç nevilerinin adeden dağılışındaki nisbetler, yeklı.n 

ağaç adedine nazaran, şöyledir: 36.70 kayın, % 35.92 köknar, % 14.81 
meşe, % 5.20 sarıçam, % 4.82 karaçam, % 1.53 kavak, % 0.56 gürgen ve 
% 0.46 dlğerleri. I. çap sınıfındaki ağaç nevilerinin adet olarak kendi 
aralarındaki tevziine ait nisbetler ise şu şekildedir: % 43.30 kayın, 

% 33.75 köknar, % 16.66 meşe, % 1.72 kavak, % 1.71 sarıçam, % ;1.65 
karaçam, % 0.67 gürgen ve % 0.54 diğerleri. 

Ormanın yüksek kısımları ile alçak rakımlı kısımları birbirinden ayrı 
evsafta meşcerelerden müteşekkildir. 

Blok I i teşkil eden yukarı kısımlarda hakim ağaç nevi köknardır. Bu 
blokta ağaç nevilerinin hacım itibariyle dağılışı şöyledir : köknar % 53.15, 
kayın % 29.49, sarıçam 7o 15.01, karaçam 7o 2.19, kavak % 0.13 ve meşe 
% 0.03. 

Blok II de ise ağaç nevileri daha ziyade tehalüf etmekte ve servetteki 
yapraklı ağaç nisbeti artmaktadır. Bundan başka sarıçam miktarı azal
makta ve karaçam ·ise mühiın ·bir ağaç nevi olmaktadır. Bu bloktaki ağaç
ların servetteki iştirak nisbetleri hacmen şöyledir: köknar % 29.15, kara~ 
çam 21.78, ıneşe % 19.23, kayın % 18.72, sarıçam % 8.01, kavak % 1.87, 
gürgen % 0.64 ve diğer ağaç nevileri % 0.60. 

Köknar, ormanda her çapta ve her yaşta mevcuttur. Bu ağaç nevine 
bir çok saf ve karışık meşcerelerde üst ve alt tabakada bol miktarda rast
lanmaktadır. Kayın, en ziyade, meşcerelerin alt ve ara tabakalarında bu
lunmaktadır. Genç ormanlarda kayının üst tabakaya da iştirak ettiği gö
rülmektedir. Orınanda, genç veya yaşlı saf kayın meşcerelerine de, az mik
tarda, rastlanınaktadır. Sarıçaın orınanın yukarı kısımlarında ve kara
çarn arınanın aşağı kısımlarında mühim bir ağaç nevi olarak tezahür etmek
tedir. Her iki çaın nevi de, bulundukları yerlerde, ıneşcerelerin üst taba
kalarma katılmaktadır. Çarnlar daha ziyade sırtlarda ve toprak rutube
tinin az olduğu kısımlarda görülmektedir. Çaın servetinin adet itibariyle 
büyük ekseriyetini 32 - 70 cm çaplarındaki ağaçlar teşkil etmektedir. Me
şe, orınanın yukarı kısımlarında görülmediği halde aşağı kısımlarında 

mühim bir ağaç nevi halini almakta; sık ıneşcerelerde daha ziyade üst ta
bakaya ve seyrek meşçerelerde ara ve alt tabakaya girmektedir. Meşe, 
gerek tohumdan ve gerekse kök ve kütük sürgünlerinden yetişınektedir. 
Karışıklık gerek ağaç nevileri ve gerekse yaş sınıfları itibariyle orman· 
da gelişigüzel ve düzensiz bir durum arzetmektedir. 



Meşcerelerin heyeti umumiyesinde hektardaki servet 313.632 m 3 dür. 
Yukarı kısımlarda hektardaki servet (=369 m 3

) aşağı kısımlardakinden 

fazladır (=277 m 3
). 

Meşcerelerin heyeti umumiyesi nazarı itibare alındığı takdirde Ilek
tardaki artım 4.755 m 3 dür. Blok I in hektardaki artımı 5.5 m 3 ve Blok 
II nin 4.1 m 3 olarak elde edilmiştir. Ormanda artım yüzdesi en yüksek 
olan ağaç nevi köknardır. 

Büyükdüz Araştırma Ormanının umumiyetle her yerinde tabii ten
sil durumu iyidir. Yetişme muhiti şartları tensilin gelmesine müsait va
ziyettedir. Ancak, ormana şimdiye kadar yapılan silvikültürel müdaha
leler planlı bir şekil<ie olmadığı için tensil umum sahaya karışık bir şe
kilde yayılmış bir haldedir. Bilhassa köknar ve kayın gençliğine ormanın 
hemen her tarafında ve bol miktarda rastlanmaktadır. Ormanda tensil 
bakımından hissedilen yegane güçlük sarıçam ve karaçam ağaç nevileri 
içindir. Çam · gençliğine meşcerelerde pek cüz'i miktarda tesadüf edil
mektedir. Orman, evveldenberi, münferit ağaç seçme kesimine tabi tu
tulmuş bulunduğundan ışık ihtiyacı fazla olan ağaçların tensili müm
kün olmamıştır. 

Ormanda şimdiye kadar ferahlandırma, imar vesair bakım kesimleri 
yapılmamış olduğundan meşcerelerin sağlık durumu ve ağaçların teknik 
evsafları iyi değildir. Meşcerelerde fazla miktarda çürük ve bozuk ev
saflı ağaçlar mevcuttur. Kesim ve nakliyat esnasında ağaçlara zarar ika 
edilmiştir. Bunun neticesi olarak gerek meşcerelerin tecessümleri azal
mış ve gerekse kaliteleri bozulmuştur. Meşcerelerde yaşlı ve tecessüm
den kalmış ağaçlar da mühim bir yekün teşkil etmektedir. 

Bazı yaşlı meşcerelerin altındaki köknar ve kayın gençliği, üst tabaka
ya zamanında ve kafi şiddette müdahaleler yapılmamış olduğundan te
cessümden kalmış vaziyettedir. 

Meşcereler ekseri ahvalde çok tabakalı ve ağaç nevileri itibariyle karı
şık bir durum arzetmektedir. 

c3. Hayvan otlatması ve nıeşcereler üzerindeki tesirleri 

Büyükdüz Araştırma Ormanında hayvan otlatması diğer ormanları
mıza kıyasen yok denilebilecek derecede azdır. Bunun sebebi ormana 
ci var köylerin kendi· yakınlarında hayvanlarını otlatabilecek ormanlık 

saha bulunması ve Araştırma Ormanının otlak bakımından uzakta ol
masıdır. Yaz aylarında Başköy ve Kapullu köylerinin mandaları orma
nın cenubundaki Yukarı Çakırören mevkiinde başıboş bir halde otlarlar. 
Kocanoz köylüleri sığır ve mandalarını ormanın kuzeyindeki hattıbalada 
bulunan çayırlara ve bilhassa Turnadüzüne başıboş olarak salmakta-
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dırlar. Ormanda bunlardan başka hayvan otlatması mevzuubahs olmadığı
na göre bahsedilen otlatmanın ormana zarar ika edecek durumu yoktur 
denilebilir. 

d. Yetiştirme ile ilgili teknik tesisat 

Büyükdüz Araştırma Ormanı içersinde yetiştirme ile ilgili olan her
hangibir teknik tesisat yoktur. Bu cümleden olmak üzere mesela orman
daki gençlik sahalarının etrafında dikenli tel, ekim ve dikim işlerinde 
kullanılan muhtelif nevi aletler, fidanlık ve buna ait binalar mevcut de
ğildir. Ancak 1955 senesinde, Araştırma Ormanının ihtiyacını karşılamak 
ve bu hususla ilgili araştırmaları yapmak maksadiyle Baklabostan mev
kiinde küçük çapta bir orman fidanlığı tesisine başlanmış bulunmak
tadır. 

3. İstihsale ait hususlar 

a. Nakliyat durumu 

Araştırma Orrrianı heyeti umumiyesiyle, Filyos Çayına karışan Bak
labostan (Karakaya) Deresinin havzası olduğuna ve Zonguldak - Ka
rabük demiryolu da Filyos Çayı mecrasını takip ettiğine göre elde edi
lecek orman emvalinin mezkur demiryoluna indirilmesi tabiidir. Filha
kika Baklabostan mevkiinden başlayarak ana dereyi takiben Filyos Ça
yındaki Tahtaköprü mevkiine kadar devam eden ve uzunluğu 27 km 
olan eski bir yol mevcuttur. Hem Filyos üzerindeki mezkur köprünün 
yıkılmış bulunması ve böylece Yenice ile olan karayolu irtibatının kesil
miş olması ve hem de yolun demiryoluna kavuştuğu yerde bir istasyo
nun mevcut bulunmaması dolayısiyle bu yol halen ınuattal vaziyettedir. 
O itibarla Araştırma Ormanından elde edilecek emvali Karabüke indir
mek ve orada piyasaya arzetmek gerekmektedir. Araştırma Ormanı ile 
Karabük arasında matluba ınuvafık olmayan, üzerinde güçlükle nakli
yat yapılabilen ve fazla meyilli bir ham yol mevcuttur. Bu yol yıllık 

istihsalin arttırılınasına müsait durumda değildir. Bu itibarla Gedez ile 
Karabük arasında tamamen yeni bir yolun inşasına zaruret vardır. Yeni
ce yolunun tamiri de şüphesiz büyük faydalar sağlayacaktır. Gedez- Ka
rabük yolunun uzunluğu takriben 20 km dir. 

Araştırma Ormanı içerisinde halen Gedez- Baklabostan (3 kın), Bakla
bostan Çatakbaşı (6 km), Baklabostan-Yukarı Çakırören (3.5 kın) ve 
Gedez- Yukarı Çakıören (3 k~) yolları vardır. Bu yolların yekun uzun
luğu 15.5 km dir. Ayrıca orınanın kuzey ve batı hududundaki hattıba
lalarda Büyükdüz- Kasapkıran- Gedez ve Büyükdüz - Ahmetağa (5 km) 
yolları mevcuttur. Büyükdüz - Kasapkıran - Gedez yolu hariç bütün 
diğer yollar çok bozuk ve motorlu nakil vasıtalarının çalışamıyacağı de-
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recede dik meyillidir. Bunlardan başka hudutdaki hattıbalalardan ayrı
lan tali sırtlar üzerinde orman içersine doğru uzanan bir kaç araba yolu 
mevcutsa da bunlar mururu zamanla kapanmış vaziyettedir. Bu hale 
nazaran Büyükdüz Araştırma Ormanındaki emvalin nakliyat durumu 
ancak içersindeki yol şebekesinin inşası ve Gedezden Karabüke giden 
12 km lik yolun ıslahı ile normal bir hale gelebilecektir. 

Orman içersindeki nakliyat, kesim sahalarından en yakın yola ka
dar, öküzler vasıtasiyle yapılmaktadır. 

b. İşçi durumu 

Gerek Araştırma Ormanı içersinde ve gerekse bu ormana civar di
ğer serilerde orman işçisi olarak çalışmakta bulunan hususi bir zümre 
mevcut değildir. Bu ormanlarda, ormana civar köylüler ilkbahar iptida
smdan sonbahar sonuna kadar her türlü orman işlerinde çalışırlar. 

Kalifiye işçi değillerdir. Bilfarz, dolap ve travers gibi ormandaki kaba 
imalat işleri Karadenizden ve Düzce havalisinden gelen ustalar tarafın
dan yapılmaktadır. Bununla beraber, istihsal ve nakliyatın aksamıyacağı 
bir şekilde işçi temini mümkündür. Bu ormanlarda çalışan işçiler daha 
ziyade Ulus Kazasının Kocanoz Nahiyesine bağlı köyler ile Yenice Na
hiyesine bağlı Hamazkıran köyü ahalisidir. 

c. İstİhsal ile ilgili teknik tesisat 

• Araştırma Ormanı içinde istihsal ile ilgili teknik tesisattan dekovil 
yolu, havai hat, su olukları gibi şeyler mevcut değildir. Hatta ormanın, 
ihtiyaca elverişli iyi bir yolu dahi yoktur. Yol hususunda tanzim edil
miş bir plan mevcut olup 1955 yılında tatbikine geçilmiş durumdadır. 

Ağaç kesme, tomruklama ve kabuk soyma gibi işlerde en basit vası
talardan olan el hızarı ve balta kullanılmaktadır. 

Bina olarak, Baklabostan mevkiinde Araştırma Ormanı Şefi ile Or
man Muhafaza Memurlarının ikameHerine tahsis olunan üç eski bina 
mevcuttur. 

d. Pazar durun1u 

Ormandan elde olunan emval Karabüke nakledildikten sonra Tür
kiye piyasalarına arzedilmiş durumdadır. Zira Karabük, Zonguldağa ve 
büyük bir istihlak merkezi olan Ankaraya tren hattı ile bağlı bulun
maktadır. 

