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ÖN SÖZ 
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müş ise de teknik eleman yetersizliği sebebiyle buna imkan bulunamamış
tır. Maamafih bu çalışmanın, ileride bu mevzuda yapılacak büyük çaptaki 
denemelere y~arlı olacağı şüphesizdir. 
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I. KAYIN HAKKINDA GENEL BİLGİLER (1
) 

A. Kayının Türkiyedeki yayılışı ve meşcere durumu 

1. Kayının memleketimizdeki tabii işgal sahası 

Türkiyenin önemli ekonomik ağaç türlerinden biri de yapraklılardan 
doğukayını veya sadece kayın (Fagus orientalis Lipsky) dır. Memleketi
mizde kayın saf ve karışık meşcereler teşkili suretiyle ekonomik değer ka
zanmakta ve geniş sahalar işgal etmektedir. 

Kayının Türkiyedeki yayılışı muhtelif kimseler tarafından etüd edil
miş vaziyettedir. Kalıpsız (1962) ın bu hususla ilgili olarak Bernhard, 
Czeczott, Eraslan, Krause, Saatçıoğlu, Sevim, Tsehermak ve Yiğitoğlu (2) 
dan derlediği bilgiler ve kendi müşahadeleri şu şekilde özetlenebilir : 

«Anadoluda kayın türü Karadeniz kıyısı, Marmara çevresi ile malı
dut miktarda Karadeniz ardı, Ege ınıntakası ve Akdeniz kıyısı orman böl
gelerinde bulunur. 

Karadeniz kıyısı. Burada kayın sahile paralel uzayan bir mıntaka 
dahilinde kaideten kuzey mailelerde saf veya karışık meşcereler halinde bu
lunur. Buradaki kayın ınıntakası bir taraftan deniz salıili ve diğer taraf
tan kenar dağlarının subölümü çizgisi ile hudutlanır. Maamafih kayının 
sahile kadar inişi nadirdir. Bu bölgede kayın ormanları 250 - 300 m ra
kımdan başlayarak 1800-1900 m ye kadar çıkmaktadır. Fakat bu sınır 
kat'! olmayıp batıdan doğuya doğru gidildikçe kayının düşey yayılışı da 

( 1 ) Bu kitapta, bir tefrik ihtiyacı ve lüzumu duyulmayan hallerde doğukayının
dan sadece kayın şeklinde bahsedilecektir. 

(") BERNHARD. 1938. Fagus orientalis Lipsky im Taurus. Mitt. Deutsch. Dendr. 
Ges. s. 14. 

CZECZOTT, H. 1932. Distribution of Fagus orientalis Lipsky in Rübel. Die Buchen
waelder Europas. s. 362. 

ERASLAN, İ. 1954. Trakya ve bilhassa Demirköy ınıntakası meşe ormanlarının 
amenajman esasları hakkında araştırmalar. Tarım Vekaleti Orman Umum Müdürlüğü, 
Ankara. 250 s. 

KRAUSE, K. 1932. Über die Vegetationsverhaeltnisse des nordöstlichen Kleinasiens. 
Botaniseher Jahrbüche 65 (2- 3) : 349. 

SAATÇIOGLU, F. 1951. Silvikültür ders notları (Ro to baskı). 
SEVİM; M. 1950. Eloğlu (Maraş) Yavşan dağında kayın meşcereciklerine ait bazı 

notlar. Orman ve Av 22 (1) :, 5. 
TSCHERMAK, L. 1949. Klima und Wald in Anatolien. Wetter und Leben. 
TSCHERM.AK, L. 1950. Waldbau. Springer Verlag, Wien. 722 s. 
YİGİTOGLU, A.K. 1941. Türkiye iktisadiyatında ormancılığin yeri ve ehemıniyeti. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara. 250 s. 
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yukarıya doğru kayar. Karadeniz kıyısı yayılış ınıntakası içerisinde ka
yın geniş saf meşcereler teşkil ettiği gibi diğer ağaç türleriyle de karışık 
meşcereler meydana getirir. Mevki şartlarına göre kayın, göknar, ladin, 
çam, meşe, gürgen ve az miktarda da akçaağaç, karaağaç, kavak türleriy
le karışıklıklar teşkil eder ve bazan da hakimiyetini bu türlere terkeder. 
Bu yayılışınıntakası içerisinde kayının güney mailelerde görülmemesi bil-
hassa dikkati çekmektedir. · 

Karadeniz ardı. Kuzeyden Karadeniz kenar dağları ve güneyden Or
ta Anadolu stepi ile sınırlanmış olan bu bölgede kayın tabiaten elverişli 
yerlere serpilmiş bir halde ve çok cüz'i nisbette bulunur. Bu sınır dahilin
de zikre değerkayın meşcerelerine Tokat Devlet Orman İşletmesinin Ye
şilırmak vadisine bakan serilerinin kuzey mailelerinde rastlanır. Burada 
kayının alt sınırı 1300- 1500 m den başlar. 