Araştırma Ormanını teşkil eden başlıca ağaç nevile~inden, umumi pi
yasa daha ziyade çam ve köknara rağbet etmektedir. Kayının kıymetien
dirilmesi kontraplak sanayiinin, Ereğli Kömürleri İşletmesinin ve travers 
olarak kullanılmak maksadiyle Devlet Demiryollarının talebi halinde 
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mümkün olmaktadır. Meşe de ayni durumda olup ancak telefon direği, 
ı:naden direği ve· köprü kazıkiarı iktiyacı gibi hususi talepler karşısın
da kıymetlendirilebilmektedir. Meşe ayni zamanda yakacak odun ola
rak da kullanılmaktadır. 

B. Organizasyon ve teknik idare tarzı 

1. İdari teşkilat 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Bolu Orman Başmüdürlüğüne bağlı 

Karabük Devlet Orman İşletmesi hudutları dahilindedir. Ve mülkiyet 
bakımından bu işletme müdürlüğüne aittir. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Şefliği Ormancılık Araştırma Ensti
tüsü Müdürlüğüne ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ise 
Orman Umum Müdürlüğüne bağlıdır. 

Enstitü Müdürlüğünün ve Araştırma Ormanları Şeflerinin vazifeleri 
ve selahiyetleri bir talimatname ile belirtilmiş bulunmaktadır. Maama
fih bunlardan Araştırma Ormanları Şeflerine ait olan hususlar şöylece 

sıralanabilir : 

a. Doğrudan doğruya Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlıdır

lar; istasyon müdürlüğünden ve şube şeflerinden alacakları direktif daİ
desinde hareket ederler. 

b. Ormanlarda yapılacak olan tecrübelere ait kayıt, liste, rapor ve 
defterlerin tertip, tanzim ve muhafazasından mesuldürler. 

c. Araştırma ormanlarındaki teknik memur, tali memur ve müs
tahdemlerin birinci derecede amiridirler ve bu memurların sevk ve ida
resiyle vazifelidir'ler. 

d. Araştırma ormanlarında yapılmış tesislerle Şefliğe verilen bilu
muru demirbaş eşya ve teknik malzemenin hüsnü muhafazasından ve 
ınıntakasındaki teknik tatbikattan mesuldürler. 

e. Kendi mıntakalarındaki mali işlerde tahakkuk memurudurlar. 

Ayrıca, Araştırma Ormanlarında çalışan Orman Bakım Me~urları
nın vazife ve selahiyetlerine ve diğer hususlarına ait malumat bunlarla 
ılgili talimatnarnede münderiç bulunmaktadır. 

Araştırma Ormanıarına ait mali muamelatta Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürü ita amiridir. Ödenekler Orman Umum Müdürlüğü
nün millhak bütÇesinden çıkar. 

Büyükdüz Araştırma Ormanında herhangi bir maksatla kestirilen 
ağaçlardan elde olunan emval Karabük Devlet Orman İşletmesi tarafın-



dan kıymetlendirildiğinden ve satış bedeli de bu işletme hesabına kay
dedildiğinden kesimden satışa kadar hasıl olan bilumum masraflar mez
KÜr işletme müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Büyükdüz Araştırma Ormanı Şefliği orman içersindeki Baklabos
tan mevkiindedir. Araştırma Ormanı Bölge Şefi yazın burada ve kışın 

Karabükte ikamet eder. 

2. Servet, artım ve tensilin tanzim ve idaresi 

a. Silvili:ültür usulleri ve ormandaki tesirleri 

Bugüne kadar ormanda tatbik edilen silvikültür metodu münferİt 

ağaç seçme kesim metodudur. Bu metodun tatbikatı neticesi olarak or
manda gölge ağaçlarının tensili mebzulen görüldüğü halde ışık ağaçla

rından olan çam nevilerinin tensiline rastlanmamaktadır. Çam kıymet
li bir ağaç cinsi olduğundan gerek düzensiz ve kaç ak· kesimlerle ve ge
rekse evvelce şirketler tarafından yapılmış bulunan mukaveleli kesim
:ierle ormandan fazla miktarda çıkarılmıştır. Buna mukabil yerine genç
lik gelmemiş olduğundan çam, istikbal için bekası tehlikeli bir durum 
arzetmeye başlamıştır. Şimdiye kadar kesimler, silvikültür planı ve yol 
şebekesi nazarı itibare alınmaksızın yapıldığından tensil, meşcerelere 

gayrı muntazam bir şekilde gelmiş, kesim ve nakliyat sırasında fazla 
zarar görmüştür. Ormanda yolların gayri kafi ve bozuk olması ve iyi 
evsaftaki ağaçların selaksiyonuna doğru ticari bir temayülün mevcudi
yeti sebebiyle kesimler normal bir şekilde yapılmamış; evsafı bozuk, çü
rük ve çok yaşlı .ağaçlardan büyük bir kısmı meşcerelerde bırakılmıştır. 
Böylece bozuk kalitedeki ağaçların mevcudiyetiyle meşcerelerin teces
sümlerinin azalmasına sebebiyet verilmiştir. 

h. Geçen yıllara ait servet ve artım miktarları 

Geçen yıllara ait servet ve artım miktarlarının, bu sahaya· ait ame
najman planlarından çıkartılarak buraya konması icap ederdi. Lakin, 
gerek eski ve gerekse yeni durum hakkında bir fikir verebilmek v~ muka
yese imkanlarını temin edebilmek maksadını taşıyan bu husustan sar
fınazar edilmiştir. Zira her iki servet ve artım tayini çalışmaları başka 
başka hacım cetvelleri kullanılmak suretiyle kıymetlendirilmiştir. Ayni 
zamanda, servet ve artıma dahH edilen en küçük çap da değişik olarak 
alınmıştır. Bu itibarla ormandaki hakiki servet her iki çalışma devre
sinde değişmemiş olsa dahi muhtelif kıymetlendirme metodları kulla
nıldığı cihetle muhtelif neticeler elde edilmiş olacağı tabiidir. 

Bununlaberaber, bir fikir vermiş olmak bakımından, eski planlara 
nazaran hektardaki serveti ve hektardaki artımı zikretmek faydalı ola-
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caktır. Bu planlardan çıkarılan neticelere göre hektardaki vasati servet 
bütün ağaç nevilerinin yekunu olarak 250.960 m 3 ve hektardaki vasati 
artım bütün ağaç nevilerinin yeklınu olarak 3.029 m 3 kabuklu gövde hac
midir. 

3. İstihsalin tanzim ve idaresi 

a. Geçen yıllara ait kesim miktarlan ve oı·mandaki tesirleri 

Büyükdüz Araştırma Ormanında şimdiye kadar yapılmış bulunan 
kesim miktarları mevcut amenajman planlarındaki ve işletme defter
lerindeki kayıtlardan çıkarılmıştır. Bu iş yapılırken, hiç şüphesiz, eski 
planların yalnız Araştırma Ormanına isabet eden kısımları nazarı itiba
re alınmıştır. Karabük Devlet Orman İşletmesi Büyükdüz Ormanı Re
vizyon Planının Tekir kısmına isabet eden Araştırma Ormanı bölme
leri ile Yenice Devlet Orman İşletmesi Karakaya Ormanı Revizyon Pla
nının Araştırma Ormanına ithal olunan parçalarında kesim yapıldığına 
dair hiç bir kayda rastlanmamıştır. Bununlaberaber elde edilen netice
lerin tam manasiyle sıhhatli olmadığı zannedilmektedir. 

Bu duruma göre ormanda 1948 yılından 1954 yılına kadar 5430 m 3 

ağaç kesilmiştir. Bunun 3983 m 3 ü köknar, 1217 m3 ü çam, 219 m 3 ü kayın 
ve ll m 3 ü kavaktır. Ayrıca 193 ton kayın odunu istihsal edilmiştjr. 

Şimdiye kadar yapılmış bulunan kesim miktarları Cetvel 13 te gö
rüldüğü gibidir. 

b. Kesim ameliyesinin ve mahsulün sınıflandınlmasının tekniği 

ve organizasyonu 

Kesim ameliyesi, kalifiye işçi bulunamaması hasebiyle arzu edildiği 
şekilde ve tekniğine tamamiyle uygun bir tarzda cereyan etmemekte ve 
bu sebeple kesim sırasında büyük zayiata meydan verilmektedir. 

Emvalin kıymetiendirilmesi ve sınıflandırılması işi piyasa istekleri
ne uydurulmaktadır. Piyasa, daha ziyade, çam ve köknar tomruklarını 
talep ettiğinden kesim esnasında elde olunan kayın ve kavak gibi emva
lin satışı ancak, kontraplak sanayiimn ve kömür işletmelerinin direk ih
tiyaçlarına bağlı kalmaktadır. Bu gibi müesseselerin mubayaa şartlan 
ise pek ağır olduğundan kayın ekseriya alıcı bulamamaktadır ve orman
da çürümeye mahküm olmaktadır. 

Kerestelik kayın tomruğu istihsali esnasında maden direkliğjne el
verişli kısımlar ayrılmaktadır. Ayni vaziyette köknarlardan da selluloz 
odunu tefrik edilmektedir. 



Cetvel 13. Geçen yıllara ait kesim miktarları. 
Past felllngs. 

Eski pölme Yeni bölme Kesim Kesim Mülahazat 
No. No. yılı miktarı 

Old compart- New compart- Year of Amount Remarks 
ment ment cutting cut 
No. No. m3 

Büyükdüz Ormanı Revizyon Planı Büyükdüz kısmı 
Büyükdüz part of the Büyükdüz Forest Revision Plan 

22 17' 18,19,21 1948 909 Anormal köknar 
1950 172 Anormal köknar 

33 34 1948 98 Anormal köknar 
1950 22 Anormal köknar 

37 38, 39 1948 754 Anormal köknar 
1950 '85 Anormal köknar 
1952 9 Anormal köknar 
1952 159 Ka yın 

38 38' 40 1950 88 Anormal köknar 
1952 127 Anormal köknar 

40 35, 42 1948 46 Anormal köknar 

Büyükdüz Ormanı Revizyon Planı Turna kısmı 
Turna part of the Büyükdüz Forest Revision Plan 

32 9' 25 82 Anormal köknar 

33 8' 12' 24 226 Anormal köknar 
73 Anormal çam 

34 8, 13' 24 22 Anormal köknar 
3 Çam 

35 1' 13 70 Anormal köknar 

36 6 1951 68 Anormal köknar 
1952 38 Anormal köknar 

227 Anormal köknar 
3 Çam 

37 5' 15 1951 lO Anormal köknar 
124 Anormal köknar 

1954. 232 Çam 
1954 44 Köknar 

39 10, 26 

1954 14. Ka yın 
12 Anormal köknar 

1951 50 Anormal köknar 
1952 329 Çam 

c 1952 36 Köknar 

41 26, 27 

1952 46 Ka yın 
1954 664 KQknar 
1954 542 Çam 
1954 ll Kavak 

35 Anormal çam 
1954 193 ton Kayın odunu 
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Kesimlerden elde edilen mahsulun sınıflandırılması Orman Umum Mü
dürlüğünün 13/1/1955 günlü ve 4.Ks.IV.4000-6 sayılı tamimlerindeki iza
hata göre yapılmaktadır. 

c. Sürütmenin ve nakliyatın tekniği ve organizasyonu 

Bölme içersindeki emvalin bölme kenarındaki yollara taşınması sü
rütme suretiyle olmaktadır. Sürütme, tomrukların arzani maktaına veya 
üstüne kama çakmak veya baştarafında açılacak büyükçe bir kertiğe 

zincir bağlamak suretiyle yapılmaktadır. Sürütme ameliyesinde öküz
ler kullanılmaktadır. Odunlar sırtta taşını.naktadır. 

Bölmeye yakın yollarda toplanan emval kamyonlar veya öküz ara
baları vasıtasiyle nakledilmektediL 



II. İLK PERİQDA AİT AMENAJMAN ÇALIŞMALARININ 
PLANLANMASI 

A. Mülkiyet ·ve tal.:simata ait plan 

Büyükdüz Araştırma Ormanı halihazır durumu itibariyle üzerinde, 
ınıntakanın hususiyetleriyle ilgili olan her türlü araştırma çalışmaları
nın yapılmasına müsait vüs'attedir. Ormanın hudutları doğru ve araziye 
en iyi şekilde intibak eder tarzda tesbit edilmiştir. Bu itibarla şimdilik 
gerek ormanm vüs'atinde geniş ölçüde bir tadilat yapılmasma ve gerek
se hudutların herhangi bir şekilde tashihine lüzum yoktur. Serinin iç 
taksimatında da değişikliği icap ettiren bir durum mevcut değildir. Yal
nız, seri içersindeki yollar inşa edildikçe bölme hudutlarında küçük de
ğişiklikler husule gelebilir. Gerek T. O. işaretlerinin ve gerekse bölme 
işaretlerinin zaman zaman yenilenmesi lazımdır. 

Büyükdüz Araştırma Ormanının devlete ait olduğu ve dolayısiyle 

Orman Umum Müdürlüğünün tasarrufunda bulunduğu evvelce belirtil.:. 
mişti. Halihazırda bu ormandaki teknik ve idari işler Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü tarafından görülmekte ve mali hususların bir kısmı Ka
rabük Devlet Orman İşletmesince tedvir edilmektedir. Mesela ormanda
ki damga ve kesim işlerini Araştırma Ormanı Şefliği yapmakta ve fakat 
bunlara ait ödemeler ve satış muameleleri Karabük Devlet Orman İş
letmesi tarafından deruhte edilmektedir. Bu ve buna mürnasil haller orma
nın idaresini güçleştirdiği gibi araştırma ile ilgili bazı çalışmaların ser
bestçe yapılabilmesini de engellemektedir. Halbuki araştırma müessese
lerinin müstakil hüviyetli olmaları işlerin seyri, neticelendirilmesi ve 
selameti bakımından zaruridir. Bu itibarla Büyükdüz Araştırma Orma
nındaki her türlü idari, teknik ve mali hususların tamamen Ormancılık 
Araştırma Enstitüsüne tevdii faydalı olacaktır. Böylece müstakil hüvi
yeti haiz bir Araştırma Ormanı tesis edilmiş bulunacaktır. 

Seriye civar köylerin durumları yukarıda izah edilmiştir. Geçimle
rini temin etmek için ormandan kaçakcılık yapmamalarına rağmen bu 
köyler halkına ormanda devamlı iş temin etmek suretiyle onları ormana 
bağlamaya çalışmak faydalı olacaktır. Muhtaç olan kimseler için orma
nın meşru bir kazanç mahalli haline getirilmesi hiç şüphesiz Araştırma 
Ormanının lehine kaydedilecek bir husustur. Bu köylülerden bir kısmını 
muhtelif çalışma mevzularımızda kalifiye işçi haline getirmeye gay-
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ret etmek lazımdır. Köylü-idare münasebetlerinin sert bir tarzda değil 
ve fakat sevgiye müstenit bir şekilde inkişafında ve idaresinde şüphe
siz fayda melhuzdur. 

i. 
B. Organi7asyona ait plan 

Halihazır durumu ttibariyle direkt olarak Ormancılık Araştırma 

Enstitüsüne bağlı bulunan Araştırma Ormanı ayni statüyü muhafaza ede
bileceği gibi, şayet _yakınında bir Ormancılık Araştırma İstasyonu tesis 
~dilirse oraya da ba~lanabilir. 

Araştırma Ormanında çalışan bütün elemanların görecekleri işler

de mühim bir değişiklik olmayacaktır. Orman müstakil hüviyeti haiz bir 
hal aldığı takdirde gerek personelin vazife ve selahiyetlerinde ve gerek
se idari kuruluşta lüzumlu tadilatın yapılacağı aşikardır. 

C. Silvikültür planı 

1. Ormanın müstakbel durumun tayini. İşletme gayesi. İdare 
müddetinin tesbiti 

Büyükdüz Araştırma Ormanında ağaç nevileri ve bunların teşkil et·
tiği karışık meşcereler kuruluş bakımından normal bir vaziyet arzet
mektedir. Her ağaç nevi bu karışıklık içersinde işgal etmesi icap eden 
yeri, aşağı-yukarı, işgal etmiş' vaziyettedir. Lakin çam nevileri, şayet 
hususi kesim usulleriyle tensilin getirilmesine yardım edilmezse, orma
nıri bir çok yerlerinden kalkmış ol~caktır. 

· Tabiat tarafından kurulmuş bulunan ve halihazırda verim noktai 
nazarında tatminkar gözüken meşcerelerin bu durumları değiştirilmiye
cektir. Ayni zamanda, kıymetli bir ağaç nevi olması dolayısiyle orman
daki çam miktarı azaltılmayacaktır. 

Ormanın birinci ve ikinci bloklarında iklim ve toprak durumu yek
diğerinden farklı olduğundan bu kısımlar için düşünülecek müstakbel 
meşcere durumları da birbirinden ayrı olacaktır. 

Blok I için müstakbel orman durumunda esas ağaç nevi olarak, teces
sümü seri ve kıymetiendirilmesi kolay olan köknar kabul edilecek ve bü
tün kesimler köknar lehinde bir inkişaf sağlayacak şekilde yapılacak

tır. Kayın kolayca kıymetlendirilememesi ve tecessümünün bati olması 
dolayısiyle ara ve alt tabaka olarak muhaf_aza edilecek ve ancak, karışık
lığın temini bakımından, üst tabakaya az miktarda sokulmasına müsaade 
edilecektir. Fakat kesimlerde esas gayenin, köknarın inkişafını sağla

mak olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca, sırtlarda ve toprak rutu. 
betinin nisbeten az olduğu yerlerde gruplar halinde sarıçam ti:msilinin 
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temini imkanlarını gö:z;önünde bulundurmak ve mevcut çam meşcere
lerini himaye etmek lazımdır. Bu blokun müstakbel kuruluşu ağaç 
serveti bakımından % 60 köknar % 25 kayın + % 10 sarıçam + % .5 
diğer ağaç nevileri olacaktır. 

Blok II nin bazı kısımlarında hernekadar köknar tensili mebzulen 
gelmekte ise de blok dahilinde köknar meşcerelerinin sağlık durumları 
pek iyi bir manzara arzetmemekte ve bir çok yerlerde toprak rutubeti 
köknarın iyi bir şekilde inkişafına elverişli olmamaktadır. Bu blokta, 
kurak geçen yılların köknar üzerindeki menfi tesirleri müşahade edile
bilmektedir. Bu itibarla köknar nevinin meşcerelerdeki nisbeti çoğaltıl

mıyacaktır. Böyle mahallerdeki kö}marların yerlerine çam ve yapraklı 
ağaçların getirilmesi daha iyi olacaktır. Sığ ve kuru topraklı sırtlar me
şe alt tabakasını ihtiva eden karaçam meşcereleriyle kaplanacaktır. Az 
meyilli, derin ve verimli topraklar iyi kalitede meşe yetiştirmek maksa
diyle kullanılacaktır. Bu meşe meşcerelerinde gürgen ve diğer yapraklı 
ağaçlardan bir alt tabaka tesis edilecektir. Bu bloku~ müstakbel kurulu'
şu ağaç serveti bakımından % 30 karaçam +% 25 meşe +% 20 köknar 

% 20 kayın +% 5 diğer ağaç nevileri olacaktır. 

Ormanın yukarı kısımlarında (Blok I) köknarın hakim bulunduğu 
veya hakim kılınması istenilen sahalarda grup seçme kesim metodu ve 
çarnın ekseriyette bulunduğu veya bulunması arzu edilen yerlerde grup 
siper kesim metodu tatbik edilecektii·. Ormanın aşağı kısımlarında (Blok 
II) gruplar halinde siper tensil kesim metodu ·kullanılacaktır. Bu duru
ma göre köknarın ekseriyeti teşkil edeceği meşcereler karışık yaşlı ve 
diğer meşcereler aşağı-yukarı ayni yaşlı olacaktır. İşletme gayesi koru 
ormanı işletmesidir. Karışıklık, gerek yaş sınıfları ve gerek neviler ba
kımından gruplar halinde tesis edilecektir. Bütün meşcereler sıhhatli ve 
tecessümü iyi olan ağaçlardan teşekkiÜ edecc.l\ti ... Meşcere bakımı kesim
leri daima en iyi ağaçların gelişmesine imkan verecek şekilde v.e azami 
artımı temin edecek tarzda olacaktır. Gençleştirme, ilerde ağaç nevileri
nin iktisap etmesi düşünülen karışıklık nisbetleri durumunu tahakkuk 
ettirecek şekilde yürütülecektir. 

Seçme kesimi metodlariyle idare edilen muhtelif yaşlı ormanların 

tümü için bir idare müddeti mevzubahs olamaz: Ancak, muhtelif ağaç 
nevilerinin, olgunluk çağlarını iktisap edinceye kadar geçirdikleri za
man diye bir husus düşünülebilir ki, bu da memleketimizdeki teamille 
göre şöyledir : 

Köknar 
Sarıçam ve karaçam 
K ayın 
M eşe 

120-150 
120-180 
120-150 
200-300 
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Bu itibarla, bir seçme ormanı kuruluşunda olan Büyükdüz Araştır
ma Ormanında, seçme kesimi işletmesine tabi tutulan bilumum orman
larda olduğu gibi, bir dönüş müddeti nazarı itibare alınmış ve bu, plan 
müddetine müsavi olacak şekilde yani 10 sene olarak kabul edilmiştir. 

2. İlk period için silvikültür pi:anı 

Büyükdüz Araştırma Ormanında her yıl bölmelerden bir kısmı ke
sim muamelesine tabi tutulacaktır. Muhtelif mahaller için muhtelif şe

killerde yapılacak olan bu kesimlere ait malumat her bölmenin silvikül
tür planına konmuştur. Burada bu silvikültürel muamelelerin sadece 
esaslarından bahsedilecektir. Unutmamak lazımdır ki, genel olarak, her 
kesim arneliyesi ormanı ideal durumuna yaklaştıracak bir adım olacaktır. 

Büyükdüz Araştırma Ormanında ilk 10 sene zarfında tatbik edilecek 
silvikültürel muamele~erin umumi hatları, orman iki kısma ayrılmak su
retiyle ve şöylece tesbit edilmiştir : · 

a. Ormanın yukarı kısımları (Blok I). 

1. Müstakbel durumu köknar ekseriyetini havi ve karışık yaşlı ola- , 
rak düşünülen meşcereler. 

Bu meşcerelerin, halihazırda, ağaç nevileri itibariyle ekseriyetini 
köknar veya ka yın teşkil. etmektedir. Bu tip meşcerelerde fazla miktarda 
yaralı, çürümekte olan ve olgunluk çağını geçmiş ağaçlar mevcuttur. 
Bu ağaçların yerlerini gençlik almalıdır. Bu maksatla, meşcerelerin iç 
taraflarında mevcut gençlik grupları arasından, ileride yapılacak çekim ve 
nakliyattan zarar görmiyecek olanları seçilecek ve bunlar tensil merkezleri 
olarak kabul edilecektir. Tensil merkezleri seçilirken bunların bilhassa kök
nar gençliğini ihtiva etmiş olanları ön plana alınacaktır. Bazı ahvalde kayın 
gençlik 'grupları da tefrik edilebiir. Her iki ağaç nevinin iştirak ettiği tensil 
merkezlerinde müdahale, daima köknar lehinde olacaktır. Bu gruplarda
ki bütün yaşlı ağaçlar ile grupların etrafındaki bozuk ve olgunluk çağını 
geçmiş ağaçlar kesilecektir. Böylece kenar kesimleriyle grubun genişli

yebilmesi için lüzumlu ışığın verilmesi temin edilmiş olacaktır. 

Bu gruplar arasında ve bu gruplardan uzak yerlerde. pek az miktar
da kesim yapılacak ve bu kesimlerle meşceredeki çok yaşlı, çok bozuk 

. evsaflı ve iyilerin inkişafına mani olan ağaçlar çıkarılacaktır. Bu tarzda 
hareket etmek suretiyle tensil, meşcerenin bazı belli kısımlarında hızlan
dırılmış ve diğer kısımlarında geri bırakılmış olacaktır. Bu, karışık yaş
lı bir meşcereyi islah etmek veya; zaruret varsa, onu yeniden kurmak 
demektir. 
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lVIeşcereler içersindeki açıklıklardan faydalanılarak, sarıçarnın istik
bal durumunu teminat altına almak maksadiyle, buralara sarıçam fide
leri dikilecektir. Hatta, lüzum görülen yerlerde kayın ve köknar öncü 
gen,çliğini kesrnek suretiyle ·sahalar açılacak ve buralarda gruplar halin
de çam dikimi yapılacaktır. 

Kesim arneliyeleri ikmal edildikten sonra ya ayni sene veya mü
teakip sene tensil merkezlerine gelinerek tensilin serbestçe gelişmesini te
min maksadiyle bu sahalar üzerindeki ve civarındaki dallar ve artıklar 
temizlenecektir. Tensil grubunun üst tabakasını teşkil etmekte. olan genç 
ağaçlar arasından zedelenmiş ve hasta olanlar ile kötü form gösterenler 
kesilecektir. Bu gruplardan, köknarın 'lehine olarak, mümkün olduğu ka
dar kayın çıkarılacaktır. Gençlik gruplarının alt tabakası ile meşgul olun
mayacak ve bu tabakayı teşkil eden genç ağaçlar, oldukları gibi bırakı
lacaktır. 

Bu iş fazla zaman alıcı bir iş değildir ve iyi evsaftaki genç ve sıh
hatli meşcerelerin tesisi için lüzumludur. Tensil merkezi olarak ayrıl

mamış bulunan gençlik mahallerinde herhangi bir enkaz temizleme ve 
bakım kesimi yapılmayacaktır. 

2. Hakim ağaç nevi sarıçam olan ve bu şekilde muhafaza edilecek 
bulunan meşcereler. 

Bunlar gayet güzel çam meşcereleridir. Bu meşcerelerde sarıçama, 
muhtelif nisbetlerde köknar ve kayılı karışmış vaziyettedir. Çari:ılar daima 
çok yaşlı ve diğer ağaçlardan daha yaşlı durumdadır. Bu yaşlı çarnların 
kesilmesi lazımdır fakat halihazırda çam gençliği bulunmadığı cihetle 
bunların çıkarılmasından evvel ormana tensilin getirilmesi gerekmektedir. 