Marmara çevresi. Bu bölgede kayın ikinci derecede bir ağaç türü
dür. Kuzeyde münhat rakımıardan itibaren dağlarda görünmeye başlar ve 
güneydoğuya gidildikçe alt sınırı yükselir. Nitekim kuzeyde bulunan Ka
pıdağda ve Karadağda takriben 500 m den itibaren meşcere teşkil ettiği 
halde kayın alt sınırı Uludağda 1100 m den, Alaçarnda 1200 m den baş
lar. Kayın Marmara çevresinde de saf meşcereler meydana getirdiği gibi 
diğer yapraklı ve ibreli türlerle karışıklıklar da teşkil etmektedir. 

Ege mtıntakası. Kayın munhasıran bölgenin kuzeydoğu sınırındaki 
Demirci Dağının, Murat Dağının ve Akdağın güneyindeki kuzeye bakan 
mail el erde 1600 - 1700 m den itibaren saf meşcereler tesis eder ve Akdağ
da orman sınırı (2000 m) na kadar yükselir. Burası kuzey kayın dağılış 
ınıntakasının en güneyidir (38° 54' kuzey enlemi). 

Akdeniz kıyısı. Kayının adacık halinde küçük bir yayılış sahası da 
bu bölgede; Hatayda Gavur Dağında, Maraşta, Pazantının kuzeydoğu
sundaki Pos ormanlarında bulunmaktadır. Fakat bunlar küçük parçalar 
halinde bulunup evsafca da düşük oldukları için ekonomik önemi haiz de
ğillerdir. Eloğlu (Maraş) Yavşan Dağında sedir+göknar sahası içerisin
de 1600- 1900 m yüksekliklerde ve bilhassa derin ve muhafazalı havza ta
banlarında grup veya meşcerecikler halinde kayma rastlanmıştır. 

Yukarıdaki bölgelerin dışında kalan Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve 
Akdeniz ardı ormanlarında kayın türü bulunmamaktadır. 

Memleketimizde amenajman planına bağlanmış olan koru ormanla
rının 231497 hektarını saf kayın meşcereleri teşkil etmektedir. 67296 hek
tarlık bir sahada da kayın türü % 80 den yukarı nisbette bir hakimiyet 
göstermekte ve yapraklı veya ibreli türlerle karışık meşcereler yapmak
tadır». 
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Halil Gökmen'in Kat'i Orman Amenajman Planiarına ve I. Devre Or
man Amenajman Planiarına müsteniden hazırlamış ve tabettirmiş bulun
duğu 1/2 500 000 mikyaslı «Türkiyede orman ağaç ve ağaçcıklarının yayı
lışı» adlı haritaya göre kayının memleketimizde bulunduğu yerler Şekil 1 
de gösterildiği gibidir. 

2. Kayın meşcerelerinin durumu 

Kayının Türkiyede teşkil ettiği meşcereler ve bunların kuruluşları 
hakkında Kalıpsız (1962) etraflı bir inceleme yapmış vaziyettedir. Müel
lif bu incelemesini Kat'i Orman Amenajman Planları ile bunların bulun
madığı yerlerde I. Devre Orman Amenajman Planiarına ve bu planların 
tanziminde kullanılan taksasyon kayıtlarına ve deneme ağacı ölçmelerine 
istinat ettirmektedir. Bunlardan elde edilen bilgilere göre memleketimiz
deki kayın meşcerelerinin meşcere kuruluşu ve yaş durumu, meşcere hac
mı, cari hacım artımı, yıllık verimi, bakım ve işletme tarzı şöyledir : 