Bu ınıntakada çam tensili bir problem olarak tezahür etmektedir. Böl
melerin bazılarında Enstitümüz tarafından başlanılmış bulunan deneme
ler bir kaç sene sonra bu hususta bilgi sahibi olunmasını mümkün kıla
caktır. Lakin çarnların çok yaşlı olmaları dolayısiyle halihazırda bu duru
mun amenajman bakımından nazarı itibare alınması gerekmektedir. İlk 
period içersinde bu güç çalışmalara ancak bazı bölmelerde başlanmasına 
karar verilmiştir. Sarıçarnın hakim bulunduğu bütüD: diğer bölmelerde 
tensile geçilemeyecek ve sadece bakım kesimleri yapılacaktır. Büyükdüz
de çam gençliğinin nasıl temin edilebileceği hakkındaki teknik bilgimiz ha
len kafi olmadığı cihetle, muvaffakiyetihtimallerini çoğaltmak için, ilk pe
riod çalışmaları olarak çam nisbeti yüksek olan bölmeler intihap edilmiştir. 

Tensil kesimlerine tabi tutulacak olan bu meşcerelerden gayri yaşlı 
meşcerelerde çam tensilinin temini ihmal edilmiyecektir. Bu bölmelerde 
tensil işi dikim yoluyla yapılacaktır. Bunun için bölme içersinde mevcut 
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bulunan veya yeniden tesis edilecek olan gruplar halındeki açıklıklara 

çam fideleri dikilecektir. 

Çarnın tabii tensili aşağıdaki gibi temin edilmeye çalışılacaktır : 

Meşcerelerin iç taraflarında, bilahare çekim suretiyle zarar tevlit edil
meyecek mahallerdeki ı- 5 hektarlık sahalarda çarndan gayri bütün ağaç
lar kesilecek~ir. Şayet bu sahalarda çarn fazla miktarda mevcutsa bunlar 
arasından zayıf, bozuk ve küçük tepeli olanlar kesHip çıkarılacaktır. Bu 
arneliye tohum yılına tekaddüm eden senede yapılmalıdır. Salıayı ı -2 yaşlı 
fideler kapladıktan sonra tohum ağaçları da kesilecektir. Gençliğin gelmedi
ği sahalarda dikim yapılacaktır. Bir kaç sene sonra, tekrar bir tohum yılı 
geldiğinde bu tensil merkezlerinin e'trafları açılacak ve böylece genişleme
leri temin edilecektir. Şüphesiz bu tarzda hareket etmek suretiyle bütün 
bölme gençleştirilmiş olacaktır. 

b. Ormanın aşağı kısımları (Blok II). 

1. Köknar, kayın, meşe ve serpili çarnlardan müteşekkil iyi kalitedekı 
genç, orta yaşlı ve karışık yaşlı meşcereler. 

Bu meşcerelerde feralılandırma kesimleri ile diğer imar kesimleri yapı
lacaktır. Ferahlandırma yapılırken daima meşcere içersindeki en iyi ağaç
lar aranacak ve bunların inkişafına mani olanlar kesilecektir. imar kesimle
ri ile sakat, çürük, çok yaşlı ve fena şekilli ağaçlar çıkarılacaktır. 

2. Alt tabakasını karışık baltalık, meşe baltalığı, kayın veya köknar 
teşkil eden, çok veya az kapalı, çam ve bazı yaşlı meşe meşcereleri. 

Bu tip meşcereler geniş bir saha işgal etmektedirler. Yaşlı ağaçların ço
ğu olgunluk çağını geçmiş ağaçlardır. Bu itibarla bu çeşit bölmelerin bazı
larında kesim yapılacaktır. Bütün hallerde, kesim arneliyesine başlamadan 
evvel alt tabakanın ilerde iyi bir meşcere formunu iktisap edip edemiyece
ğini tayin etmek lazımdır. 

Eğer alt tabaka istikbal için vaadkar bir durum arzediyorsa bunun üze
rindeki yaşlı ağaçlar dikkatle ve alt tabakaya zarar vermeden kesilecek
tir. Kesim gruplar halinde yapılacak ve grup içersindeki ağaçlar tamamen 
çıkarılacaktır. Bütün bölmeyi bir defada kesrnek gibi mecburiyet yoktur. 
Yalnız, bölmede kalacak ağaçlara fazla zarar ika etmemek için kesimlere 

• bölmenin ortasından başlamak ve kesim işini muhite doğru gitmek sure
tiyle müteakip periodlarda ikmal etmek makul bir hareket olacaktır. Hiç 
şüphesiz bu muameleler esnasında meşcerede ufak- tefek zararların ha
sıl olmasından kaçınmak mümkün değildir. Her kesim ameliyesinden son
ra, serbest hale gelmiş bulunan alt tabakanın zarar görmüş ve yaralanmış 
kısımları kesilecek ve buralara çarn dikilecektir. 

Eğer alt tabaka istikbalde iyi bir şekil alabilecek durum arzetmiyorsa 
meşcereye çarn gençliğini getirmek maksadiyle bölmenin iç kısımlarında 
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alt tabaka 1-5 hektar vüs'atinde açıklıklar elde edilecek şekilde kesime ta
ti tutulacaktır. Şayet üst tabaka pek seyrekse buradaki ağaçlar tohum 
ağacı olarak bırakılacaktır. Bu tabakanın kafi derecede kapalı olduğu hal
lerde yaln~ız bozuk kalitedeki ağaçlar kesilecektir. Çam tensili bu sahala
ra tabii olarak gelmediği takdirde, bir kaç yıl sonra dikim yoluyla getiri
lecektir. Gençlik teessüs ettikten sonra yaşlı çarnlar kesilecektir. Böylece 
kurulan tensil merkezleri, bölmede yapılan her yeni kesim ameliyesiyle 
genişletilecek ve bu şekilde, bölme yeni generasyonla doldurulacaktır: 
Bilahare, yani genç çam meşcereleri büyüdükden sonra meşe ve diğer 
yapraklı ağaçlardan müteşekkil bir alt tabaka kendi kendini tesis ede:.. 
cek tir. 

3. Baltalıktan husule gelmiş düşük kaliteli, karışık meşcereler (me.:. 
şe, gür gen, kavak, ka yın, kızılağaç, çam v.s.). 

Ormanm aşağı kısımlarmda iyi topraklar üzerinde bu tip bazı meş-:
cereler vardır. Bunlar içersinde, tensile hazırlık m~ksadiyle, imar kesim~ 
leri yapılacak ve bilhassa tensili istenilen ağaç nevilerine ait ağaçların te,. 
pe çatılarının inkişafma çalışılacaktır. Tatminkar bir tensil temin edilir 
edilmez meşe ile diğer yapraklı ağaç nevileri karışığından müteşekkil iyi 
meşcerelerin tesisi istikametinde gayret sarfedilecktir. Halihazır durumlf 
itibariyle istikbal için iyi bir manzara arzetmeyen meşe meşcerelerinde 
gruplar halinde kesim yapılarak buralara çam dikilecektir. 

Umumiyetle, ayni zamanda ormanın bir çok yerlerinde birden çalış
malara başlamaktan sarfmazar etmelidir. Zira bugün başlanmış olan işle'

rin hepsini 10 veya 20 sene sonra iyi bir şekilde ve yakmen takip etmek 
mümkün olmayacaktır. Bu itibarla ilk period içersinde serinin 14 bölme:. 
sinde herhangi bir çalışma yapılmaması düşünülmüştür. Çalışmalardaki 
prensip bir bölmedeki bütün işler (kesim, artıklarm çıkarılması, tensil 
merkezlerinin bakımı, dikim) bitirilmedikçe diğer bölmelere geçmemek 
olacaktır. Ormanın istihsal durumunun devamlı ve muntazam bir şekilde 
düzeltilmesi ancak böyle;;ce mümkün görülmektedir. 

Yukarıda da zikredildiği v:eçhile, bölmelerin tavsiflerine ve silvikül
tür muamelelerinin şekillerine ait hususlar ayrı bir kısımda toplanmıştır. 
Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı adı verilen bu kısım telli dosya 
tertibinde hazırlanmıştır. Gerek orman amenajmalf planlarının tanzimiyle 
ilgili şahıslar ve gerekse ormanda bilfiil çalışan teknik elemanlar herhan
gi bir bölmenin durumunda herhangi bir değişiklik müşahede ederse veya 
tavsifleri tashih ve bu tavsifleri genişletmek lüzumunu duyarsa bu husus
lar ilgili hanelerine işlenecektir. Bu haneler dolduğu takdirde dosyaya 
ayni formdaki yeni cetvellerin ilave edilmesi tabiidir. Bu kısma ayrıca 
bölinenin 1/5000 mikyaslı müstakil bir haritası da eklenmistir. 
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İlk period zarfmda bölmeler dahilinde dikim yoluyla yapılan ağaçlar:
dırma işlerine ait hususlar hem Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Pla
nı'ndaki bölmelerin tarihçesi hanesinde zikredilecek ve hem de Cetvel 14 e 
kaydedilecektir. 

Cetvel 14. Dikim yoluyla yapılan ağaçlandırmalar. 
Regeneration, by planting. 

ı Dikim yapılan miktar 

Dikim Amount of planting made 
Bölme No. 

yapılan yıl Sarıçam Karaçam Diğerleri Yekün 

Year of Com part- Scotch pine Black pine Others Total 

planting ment No. Adet Adet Adet Adet Ha Ha Ha Ha 
Number Number Number Number 

1 

---

- ----------~-- ı -----
i 
ı 
ı 

1 

ı ı----
Yekün ı 
Total ı ı ı ı 

3. Hayvan otlatmasının tanzimi 

Büyükdüz Araştırma Ormanmda hayvan otlatması prensip itibariyle 
kabul edilmediğinden otlatmanın tanzimi hususunda yapılacak bir işlem 
mevcut değildir. 

4· Yetiştirme ile ilgili teknik tesisatın kurulması 

Büyükdüz Araştırma Ormanmda, Bölge binalarının bulunduğu Bak
lahaston mevkiinde bir muvakkat orman fidanlığı kurulmuş ve 1955 yıL 
sonbaharından itibaren faaliyete geçirilmiştir. Tabii tensilin teşekkül ede
mediği veyahut kifayetsiz olduğu yerlerde lüzum görüldüğü takdirde sun'i 
müdahaleler yapmak üzere gerekli fidanlar bu fidanlıkta yetiştirilecektir. 
Fidanlıktan ayrıca, deneme maksatları için kullanılacak çeşitli türlerin 
fidanlarını yetiştirme işinde de faydalanılacaktır. 

Araştırmalar hariç, tatbikat bakımından yetiştirme ile ilgili olarak 
Büyükdüz Araştırma Ormanında, yukarıda zikredilen muvakkat fidanlık-
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tan başka bir teknik tesisat kurulmayacaktır. Kurulmuş bulunan bu fidan-. 
lığın genişletilmesine, maksada kafi gelmesi bakımından, lüzum yoktur .. · 

D. İstİhsal planı 

1. İlk period için yıHık kesim miktarının tayin ve tesbiti 

İlk period için yıllık kesim miktarının hesaplanmasında herhangi bir. 
eta. formülü kullanılmamıştır. Silvikültür planının tanzimi maksadiyle 
bölmeler teker teker gezilirken bölmenin halihazır durumuna ve yapılacak 
kesim şekline göre bölmeden çıkarılabilecek miktar oküler olarak yani 
herhangi bir ölçme yapmadan ve sadece müşahedelere müstenit bir ~e
kilde tesbit edilmiştir. Bu tesbit esnasında ağaç nevileri tefriki yapılmamış
tır. Diğer taraftan, kesim yapılacak miktarın, ilk period için ormanın ar
tımmdan fazla olmaması esası kabul edilmiştir. Bu itibarla, arazide yapıl
mış bulunan tesbitler büroda, yol şebekesi ve tensil kesimine tabi tutula
cak sahalar da nazarı itibare alınarak, çok taraflı bir şekilde münakaşa 
edilmiş ve eta miktarının 110 000 m3 olarak tayinine çalışılmıştır. Bu hu
sus üzerinde çalışılırken, hiç şüphesiz, gereken bölmelerin arazi müşahe
delerine göre verilen etalarında bazı azaltınalar veya çoğaltınalar yapıl
mıştır. Bu duruma göre ormanın kesim görecek sahalarından çıkarılacak 
miktar yılda, ortalama olarak, 11 000 m 3 kabuksuz yekün ağaç hacmıdır. 
Evvelce de belirtilmiş olduğu gibi, bu miktarın ortalama olarak % 82 si 
kabuksuz gövde hacmine müsavidir. Ve yine bu miktarın yani kabuksuz 
yekün ağaç hacminin % 63 ü (= 0.82x0.77) kabuksuz kerestelik gövde hac
mini verecektir (5). Kabuk miktarı, bütün ağaç nevileri için kabuklu 
hacmin ortalama olarak % 14 ü kabul edildiği takdirde (5) kabuksuz ha
cim kıymetlerinden herhangi birinin 0.86 ya taksimi ile kabuklu hacıma in

. tikal edilecektir. 

Bu ll 000 m 3
, 16 cm göğüs çapından büyük bütün ağaçları ihtiva et

mektedir. Ormanda 16 cm den küçük çaptaki ağaçların kesimiyle elde edi
len hacım, hiç bir zaman bu etaya mahsup edilmeyecektir. 

Bu miktar, halen Orman Amenajman Grupları tarafınaan kullanıl

makta olan eta formüllerinin verdiği neticelerle karşılaştırılmış ve aşağı· 
daki sonuçlara varılmıştır. 

1) Saha usulüne göre : 

E= (V /F).(F/u) =V /u= 557270.747/140 = 3980.505 m3 /sene 

2) Saha usulü etası ile cari artıının vasatisi usulüne göre : 

E= (Z+ V /u) --;-2=(8448.827 +3980.505)--;-2=6214.666m3 /sene 

(5) Büyükdüz Ormanı Revizyon Planı 1948- 1957 (Basılmamıştır). 
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Burada V, kesim görecek sahalardaki servet; Z, kesim görecek saha
lardaki artım olarak alınmıştır. 

Memleketimizde kullanılan saha usulü formülünün Mantel formülün- · 
den mülhem olduğu zannedilmektedir. Mantel'in eta formülü ise V /0.5 u 
dur. Bu formüldeki 0.5 faktörü saha usulü formülünde 1 olarak alınmıştır. 
Mantel formülü ile eta bulunurken kesim görmeyecek sahaların servetleri 
de hesaba katılır. Zira formül bu esasa müsteniden hazırlanmıştır. Bu vazi
yette eta 

E= V /0.5u=734560.643-:;--(0.5 X 140) =10493.723 m 3/sene 
olarak elde edilir. 

Burada görüldüğü üzere yıllık kesim olarak kabul edilen ll 000 m;ı 
kabuksuz yekun ağaç hacmi Mantel'in eta formülüyle elde edilen 10494 m11 e . 
çok yakındır. 

2. İlk period için kesim planı 

Kesim planının tanzimi esnasında etanın yıllara tevziinden sarfına
zar edilmiştir. Yani, tatbikatçı 110 000 m 3 etayı 10 yıl içersinde seriden çı
kartacak fakat ilkin hangi bölmelere müdahale edeceği hususunda ser
best olacaktır. Bunu tahdit ve tanzim eden hususların başnida, hiç şüphe
siz, nakliyat yollarının inşası ve yıllık iş hacmi gelmektedir. 

Silvikültür planında herhangi bir kayıt bulunmadığı takdirde her böl
:rp.enin 10 yıl içersinde yalnız bir defa teknik müdahaleye tabi tutulması gibi 
bir mecburiyet mevcut değildir. Bununla beraber tabii tensilin sık sık ör
selenmemesi bakımından her bölmenin bütününe bir period içersinde an
cak bir defa girilmesi tavsiye olunur: Bölme bir kaç parça halinde muame
le gördüğü takdirde herbir kısma başka başka senelerde girmekte bir malı-. 
zur yoktur. 

Kesim planında gösterilen miktarların, ait oldukları bölmelerden ay
nen alınması mecburiyeti yoktur. Bölmeden çıkarılacak miktar planda 
verilen miktardan az olabileceği gibi bundan çok da olabilir. Bunun tayi
ni tamamen, ormancılık bilgisiyle mücehhez olan tatbikatçının müşahe
delerine ve meşcerelerin silvi.kültürel isteklerine bırakılmıştır. Bu şekil
deki bir elastikiyetin yani donmuş bir etadan kaçınmış olma keyfiyetinin, 
meşcerenin bünyesine ve inkişafına en uygun tarzda damga yapmak bakı
mından büyük ehemmiyeti vardır. Lüzum görülen yerlerde ve mesela ol
gunluk çağını çok aşmış meşcerelerden müteşekkil bölmelerde plandaki 
eta miktarının üstüne çıkılabileceği tabiidir. 

Ayni vaziyette, planda, kesim miktarının ağaç nevilerine göre tevzii de 
yapılmamıştır. Bu, meşcerelerin icap ettirdiği silvikültür muamelelerinin 
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ormanda serbestçe tatbiki bakımından lüzumludur. Bununla beraber ar
zu edilen hallerde bu miktarlar, Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Pla
nı kısmında her bölme için verilmiş bulunan ağaç nevileri karışıklığı nis
betlerinden faydalanılarak, tahmini bir şekilde hesaplanabilir. 

İlk 10 sene zarfında 70 bölmeden yalnız 56 tanesi kesim muamelesine 
tabi tutulacaktır. Bu husus gerek arazideki müşahedelere müsteniden ve 
gerekse büroda yol durumu ve kesim kapasitesi üzerinde yapılan uzun mü
nakaşalardan sonra tesbit edilmiştir. Bu 56 bölmenin ancak 10 unda çam 
tensil kesimleri tatbik edilecektir. Mümkün olduğu takdirde her yıl 1 ten
sil kesimi bölmesinin ele alınması faydalı olacaktır. 

İlk period içersinde kesim yapılmayacak bölmeler şunlardır: 29, 40, 
41, 46, 49, 50, 52- 56, 59, 67, 70. 

Çam tensil kesimleri 5, 14, 15, 24, 26, 27, 47, 57, 61 ve 66 numaralı böl
melerde yapılacaktır. 

Her yıl yapılan kesimler Kesim Planındaki yerlerine kaydedilecektir 
(Cetvel 15). Bu kayıt işi ayni zamanda her bölme için, Bölmelerin Tavsil
leri ve Silvikültür Planı kısmındaki hususi cetvellerinde de yapılacaktır. 

E. Nakliyat tesisleri planı 

1. Umumi yol şebekesi planı 

Ormanın entansif bir şekilde işletilebilmesi, gerekli silvikültürel mu
amelelerin ifası ve istihsal edilen bütün emvalin meşcerelere zarar verme
den ve en ucuz bir şekilde taşınabilmesi için ormanda esaslı bir yol şebe
kesine lüzum vardır. 

Böyle bir yol şebekesinin tesisi hususunda gerekli çalışmalar yapılmış
tır. Yol şebekesi için önce, daima aşağıya doğru taşıma imkanını haiz bu
lunan Yeni ce güzergahı ve sonra aksi meyili ha vi Karabük güzergahı dü
şünülmüştür. Bu çalışmalar yapılırken aşağıdaki hususlar gözönünde bu
lundurulmuştur. 

1. Ormanın her tarafı aşağı - yukarı müsavi bir şekilde işletmeye 
açılacaktır. Bu maksatla yollar arasındaki mesafe vasatı olarak 500-700 m 
kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle 1 km2 sahaya 2 km uzunluğunda yol 
isabet edecektir. 

2. N akliyatm arınanın en alçak noktasına ve oradan da Yeniceye 
yapılması halinde taşıma arneliyesi hep aşağıya doğru olacak ve güzergah
ta aksi meyiller bulunmayacaktır. Nakliyatm Gedeze ve oradan da Ka
rabüke yapılması halinde yukarıya doğru taşıma yalnız arınanın aşağı kı
sunlarına ve Baklabostan ile Gedez arasına inhisar ettirilecektir. 
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Cetvel 15. Kesim plam.. 
Cutting plan. 

Not: Gösterilen miktarlar kabuksuz yekün ağaç hacmıdır. 
Note: Volumes expressed as total volume inside bark. 

Bölme Bölmenin 
No. etası 

Compart- Allowab-
ment le cut by 
No. compart-

ments 
m3 

5 2100 

6 1900 

7 2600 

B 1800 

1955 1956 1957 

l 
-~~:~··1 .. ı 

9 

10 

Kesim yapılan miktar - m3 

Amount of cutting made - m3 

1958 1959 1960 1961 1962 

ı 

ı 
l 

1 
ı ... .. . . . . ı .. ll .... "2iöö"""'" .. . . l ······ ı· 

12 2500 1·. 

. . . . . . . 1 . 

ı 

ı 
ı 13 ......... ı.~~-~---- .. . .. ... .. ,...... ı ... . 

~: :~:: ... 1 ..... ······1···· 
1 

ı····· 

~~ . ~:~:.. 1-
18 2300 

19 1400 

20 1200 

21 2200 
···················· .... 

22 1900 
................... 

23 2400 

24 3300 

25 2200 

26 3200 

1963 1964 Yekün 
Total 



....... 

30 

31 

32 

33 

34 

36 

37 

38 

39 

42 

43 

44 

cl5 

···--········· 

················· 
1100 

1400 
............... 

400 

1900 

1100 

1200 

2500 

2000 ···ı 
2400 l 
1400 ı 

ı .............. . 
ı - + . 

J 
1 

...... ı .. 

45 

······!··· 

·1--
.....•..•. 1 •••.•...• 

r 
ı 
1·· . 

\

·········· 

....... 

..... , ......... . 

... ········ 

1 

.... 

.... 

ı .......... ı. 

................... ··-ı: ~~ .••• . ············ 

!_~_:_;~_t __ ı_ı:_~o_o~~---_--_-:_-_ ---'-~~~!.....~~~~~~~~-__:_!-_-_-~,--ı---,-. -~--
66 

68 

69 

800 

3. Aşağıya doğru nakliyat için azami meyil % 10 ve yukarıya doğru 
nakliyat için azami meyil '% 7 olacaktır. 

4. Gerek yol ve gerekse köprü inşaatı bakımından gayri müsait du
rumda bulunan ve çok dik veya kayalık olan araziden kaçınılacaktır. Köp-
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rü ve viraj adedi mümkün olduğu kadar az olacaktır. Kayalık ve taşlı yer
lerden geçilmek mecburiyeti olan hallerde yol, emvalin kolaylıkla nakledi
lebilmesi için, bu kısımların üstünden geçirilecektir. 

Kurulacak yol şebekesi, bu prensipler tahtında, önce 1/5000 mikyaslı 
harita üzerinde hazırlanmış ve bilahare arazide etüt edilmiştir. Bir çok gü
zergahlar arazide klisimetre ile tetkik edilmiş ve en iyi durumda olanı 
araziye geçirilmiştir. Son yol güzergahları ormanda, ağaçlara işaret koy
mak suretiyle belirtilmiştir. Bazıları üzerlerindeki ağaçlar kesilmiş ve gü
zergah temizlenmiştir. Bu şekilde araziye geçirilen yolların çoğu ayni za
manda bölme hudutlarını teşkil etmektedir. 

Ancak bu yol şebekesi inşa edildikten sonra Araştırma Ormanının iyi 
bir şekilde idare edilmesi, işletilmesi ve azami mahsul verebilecek bir du
ruma getirilmesi mümkün olacaktır. 

Büyükdüz Araştırma Ormanına ait yol şebekesi, hususi haritasında 
görülebilir (Şekil 5). 

2. İlk period içersindeki yol yapımı planı 

İlk 10 sene içersinde yapılması düşünülen yollara ait bir plan aşağıya 
konmuştur. Bu yollardan ne miktarının hangi yıllarda yapılacağına dair 
şimdiden. bir fikir serdetmeğe, gerek mali hususlar ve gerekse Araştırma 
Ormanının iş kapasitesi bakımından lüzum görülmemiştir. Ancak, inşaatın 
aşağıda gösterilen sıra dahilinde yapılması tavsiye ve temenni edilmek
tedir. 

1. Gedez - Baklabostan - Büyükdüz yolu. 

2. Bölme 24/28- Bölme 9/10/11- Bölme 13/24 yolu. 

3. Bölme 44/45 - Bölme 42, 38, 51 yolu. 

4. Bölme 22 - Bölme 19/21 - Bölme 16/17 yolu. 

5. Bölme 62/63 - Bölme 69/70 yolu. 

6. Bölme 63 - Bölme 66 yolu. 

Bunun tetkikinden anlaşılacağı üzere bir kısım yolların inşası ikinci 
10 senelik perioda bırakılmıştır. Bu yollar şunlardır: 

7. Bölme 57/58 - Bölme 69 yolu. 

8. Bölme 57 - Bölme 54/56 yolu. 

3. İlk period içersindeki yol tamiri ve bak~nıı planı 

Halen mevcut olan yollar yeni yol şebekesinin tatbikiyle muattal bir 
vaziyete geleceklerinden ve yerlerini yeni yollara terkedeceklerinden bun-



BÜYUKDUZ 
ARAŞTIRMA ORMANI 

soo 

Şekil 5. İnşası düşünülen yol şebekesi ha.ritası. 
The proposed roa.d net ma.p. 
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lar üzerinde herhangi bir tamirat yapılmasına lüzum yoktur. Ancak, bu 
yollardan biri olan ve Baklabostandaki binaların altındaki vadiden başlayıp 
58., 61. ve 65. bölmelerden geçen yolun tamir edilmesi, üzerindeki köprü
lerin yapılması ve Baklabostan yakınında bir yerde bu yolun yeni yolla 
irtibatının temin edilmesi lazımdır. Bu iş ı957 yılında yapılacaktır. 