«M eşeere kuruluşu ve yaş durumu. Ka yın türü sahile yakın ve m ün
hat bölgelerde sıcak isteyen yapraklı ağaçlarla, yüksek rakımıarda gök
nar ve ladinle, yüksek sırtlarda ve kısmen güneye bakan mailelerde çam ve 
meşeyle karışık meşcereler teşkil ve karışık yapraklı orman şeridi üst sı
nırı ile göknar zonu alt sınırı arasında da umumiyetle saf meşreceler te
sis etmektedir. Meşcerelerin büyük bir kısmı bugüne kadar ölçüsüz çeşitli 
müdahalelere maruz kaldığı için bunların tabii kuruluş ve bünyeleri yer -
yer büyük ölçüde değişikliğe uğramış olup bunlar baltalık, korulu balta
iık ve koru gibi çeşitli işletme şekilleri arzederler. Bu itibarla belirli bir 
meşcere kuruluşuna irca edilemezler. Bununlaberaber gerek yapılan tes
bitiere ve gerekse taksasyon kayıtlarına göre bu meşcerelerin büyük bir 
ekseriyetinde her çap ve yaş kademesinden ağaç bulunduğu kanaatine va
rılmıştır. Ancak, madendireği veya yakacak istihsaline matuf kesimlerle 
tahrip edilmiş sahalarda veya fena yetişme muhiti şartlarında bir-yaşlı 
kayın meşcereleri mevcuttur. Etüd edilen 176436 hektarlık saf kayın meş
ceresinin takriben % 50 sinin orta yaşı Orman Amenajman Planlarının 
Tanzimine ve Tatbikine ait Talimatnarnede esas alınan kayın idare müd
deti (120 -150) ni geçmiş vaziyettedir. 

Meşcere hacmı. Saf kayın meşcerelerinin hektardaki hacmı ortala
ma olarak 145 m3 dür. Hektardaki hacmı 125 m3 e kadar olan saf kayın 
meşcereleri saf kayın sahasının % 44.8 ini ve 125- 525 m 3 olanlar % 55.2 
sini teşkil etmektedir. Ayrıca muhtelif ağaç türlerinin hacmen % 10 - 20 
nisbetinde iştirak ettiği kayın meşcerelerindeki servet durumu Kat'i Or
man Amenajman Planlarından incelenmiş ve kayın+karışık yapraklı meş
cerelerinde lll m3/ha, kayın+çam+meşe meşcerelerinde 174 m 8/ha, ka-



KARADENiZ 
Black Sea 

o OC§)lo!ARA$ 

A K D E N z 
Medi n Sea 

Şekil 1. Doğukayınının Türkiyedeki tabii yayılış sahası. 

Natural distribution area of eastern beech in Turkey. 

Mikyas 
S ca\ e 



5 

yın+göknar+ladin meşcerelerinde 214 m3/ha ortalama değerleri bulun
muştur. Bu durum, kayın meşcerelerinin taşıdığı ağaç servetinin rakımın 
yükselmesiyle artmakta olduğunu ve bilhassa göknar veya ladinle teşkil 
ettiği karışık meşcerelerde önemli derecede yüksek bulunduğunu göster
mektedir. 

Oari hacım artımı. Kayın meşcerelerinin hektardaki cari hacım ar
tınıı ortalama olarak 2.26 m 3 dür. Hektardaki yıllık cari hacım artımı 
2.25 m 3 e kadar olankayın meşcereleri bu maksat için etüd edilenkayın 
meşcere sahasının % 54.9 unu ve 2.25-6.75 m 3 olanlar % 45.1 ini teşkil 
etmektedir. Yıllık hacım artımı münferit hallerde hektarda 6.00 m 3 e ka
dar ulaşınakla beraber umumiyetle 2.00 m3 etrafında ve bazı hallerde de 
bunun çok altında bulunmaktadır. 

Yıllık verim. Orman Amenajman Planlarının Tanzimine ve Tatbi
kine ait Talimatnameye müsteniden hesaplanan ve ağaç serveti kafi gö
rülmediği hallerde bir miktar aşağı indirilen veya tamamen kaldırılan yıl
lık verim, kesim verilen ve verilmeyen sahalar tefrik edilmek suretiyle in
celenmiştir. Buna göre yıllık eta ortalaması, kesim verilen kayın sahala
rınazarı itibare alındığı takdirde hektarda 0.812 m 3 ve genel kayın saha
sı nazarı itibare alındığında hektarda 0.503 m 3 bulunmuştur. 