Yeni yapılacak yollar iyi bir şekilde inşa edilmiş olsalar bile ilk yıllar 
zarfında tamirata ihtiyaç göstereceklerdir. Bu itibarla çok yakından kont
rol edilmeleri lazımdır. 

Bakım memurlarının bu maksatla tavzifi faydalı olur. Bakım memur
ları kendi ınıntakaları dahilindeki yolları zaman zaman gözden geçirmeli 
ve hiç olmazsa haftada bir defa, yanlarında kazma- kürek taşımak suretiy
le, icap eden ufak- tefek tamiratı yapmalıdırlar. Bu ameliyeler esnasında 
bilhassa su yarıntılarına, menfezlere ve köprülere dikkat etmelidirler. Bu 
kontrollar, şüphesiz, yağışlardan sonra ve karların eridiği zamanlarda çok 
daha ehemmiyetlidir. Tahribat büyük ölçüde ise, gerekli müdahalenin ya
pılabilmesi için, Bakım Memurları bu hususu Bölge Şefliğine bildirmelidir
ler. Yeni yollar tam manasiyle oturmamış bulunduklarından ve erozyona 
çok müsait bir durumda olduklarından bunlar üzerinde, gerekli tamiratın 
vakit geçirilmeden yapılması zaruridir. 

F. Teknik tesisler plam 

1. Yeni binalar planı 

Büyükdüz Araştırma Ormanında, ilk ıo sene içersinde yapılması lü
zumlu ve mutasavver binalar yerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

Bu binalar inşa edilineeye kadar, gerekli tamiratı yapmak suretiyle, mev
cut binalardan faydalanılacaktır. Bu pl_an, gerek Araştırma Ormanının 
işletilmesiyle ve gerekse vazedilecek araştırmalarla ilgili olarak ve lüzum
lu personel durumunazarı itibare alınarak hazırlanmıştır. 

Bölge Şefi ve Şefliği binası Baklabostan ı Çift lojmanlı 

Bölge Şefi Yardımcısı binası Baklabostan ı Çift lojmanlı 

Memurlar için mesken Baklabostan ı Çift lojmanlı 

Orman Muhafaza Memurları 
binası Bakla bostan 2 Çift lojmanlı 

Orman Muhafaza Memurları 
binası Büyükdüz ı Çift lojmanlı 

Araştırma çalışmaları binası Baklabostan ı Çok odalı 

Tatbikatçılar pavyonu Baklabostan ı Geniş ve yatakhaneli 



Arnele pavyonu ve iş bilgisi 
atelyesi Baklabostan 1 
Arnele pavyonu ve iş bilgisi 
atelyesi Büyükdüz 1 

Bir çatı altında 
ve yatakhaneli 
Bir çatı altında 
ve yatakhaneli 

2. Yollardan gayri teknik tesislerin tamiri ve bakımı planı 
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İlk period içersinde yaptırılacak olan teknik tesislerin büyük bir ta
miratı icap ettirecekleri zannedilmemektedir. Bununla beraber küçük ta
mirat işlerine ehemmiyet vermek ve tesislerin bakırnma son derece dik
kat etmek gerekmektedir. Yeni binalar temiz ve itinalı bir şekilde kulla
nılacaktır. 

Baklabostan mevkiinde mevcut bulunan binalardan halen Bölge Şefli
ği olarak kullanılanı yeni binalar yapılıncaya kadar büyük bir tamirata 
tabi tutulmak suretiyle ihtiyaca salih bir hale sokulacaktır. 

3. Alet ve malzemenin satın alınması planı 

Büyükdüz Araştırma Ormanında kesim işlerinde çalışacak her işçi 

postası için aşağıda yazılı alet ve malzerneye lüzum vardır : 

ı adet orman bıçkısı 

2 adet jiri veya yay lı dester e 

2 adet kesim baltası 

ı adet yarma baltası 

2 adet tahra 

3 adet ağaç devirme kaması 

2 adet bıçkı yarığı kaması 

2 adet kabuk sayma demiri 

ı adet uzunluk ölçme latası 

ı adet gövde çevirme çengeli 

ı adet şerit metre 

ı adet sapin 

ı adet komple alet bakım torbası 

2 adet muhtelif gaztaşı 

2 çift dizlik 

1 adet ilkyardım kutusu 

Bu aletler Araştırma Ormanı Şefliği tarafından satın alınarak yevmi
yelerinden zamanla kesilmek suretiyle işçilere maledilmelidir. Ancak, böy
le aletiere sahip olan işçiler sezon işçileri değil daimi· işçiler olmalıdır. 

Ayrıca, kesim işlerinde kullanılmak üzere, işçilere maledilemiyecek du-
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rumda olan ve bu itibarla mümkün olan ahvalde idare tarafından satın 
alınması ve idarenin malı olarak kalması icap eden aletler vardır ki, on
lar da şunlardır : 

ı adet ı kişilik motorlu zincir destere 

ı adet 2 kişilik motorlu zincir destere 

2 adet trifor (75 m lik çekme halatıyla) 

ı adet kısa mesafeli havai hat 

1 adet komple traktör 

5 adet gövde sıkıştırma aleti 

3 adet ağaca çıkma demiri ve emniyet kemeri 

ı adet ecza dolabı 

Lüzumu kadar çeşitli makara 

Lüzumu kadar çelik halat. 

4. Alet ve malzemenin tamiri ve bakımı planı 

Alet ve malzemenin bakımı ve muhafazası için Baklabostan ve Büyük
düz mevkilerinde birer iş bilgisi atelyesi yaptırılması faydalı olacaktır. 
Bu atelyeler arnele pavyonlarının bitişiğinde ve onlarla bir çatı altında 
olabilir. Herbir atelyede kösele taşları, zımpara taşları, diş zımbası, diş uç
larını kesrneğe mahsus eğe veya taş, .bileme tertibatı ve malzemesi, demir
ciliğe ait aletler bulunmalıdır. Ayrıca, bu atelyelerde, aletlerin asılmasına 
ve muhafazasına mahsus yerler de bulunmalıdır. Aletler Araştırma Orma
nı Şefliği tarafından satın alınacak ve işçilere maledilmeyecektir. Gerek 
ormanda ve gerekse atelyelerde alet ve malzemenin bakımını yapabilme
lerini temin maksadiyle işçilerin kurslara tabi tutulmalarında fayda vardır. 

G. İşçi durumuna ait plan 

İşçiler daimi işçi olmalı ve her mevsimde yapacakları işler bir prog
ramla belirtilmelidir. Bu işçileri yetiştirmek için kurslar açılmalı ve bu 
kurslarda işçilere alet bakımı, kesim tekniği, bölmeden çıkarma, fidanlık, 
yol v.s. çalışmaları hakkında bilgi verilmelidir. Kursları müteakip yapıla
cak imtihanlarda muvaffak olanlar 6 aylık bir çıraklık devresinden sonra 
daimi işçi kadrosuna alınmalıdır. İşçiler, muhit şartlarına alışkın olmaları 
itibariyle, civar köyler halkından seçilmelidir. 

H. Müteferrik hususlar ve teklifler · 

a. Bu plan ıo sene için muteber olacak şekilde tanzim edilmiştir. Bu
nunla beraber lüzum görüldüğü takdirde 5 inci senenin hitamında bir 

ara- revizyona tabi tutulabilir. 
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b. Gerek planın bu kısmında ve gerekse Bölmelerin Tavsifleri ve 
Silvikültür Planı kısmında mevzubahs edilen çap sınıfları 13 üncü 
sayfada izah edildiği şekildedir. Eski amenajman planlarından alınarak bu 
kısma konmuş olan cetvellerde adı geçen çap sınıfları ise şöyledir: 10 cm 
ile 20 cm arası I. çap sınıfı, 22 cm ile 34 cm arası II. çap sınıfı, 36 cm ile 
50 cm arası III. çap sınıfı ve 52 cm den yukarısı IV. çap sınıfı. 

c. Meyer metodunun verdiği artım miktarlarından faydalanılarak 

Büyükdüz Araştırma Ormanı için cari artırnlar hesaplanmıştır. Ağaç ne
vilerine ve çap sınıfıarına göre hesap edilen bu miktarlar Cetvel 16 da gö
ı:ülebilir_ 

Cetvel 16- Büyükdüz Araştırma Ormanında çap sınıflarına göre 
ağaç nevilerinin cari aırtı.nı miktarları. 

Çap sınıfı 

Diameter 
class 

I 

II 

III 

Current inerement by tree species and diameter dl'asses 
in the Büyükdüz Research Forest. 

Cari artım _ % 
Current inerement - % 

Köknar K ayın Karaçam Sarıçam 

Fır Be e ch Black Scotch 
pin e pin e 

"~ ""--~-~--

3.65 2.04 2.34 2.00 

2.04 ı.] 2 ı. 28 1.09 

0.89 0.53 0.63 0.59 

M eşe 
O ak 

1.64 

0.94 

0.51 

d. Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı kısmında her bölme 
için konulan cetvellerin birincisine 16 cm göğüs çapından küçükleri de da
hil olmak üzere, kesime tabi tutulan bütün dikili hacımlar ve ikincisine 
sadece etaya dahil olan dikili hacımlar yazılacaktır. 

e. Bölmelerin Tavsifleri ve Silvikültür Planı kısmında her bölme için 
konulan cetvellerin üçüncüsüne 16 cm göğüs çapından küçükleri de dahil 
olmak üzere kesilen bütün dikili hacımdan, gayrı mamul olarak çıkan mik
tar kaydedilecektir. 

f. Herhangi bir şekilde faydalı olur mülahazasiyle bu plana, eski. 
planlarda mündemiç bulunan bazı cetveller konmuştur. Bunlar Cetvel 
17- 21 dir. 
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Cetvel 17. Block'un formülüne göre hesaplaıınıış orta yaşlar. 
Average ages as calculated by Block's formula 

(Büyükdüz Ormanı Revizyon Planı. 1948 _ 1957) 
( Büyükdüz Forest Revision Plan. 1948 - 1957) 

Orta yaşlar 
Plil..'l kısnıı Average ages 

Part of the Köknar Ka yın Çam Kavak M eşe 
plan Fır Beech Pin e Poplar O ak 

Büyükdüz 2:18 197 126 64 

Te kir 228 156 12S 68 130 

Turna 226 164 125 

Cetvel 18. Boy eğrisinden alınan orta boylar. 
Average heights taken from height curve. 

Çap Orta boylar - m 
kademeleri Average heights - m 
Diameter 
categories Köknar Ka yın Çam Kavak M eşe 

cm Fır B eec h Pin e Poplar O ak 

10-20 9.10 17.30 l7. 30 19.00 13.65 
22 12.35 19.95 19.85 20.00 13.65 
24 13.35 20.70 20.60 20.35 l4A5 
26 14.35 21.70 21.40 20.70 t.ı.75 

28 15.40 23.00 22.25 21. i o 15.15 
30 16.40 24.20 23.10 21.55 15.65 
32 17.45 25.20 24.05 22.10 16.·40 
34 18.35 26.15 25.35 22.70 18.00 
36 19.35 26.95 26.50 23.65 19.65 
38 20.40 27.65 27.15 24.90 20 .10 
40 21.85 2!l.05 27.55 26.20 20.50 
·42 23.65 2!l.20 27.80 28.00 20.90 
44 25.05 28.25. 28.00 29.60 21.25 
46 26.10 28.30 28.15 :30.90 2l. 75 
48 27.15 28.40 28.20 :n.8s 22.35 
50 28.10 28.75 28.25 .n.4rı 22.90 
52 29.05 29.10 28.30 32.55 23.50 
54 30.00 29.40 28AO 32.65 24.15 
56 30.85 29.65 28.50 32.70 
58 31.70 29.85 28.70 32.75 
60 32.55 30.00 28.95 32.85 
62 33.35 30.20 29.30 32.95 
64 34 .. 10 30.35 29.75 33.00 
66 ''· 34.80 30A5 30.25 33.10 
68 35.45 30.55 30.70 33.15 
70 36.05 :30.60 31.00 :33.25 
72 36.65 30.65 ;n.3o 
74 37.25 :30.70 31.50 
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Cetvel 19. Hacım ve kabuk nisbetleri. 
Voluıne and bark ratlos. 

(Büyükdüz Ormanı Revizyon Planı. 1948 • 1957) 
(Büyükdüz Forest Revision Plan. 1948 • 1957) 

Ağaç Çap Kabuk miktan Gövdc hacınma nazaran 
rıevı sınıfı Amount of bark In proportion· to stem 

Tre e Diametcr Gövde Kerestelik Kerestelik Kalın dal odu. 

spedes c1ass 
kısmının losının kısım Wood of branches 
of.stem of merchan. part Nierchan. part over 7 cm diameter 

I 12 
Köknar II H H 64 42 
Fır III 13 13 84 15 

IV 13 13 92 23 

I 12 
Kay ın If 9 8 62 36 
Beech III 8 8 78 25 

IV 7 7 90 21 

I 17 
Çam II 14 l4 63 37 
Pin e III 12 12 90 lO 

IV 15 15 91 9 

I 20 
Kavak If 17 17 61 40 
Pop1ar nı 13 13 61 44 

IV 12 ll 65 .ı. o 

I 21 
M eşe II 18 17 85 24 
O ak III 16 15 87 24 

IV 19 17 83 18 
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Cetvel 20. Ağaç nevilerine ait diğeır nisbetler. 

Other ratios by tree species. 

(Büyükdüz Ormanı Rev1zyon Planı. 1948 _ 1957) 
(Büyükdüz Forest Revision Plan. 1948 _ 1957) 

Ağaç Yan dal Ortalama Ortalama Hacım Taze odun 

nevi Çap sınıfı miktarı kütük zayiatı balta zayiatı artımı kesafeti 

Tre e Diameter Volume of Average Average Volume Green wood 

species class side branches stump losses axe losses inerement density 

% Gr7cm3 

I 
Köknar II ı 2 ı 610 
Fır m 2 5 3 ı. 584 0.800 

IV 3 6 cl, 0.824 

I 
Ka yın II 5 4 2 2.160 
Beech III 7 5 3 1.386 0.953 

IV lO 6 t o. 776 

I 
Çam II 3 3 2 1Al5 
Pin e III 6 4 :) 0.846 0.950 

IV 8 5 .ı. O. 752 

I 
Kavak II ı 3 2 3.475 
Poplar m 4 3 2 1.935 0.680 

IV 3 4 3 1.208 

I 
M eşe II 6 3 2 2.340 
O ak m 7 4 3 1.143 l.l50 

IV 6 7 5 0.680 
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Cetvel 21. Şekil Emsalleri. 
Form Factors 

(Büyükdüz Ormanı Revizyon Planı. 1948 - 1957) 
(Büyükdüz Forest Revision Plan. 1948 _ 1957) 

Ağaç 
Gövdc Kalınodun Kerestelik 

nevi Çap sınıfı Stern Stern to timher height Merchantablr: part 

Tree Diameter class Şekil Emsal i species 
Form Factor 

I o. 54·7 0.561 
Köknar II (). 5-1-Z%i! 0.589 O, 88cL 
Fır III 0.490 0.512 0.724 

IV 0.453 0.471 0.595 

I 0.612 0.612 
Ka yın II O.-Hl9 0.4·89 0.885 
Bcech III o .'132 0.514 0.739 

IV 0.510 0.524 0.687 

I 0.577 0.650 
Çam II 0.520 0.548 0.835 
Pin e III 0.485 0.500 0.650 

IV 0.414 0.418 O. 531 

I 0.499 0.652 
Kavalı: II o .494· 0.605 0.837 
Poplar III 0.513 0.580 0.779 

IV 0.465 0.509 0.731 

I o .575 0.64.2 
M eşe II 0.532 O. 581 0.806 
O ak III 0.525 O. 54.3 0.576 

IV O. 503 0.527 O. 707 



SONUÇ 

Büyükdüz Ormanı Serisi ile Karakaya Ormanı Serisinin bazı bölmele
rini almak suretiyle teşekkül etmiş bulunan Büyükdüz Araştırma Ormanı 
Serisi, 2309.97 hektan orman ve :32.14 hektarı açıklık saha olmak üzen~ 
2342.11 hektar vüs'atindedir. Seri 70 bölmeye tefrik edilmiştir. 

Seri dahilindeki meşcereler başlıca, köknar, ka yın, kar aç am, sarıçam 
ve meşe ağaç nevilerinden müteşekkildiL Bütün seri için hektardaki va
sati servet 313.632 m" ve hektardaki yıllık vasati artım 4.755 m" kabuksuz 
yek(m ağaç hacmıdır. Umum sahadaki servet 734560.643 m 3 kabuksuz ye
kfm hacmıdır. Bu miktarın 297113.048 m" ü köknar, 174765.906 m=ı ük~
yın, 92267.424 m' ü karaçam, 83018.431 m" ü sarıçam, 74863.204 m 3 ü meşe, 
2475.610 m 3 ü gürgen, 7731.305 m" ü kavak ve 2325.715 m" ü diğer ağaç ne
vileridir. 

Serinin 10 yıllık etası 110 000 m" kabuksuz yekün ağaç hacmıdır. Bu 
rn.iktar kesim planında gösterilmiş bulunan 56 bölmeden çıkarılacaktır. 

Plan 10 sene {1955- 1964) muteber olacak şekilde tanzim edilmiştir. 
Lüzum görüldüğü takdirde 5 inci senenin hitamında bir ara revizyona 
re: bi tutulabilir. 

İki ayrı parçadan müteşekkil bulunan, Büyükdüz Araştırma Ormanı 
Serisi Orman Amenajman Planı, haritalarıyla birlikte 3 nüsha olarak ter
tip ve tanzim kılınmıştır. 

Mayıs 1956 
Ormancılık Arafitırma Enstıtüsü 

Orman Amenajmanı Şubesi Şefi 

Yüksek Orman Mühendisi 

Şeref ALEMDAG (151:)) 



BÖLMELERİN TAVSİFLERİ VE SİLYİKÜLTÜR PLANI 

KlSMINDAN ÖRNEKLER 



SERİNİN ADI. Büyükdüz A. O. 

ı. Tavsif veı planlama. 
2. Tavsif ve planlama. 
3. Tavsif ve planlama. 
4. Tavsif ve planlama. 
5• Tavsif ve planlama. 

1. SAHA. 

Ha: 25.45 
Ha: 
Ha: 
Ha: 
Ha: 

Yıl: 1955 
Yıl: 

Yıl: 
Yıl: 

Yıl: 

2. TOPOGRAFİK DURUM. 

Maraz 
l\lleyil 
Yükseklik 

Batıgün ey. 
%20-50 

1440- 1640 m. 

Yıl 
Yıl 

Yıl 

Yıl 

Yıl 

1954 

8. JEOLOJİ, TOPRAK VE ÖLU ÖRTU. 

Ay: Eylül 
Ay: 
Ay: 
Ay: 
Ay: 
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BÖLME No. 5 

Tavsifi yapan: A. Ee. 
Tavsifi yapan : 
Tavsifi yapan : 
Tavsifi yapan : 
Tavsifi yapan: 

Ana kitle konglomera ve kumtaşlan. Kumlu toprak. Toprak orta taşlı, orta 
derinlikte, gevşek ve serin. Nüfuz kabiliyeti iyi. Ölü örtü kayın yaprağı. 

4. DİRİ ÖRTÜ. 

Haşişi nebatlar toprağın % 30 unu örtmekte. Vacciniumlar tensile mani olacak 
şekilde. Rhododendronlar en çok 0.5 hektar genişliğinde kümeler halinde ve ten. 
sile mani olmakta. 

5. l\lEŞCER.ELERİN TAVSİFİ. 

Koru onnanı. % 40 çam + % 35 köknar + % 25 kayın. Köknar ve kayın daha ziya. 
de batı hududunu teşkil eden dere ile İğnem Tepe etrafında ve kuzeyde. Çarnlar 
güney hududunu teşkil eden yol ve doğu hududunu teşkil eden sırt civarında ve 
bölmenin ortalarında. Bölmenin bazı kısımları ·aynı yaşlı, bazr kısrmları kanşık 
yaşlı. Bonitet iyi. Hektarda artım 6 m3, servet 350 ma tahmin edilmekte. Kapalılık 
0!.9. Sağlık durumu iyi. Teknik evsaf kayınıarda kısmen bozuk. Hakim çaplar 
30 cm den yukarı. Tabii tensil iyi fakat çamlarda yok. 
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6. AGAÇ NEViLERi KARIŞIKLIGI, l\'IEŞCERE lHJNYESİ VE SİLVİKÜLTÜREL 
MÜDAHALE ŞEKİLLERİ BAKil\UNDA..l\1 BÖLl\1ENİN MUS'l'AKBEL DL'RU
MUNUN TAYİNİ. 

% 40 çam + % 30 köknar + % 30 kayın. Karışık yaşlı koru. Sürütme yolları ha
ITen mevcut vaziyette. Karışık yaşlı kısımlarda ::;eçme kesimi, ayni yaşlı kısım

larda ferahlandırına ve imar kesimleri. Yaşlı kısımlarda tensil kesimleri. Çam
larm galip bulunduğu kısmillarda çam tensilinin getirilmesi için şiddetli mü
dahale. 

7. iLK PERiODDA YAPILACAK MÜDAHALEJ~ER. 

Bütün bölmede ·kesim. Çamda tensil kesimleri. Tensil merkezlerinde temizleme 
ve bakım. Balnın işi kesim~ eri müteakiben yapılacak, 3 - 5 sene sonra ikinci ba
kım ve temizleme kesimlerine geçilecek. Çam tensil kesimieri gayesinin tahak
kuk etmediği mahallerde sun'i ağaçlandırına. 

8. TARİHÇE. 



SERİNİN ADI. Büyükdüz A. O. BÖJ,ME No. 5 BÖLMENİN E~rASI. 2100 m" 

Ağaç nevileri Itibariyle, yapılan iuısim miktarı 

K e s i m yapı ı an m i k t a r 

Kesim yılı Sarıçam I< araçan1 Köknar Me.5c Yekün 
... .·-·--· - ... 

m :ı adet. nı" ad cl m:;; ade ı m:ı ın :ı ade ı m:ı adet JI13 adet 
1- '-- ~~--··-· 

. .. .. 

... ı·- · .... 

1 

1 ... 

1-· .... - ,,_,_ ·----· ....... :---.. - 1-- 1----·- ··--
Yekuıı 

Çap sınıfları itibariyle, yapılan lH~sim miktan 

Kesim yapılan ı;tıiktar 

Kesim yılı 16-:31 32 17 l3 Y,·kün 

ı--·· 1- ı--

m3 adet 111:1 adet ın3 adet ın 3 adet 
:------ ---

1 

.. 1 

-----ı--- "' 1--·---·· 
Yekün 



SERİNİN ADI. Büyültdüz A. O. BÖLME No. 5 BÖLMENİN ETASI. 2100 ms 

Kesimden elde edilen gayn mamul emvaiH:n milttarı 
---~--~--~-----.----.-------~ 

Tomruk D i re k 
Ağaç Kesim 

Yekün Yekün Maden 

m3 

Tel-Telg.IEiekt. 
Sırık Yekün 

m3 Kental 

Yakacak Sanayi 
Çubuk odun odunu 

1----ıı~-~~~~-1-·-~--- ı-----1---- --·------: 
ma Kental Kental Kental ma ----1---

Kısa Normal Uzun 1 
yılı cinsi 

-------1·----- ~~--~- ~-;;;:;~----ı __ m_3 __ _ 

Sarıçam 

Karaçam 

Köknar 
1······ ......... . 

--------l------l-----1-----l---1----1---l----- ----1-----1------1·----!1----1-----1·---
Yekün 
--------l-----~-l----l-----l------l·----l----l-------l-----l---!'---------------l----1----

, ..... ::larıçam 

Karaçam 

Köknar 

......... ... ........ . -···· ..... . -·i ... 

ı 

..... 1. 

....... . ... 

----- -------1----1-·--- -----1----+---1-----1---
Yekün 

Sarıçam 

Karaçaın 

Köknar 
.... 

............ jc 

··-···· 

. ..... . 

.... 

····1 ........ ············ı 

J .. ...... 

1 ----- ------ı--ı----:-------l-----lı--1·-----·--· 1---:-------l---l---l--------ı---· -·-·--- ---· 
Yel;:ün 

... l--------~---:-------1--------ı------l-----·1--- ----1------1---1-----1----1-----
Sarıçaın 

Karaçaın 

Kölmar 
1······ 

1------ ------11---1·----+------:------1---1------ ---!-----1-!- ---- ------1------
Yekün 

U. Yekün 



.. ~ 

BOLME: 5 

MiKYAS: 1/5000 
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SE:LiİNİN ADI. Büyükdüz A. O. BÖk'\IE No, 47 

]. Tavsit ve p:an1am:~. Yıl: 1955 Ay: Ağustos Tavsifi yapan: Ş, A., A Eğ. 

2e Tavsit ve pianJama. Yıl: Ay: Tavsifi yapan: 
3. Tavsif ve planlama. Yıl: Ay: Tavsifi yapan: 
4. Tavsif ve plan!aına. Yıl: Ay: Tavsifi yapan: 
5. Tavsif Ye planlama. Yıl: Ay: Tavsifi yapan: 

1. SAHA, 

Ha: 28.13 Yıl: 1955 
Ha: Yıl: 

Ha: Yıl: 

Ha: Yıl: 

Ha: Yıl: 

t. TOPOGRAFiK DURUlU, 

Maraz 
Meyil 

Yültseklik 

l!mumiyetıe doğu. Ortadaki derenin yamaçları kuzey ve güney. 
%30-40 

830-1000 m 

8. ,JEOLOJİ, TOPRAK VE ÖLÜ ÖRTÜ. 