Bakım ve işletme tarzı. Kayın meşcerelerinin normal olarak, Orman 
Amenajman Planlarının Tanzimine ve Tatbikine ait Talimatnarnede ve
rilen esaslar dahilinde ve silvikültürel icaplara göre bakım ve işletmeye ta
bi tutulmuş olması beklenirken tatbikatta çeşitli sebeplerle gerek mevzu
atın ve gerekse ormancılık tekniğinin icabatından bulunan esaslardan ba
riz inhiraflar olmaktadır. Şöyle ki : a) bir çok meşcerelerde yıllık veri
min üstünde kesim yapılmaktadır, b) kayının bilhassa ibrelilerle teşkil et
tiği karışık meşcerelerde kayın etası ormanda bırakılmakta ve bu su
retle bu meşcereler, tabii bünyeleri bozularak kayın hakimiyetine doğru 
götürülmektedir, c) meşcereden uzaklaştırılması gerekli gövdeler orman
da terkedilmekte, birinci sınıf gövdeleı: alınmakta ve bu sebeple müdaha
le görmüş olan meşcerelerin ekserisinin kalitesi düşmüş ve verim gücü 
azalmış bulunmaktadır, d) ekseri hallerde amenajman planlarının yalnız 
mutlak eta miktarına sadık kalınmak suretiyle kesimler yapılmakta, pla
ımı diğer hususları tatbik edilmernekte ve hıı Rııretle tabii gençleşmenin 
genel ekolojik şartları bozularak bir çok hallerde tabii tensil vukua gele
memektedir, e) madendireği ihtiyacİnı temin maksadiyle genç meşcereler
de bakım gaye ve prensiplerinden uzak kesimler yapılmakta ve bu meş
cerelerin bünyeleri bozulmaktadır, f) nakliyat ve kıymetlendirme imkan
larının müsait olm:adığı bazı meşcerelerden yıllık veriiri alınmamakta . ve 
binaenaleyh Jı.asılat kaybına sebebiyet verilmektedir». 
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B. Kayının tanıtımı ve kayından taydalanına 

ı. Kayının botanik özellikleri 

Kayın Angiospermae (kapalıtohumlular) alt şubesinin Dicotyled
oneae (ikiçenekliler) sınıfının F'agaceae familyasına mensup bir ağaç tü
rüdür. 

Halil Gökmen'in derlediği bilgilere göre doğukayınının botanik özellik
leri şunlardır : 

«Doğukayını 40 m kadar boylanabilen ağaçlar halinde bulunmakta
dır. Kabuk boz renkte ve genç sürgünler tüylüdür. Gövdeler yukarı kısım
dan itibaren büyük dallar yapar. Yapraklar tüm yaprak şeklinde olup Av
rupa kayınınınkinden daha büyükçe ve geniştir. Genç yapraklar parlak, tüy
lü, sarımtırak yeşil renkte ve dalgalıdır. Yaşlı yapraklar koyu renkte, ke
narları dişli ve yüzeyi genç yapraklardan daha düzdür. Yaprak sinirleri 
çokcadır. Yan sinirler yaprak kenarına doğru kıvrılır. Kadehcik, alt kıs
mında uca doğru genişçedir. Kayın besice zengin, serin toprakları sever. 
Kumlu topraklarda olduğu gibi kireçli topraklarda da yetişir. Anakayası 
granit veya diabaz olan topraklar üzerinde de iyi büyüme gösterir. Işık 
isteği az olan bir ağaç türüdür». 

Berkel (1941) ayrıca, doğukayınının 20 m veya daha fazla yüksekli
ğe kadar dalsız gövde teşkil ettiğini, ağaç tepesinin dar ve mahruti bir 
şekilde yukarıya doğru yükseldiğini, F'agus silvatica dan daha seri bir 
tecessüme malik bulunduğunu, bununlaberaber F'agus silvatica ya çok ya
kın olduğunu ve umumiyetle dünyada mevcut bütün kayın türlerinin bo
tanik bakımdan olan vasıflarının büyük bir benzerlik arzettiğini ve E. 
Muhlis Oksal'a atfen doğukayınının meyva kadehi üzerinde yumuşak, 

uzun ve safihavi harşefler mevcut olduğunu yazmaktadır. Yine Berkel 
(1941) doğukayınında muntazam ve normal bir teşekkülat olarak kırmızı
göbek teşekkülatının mevcut olduğunu söylemektedir. 