Ana kitle konglomera ve kumtaşı, Toprak lmmlulül. Umumiyetle taşlı, orta dP 
rinlikte, suyu geçirir, sıkı ve taşlı kısımlarda gevşek, güney mailede kuru ve 
diğer kısımlarda serin. Ölü örtü yaprak, ibre, kozalak ve gövde enkazı. Humus
laşma iyi, güney mailede orta ve 0.5 cm kalınlığında, diğer kısımlarda ı - 2 cm 
kalınlığında. 

4. DİRİ ÖRTÜ. 

Kuzey mailede bilhassa dere içlerinde ormangülü, erica, vacciıı.iuın, graınineae, 

car€0C, böğürtlen ve yosun. 

5. MEŞCERELERİN TAVSİFİ. 

Koru ormanı. Güney mailede % 40 çam + ')~ 40 meşe + % 20 köknar, diğer kı
sımlarda '% 50 köknar + % 40 kayın + % 10 çam ve kavak. Çarnlar 20Q, diğer. 

leri 80-150 yaşında. Bonitet güney · mailede orta, diğerlerinde iyi. Hektarda 
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artım güney mailede 2 m3 ve servet 200 m3, diğer kısımlarda artım 4 m3 
ve servet 300- 350 ma tahmin edilmekte. Sağlık durumu iyi, köknarlarda fazlaca 
'\<"İSCum album. Tabii budanma meşede orta, diğerlerinde iyi. Teknik evsaf bütün 
meşelerde, yaşlı kayın ve köknarlarda fena, çamlarda iyi. Çamlarda m., diğer. 
lerinde II. çap sınıfı hakim. Tabii tensil çarnda hiç yok, meşede az, kayında or
ta. köknarda çok iyi. Her tarafta köknar gençliğ·i. 

6. AGAÇ NEVİLERi KARIŞIKLIGI, l\'IEŞCERE BÜNYESi VE SİLVÜKÜLTÜREL 
l\IÜDAHALE ŞEJIİLLERİ BAKil\UNDAN BÖLIVIENİN MUSTAKBEI" DURU: 
l\'IUNUN TAYİNİ. 

'7c 40 çaın + % 30 köknar + % 20 meşe + % 10 !{ayın. Karışık yaşlı koru. Sürüt
me yollarının damga esnasında tesbiti. Güney mailede çam ve meşeyi himaye 
için tensil kesimi, mümkünse dikim, diğer lnsımlarda imar ve ferahlandırma. 

7. iLK PERİODDA YAPILACAK MÜDAHALELER. 

Bütün bölmede kesim. Güney mailede çam ve meşe tensil kesimleri. Tabii ten
silin gelmediği sahalarda dikim. Kesimi takip eden sene gençlik merkezlerinde ba. 
kım ve temizleme kesimleri ve bunların 3-5 sene sonra tekrarı. 

8. TARİHÇE. 



SER.İNİN ADI. Büyükdüz A. O. BÖL!\'IE N o. 47 HÖL!\'IENİN ETASI, 1900 ma 

Ağaç nevileri itibariyle, yapılan kesim miktarı 
~--------~--------------------------------

K e s i m yapılan miktar 
-

Kesim yılı Sarıçam Karaçam Kök nar Kay m M eşe Diğerleri 

------ ---- ··-

ı m:ı adet 
-----ı 

adet m" adet ma adet nı :ı 

·········ı 
.. .. . ......... . 

---Y-ek_u_' n------- ---ı ı __ _ı 
--ı· ı ı -ı-

Çap sınıfları itibariyle, yapılan kesim miktarı 
~------~------- Kesim yapılan miktar 

------.-----------1 
Kesim yılı 16-31 Yekün 

-------~-----ı------~--------~--
ader adet m3 adet adet 

-----------ı-----ı------1----

·········· ..... ····· ..... 

----1---------ı--·--ı-
Yekun 

adet 

Yekün 

---·· ---
m3 adet 

., .............. 

........ 

ı 
ı 



SEUİNİN ADI, Büyültdüz A. O. BÖLl\IE No, 47 BÖLl\IENİN ETASI. 1900 ma 

Kesimden elde edilen gayrt mamul eınvalin miktan 

T o ın r u k D i r e k 
Kesim Ağaç 1 Sırık Çubuk 

Yakacak Sanayi y k u 
IElekt. 

e n 
Kısa Normal Yeklın Maden Tei-Telg. Yeklın odun odun u 

yılı cinsi ---ı- ı ~~~~ 
~ 

lll3 m3 1 m s ın3 ın s JU3 m s ma K<"ntal Kental Kental ma ın s Kent al 
ı- - ~-- ---

Sarıçam 
: .. ~ ~ ~ 

Karaçam 
ı . :•-. ",., .. ._,,,. . ...... ......... 

Köknar 
·+ ····ı··· ..... ~ ..... 

-
YeltOn 

·----
Sarıçam 

ı ... ·1· + 
Karaçam 

1 ······ı·· 
..... ..... .... 

Köknar 
............ ..... 1 

... ı 

---~--

Yekün 

~] Sarıçam =--.... ı=-.·· ..... ......... .... 
Karaçam 

' ...... "1 
Köknar 

.... 

ı-- -----· 
Yekün 

-~ -· -- ---- ~-----ı---

Sarıçam 
.. ..... ··1 ... ..... ı· 

Karaçam 
1······. 
Köknar 

1 

1 
--ı--· 

Yekün 

ı --_ 1-·----- ------
u. Yekün 
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.. 
BOLME:47 

MiKVAS: 1/5000 



su:rvf::VIAR Y 

1. Introduction 

The preparation of this management plan for the Büyükdüz Research 
Forest was undertaken as a research study to test the applicability of cer
tain new methods to conditions in Turkey. 

The most important of these new methods, which are new inthesense 
that they are only recently been introduced in Turkey, may be summarised 
as follows: 

1. The estimation of the volume of the growing stock has been based 
on systematic sampling of the whole forest as one unit, instead of by com
parment units; 

2. The introduction of Meyer's method to compute the incrernent 
from measurements made on sample trees in the plots sampled; 

3. The periodic allowable cut is determined, not by any formulae, 
but on the silvicultural needs of the stands comprising the whole forest, 
with a ceiling determined by the periodic increment; 

4. Allowing freedom of action to the Forester in charge to determine 
the amount of the yield cut and the place and the time of cutting within 
well defined silvicultural rules, departing from the previous, rigid proce
dures for determining a fixed annual cut by compartments; 

5. Prescribing a planned road network for the whole forest. 

The Management Plan is drawn up in three parts : 

1. The plan itself; 
2. Descriptions and silvicultural prescriptions by compartments; 
3. Detailed forest topo-rnap on a scale of 1/5000. 

2. Present condition of Büyükdüz Research Forest · 

The Büyükdüz Research Forest is situated in the northern part of 
Turkey nearthe town of Karabük. 

The forest, which has a total area of 2342.11 hectares (5787.45 acres) 
is divided into an upper Block I and a lower Block II. These are further 
sub-divided into 70 compartments of an average area of 33.46 hectares 
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(82.68 acres). Forest covers 2309.97 hectares (5708.03 acres) and the rema
inder, 32.14 hectares (79.42 acres) is bare forest land (Tables 1 and 2). 

The Forest lies on the south-facing slopes of the mountain range sepa
rating the Araç River valley from the Black Sea coast, with elevations 
rising from 650 meters (2133 feet) to 1645 meters (5397 feet). The climate 
is typical of the western Black Sea region with a high and well distributed 
rainfall. Precipitation in winter is mostly in the form of snowfall (Table 3). 
The growing season lasts from May until October. Localised climatic va
riations corresponding to differences in aspect resulting from topography 
- there are a number of sub-ranges and valleys through the forest fr0m 
north to south infinence the composition of the forest which consists 
mainly of fir, beech, Scotch pine, Black pine and oaks. The forest soil as 
a whole is rich : the site quality above the 1300 meter cantour being good 
varying to average quality at lower elevations. 

Determinations of the forest growing stock and inerement were based 
on measured sample plots, spaced systematically at 500 meters interval, 
using a square grid (Figure 1). 95 half-hectare plots in all were measured 
giving a sampling intensity of 2 %. In each plot all stems of 16 cm Dbh and 
over were tallied and grouped in 4 cm categories : example- the 18 cm ca
tegory included stems from 16.0 cm to· 19.9 cm; the 22 cm category stems 
from 20.0 to 23.9 cm and so on. These diameter categories were further 
grouped into three eliarneter classes, 16.0 cm- 31.9 cm, 32.0 cm- 47.9 cm and 
over 48.0 cm. For the determination of increment, using Meyer's method. 
5 sample trees were selected from each sample plot from 16 cm Dbh and 
up. In all475 trees were measured (Tables 7- ll). The Tree Volume Table 
used in the Büyükdüz Research Forest is given at Table 4. 

The sampling disclosed the fallawing characteristics of the growing 
stock: 

a. Average number of stems per hectare - 392 ( 159 per acre); 
b. Average volume per hectare - 313.632 m:ı ( 4482 cu.ft. per acre); 
c .. Average volume inerement- 4.755 m 3 (68 cu.ft. per acre). 

See Tables 5, 6 and 12 and Figures 2- 4 for further details. 

The Standard Error on the mean volume of 313.6 m:ı is ~ 11.2 m" and 
according to 2 Standard Deviations the volume per hectare is 
313.6m3 22.4m3

• 

The species found in Büyükdüz Research Forest and their percentage 
distribution by volume are fir (Abies bomrrıulleriana Mattf.), 40.45 %; beech 
(Fagus orientaris Lipsky ), 23.79%; Black pine (Pinııs nigra Arnold), 
12.56 %; Scotch pin e ( Pinııs silvest?·is L. j, 11.30 %; o ak ( Qııercus sessilijlo1·a 
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Salisb, and more rarely Q. Pedunculata Ehrh.), 10.19 %; poplar ( Populus 
tremula L.), 1.05%; hornbeam (Carpinus betulus L.), 0.34 %; and other 
species, 0.32 %. 

All these tree species occur n:ixed in the stand, the proportions varying 
with elevation. In the higher levels (Black I) fir predominates with 53.15 % 
of the total volume, followed by beech and then the others. In Black II, 
although fir stili predoniinates with 29.15 %, the Black pine becomes more 
prominent with 21.78% and together dominate the forest with oak at 19.23% 
and then other species following. 

The forest approximates to true selection type high forest. Firs occur 
in all diameter categories, either in mixed or in pure stands, and both in 
the upper as well as in the understory. The beech mostly occupies the under 
or the middle story, reaching the upper story in the younger stands. The 
pines usually occupy the upper story, Scotch pine being more frequent at 
higher elevations and the Black pine at lower; they are found mostly on 
ridges and in dryer sites. Oak occurs more frequently at lower elevations. 
As a general rule, natural regeneration of all species is good throughout 
the forest. · 

The form and quality of the trees has suffered from past neglect of 
thinning and improvement fellings and there is now a too high proportion 
of over-mature stems. 

3. First period plan 

Future management envisages no serious changes in the present stand 
composition, which is considered satisfactory from stand and yield view 
points. The proportion of pines, which give valuable timber, will be main
tained, but the beech which is slow-growing and more difficult in utiliza
tion, will generally be kept as understory with only the better stems allo
wed to grow up into the upper story. The fir which is relatively faster 
growing and easily utilized will be encouraged as the main crop, particu
larly in Block I where site conditions favour fir, but in the more arid site 
conditions prevailing in the lower Block II the fir will be favoured only 
in the moister sites, preference being given in this block to Black pine and 
oaks. Black pine (with oak as understory) will be encouraged particularly 
on ridges where soils are more shallow and dryer : the deep and more pro
ductive soil sites on easier slopes will be suitable for growing good quality 
oak stands. 

The aim of future silviculture will be to develop a selection type of 
high forest with the existing species at the highest possible yield. Being 
selection type forest, no rotation has been fixed. 
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The periodic annual cut for the 10 year pla..YJ. has been fixed for the 
forest as a whole at a total of 110000 m:ı, which is the periodic forest incre
.ment of the present growing stock of trees exceeding 16 cm Dbh. 
No attempt has been made to fix the annual cut and fellings will be 
Irı..arked each year in accordimce with demand and on the basis of the sil
vicultural requiiements of the stand in each compartment treated. The 
compartment yields indicated in Table 15 are meant to indicate the possible 
cut, but the actual volume of trees felled will depend on the judgement 
of the forester in charge, marhng according to the silvicultural rules. 

To permit the introduction of intensive forest management an adequ
ate road network is essential. The road building program for the first 
10- year period has been drawn up and is indicated in Figure 5. 

Tables 16- 21 give information on various other aspects of the forest. 

4. Condusion 

The First Period Plan covers the decade 1955 - 1964; an interim revi
sian will bemade if necessary in 1960. The two main objects of the expe
riment are, firstly, to intensify utilization of the forest, and secondly, to 
observe the results of the newly introduced methods of management. The 
plan is due for revision again in 1965. 