Toker (1956) ise doğukayını için «Çiçekleri tek evli, erkek çiçek to
murcukların yanında sümbüle halinde sarkık veyahut diktir. Dişi çiçek
leri ikişer ikişer bulunur ve dört odacıklıdır. Meyvası saplı, dikenli, 2.5 
cm büyüklüğünde olan bir kadehcik içerisindedir. Kadehcik olgunlaşınca 
dört parçaya ayrılır ve bu esnada meyva fırlar» demektedir. 

Kayacık (1963) a göre doğukayını 2 metreye kadar çap yapabilen 
birinci sınıf orman ağaçlarından olup gövdesi düzgün ve dolgundur. 

Saatçioğlu (3) doğukayınının toprak isteği hususunda «kireçli toprak
lara karşı sevgisi ancak yazların serince olduğu yerler için doğrudur ve 

( 3 ) SAATÇIOGLU, Fikret. 1951. Silvikültür ders notları. 250 s. (Roto baskı). 
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ikiimin kendisine çok uygun olduğu yerlerde kireçce zayıf topraklar üze
rinde de görülür» demektedir. 

2. Kayında husule gelen çürüklükler ve zarar yapan böcekler 

Bazı mantarlar kayında çürü1dükler yapmaktadır. Bunları 1) dikili 
halde husule gelen çürüklükler ve 2) kesilmiş halde husule gelen çürük
lükler olarak iki kısımda mütalaa etmek mümkündür. 

Kayın dikili halde iken hasıl olan çürüklüklerin en önemlisi beyaz çü
rüklük veya öz çürüklüğüdür. Beyaz çürüklük kayın gövdesinin öz odu
nunda meydana gelmektedir. Doğukayınında bu çürüklüğün müsebbibi 
Polyporus fomentarius mantarıdır. Berkel (1948) e göre «kayında beyaz 
çürüklük husule getiren bu mantar arız olduğu odunun kullanış değerini 
düşürerek ancak yakacak odun olarak kullanılmasına sebep olur. Manta
rm konsolü büyük ve at tırnağı şeklinde olup kül renklidir. Ağaç gövdesi
ne yapışık olan bu konsollerden, bu çürüklüğün mevcudiyeti dışarıdan ko
laylıkla anlaşılır. Konsol kav olarak tutuşturmada kullanılabilir». Berkel 
(1941) ayrıca, içi tamamen çürümüş kovuk ağaçlardan bahsetmekte ve 
«ihtiyar, bakir kayın ormanı meşcerelerinde yapılan kesimlerde gövdele
ri göbek kısmından tamamen çürümüş olan ağaçlara tesadüf edilir. Bu çü
rük göbekler içerisinde siyah renkten beyaz çürüklüğe kadar muhtelif ko
yulukta renkler mevcuttur. Gövdelerinin içerisi tamamen boş olan bazı 
kalın kayın ağaçları nadir değildir» demekte ve fakat bunun sebebini sa
rahaten belirtmemektedir ki bu çalışmamızda da müşahade edildiği üze
re, dıştan mantar konsolüne rastlanmadığı halde içten bu şekilde çürük 
olarak bulunan bu ağaçların başka etkilerle çürümüş olmaları muhtemel
dir. 

Boyce (1948), Baxter (1952) ve Walker (1957) Amerikan kayını (Fa
gus grandifolia Ehrh.) nda, dikili halde iken, Fomes igniarius Gill. in be
yaz gövde çürüklüğü veya beyaz öz çürüklüğü (4) tevlit ettiğini yaz
maktadır. Guinier (1952) dikili Irayınların gövde ve dallarında Nectria di
tissima nın şankrlar husule getirdiğini söylemektedir. 

Kayın kesilmiş halde iken hasıl olan çürüklüklerin en önemlisi ise ar
daklanmadır. Berkel (1948) ardaklamayı, «kışın kesilen ve ormanda bırakı
lan yatık kayın gövılP.lArinilA, ilkhahar Ronhırınrla vAyahnt y::ı7. h::ı~l::ıngı

cında evvela gövdenin enine kesitlerinden başlayarak içeriye doğru dil 
şeklinde uzanan kırmızımtırak veyahut kahverengimsİ lekeler peyda olur. 
Bunu müteakip 3 - 4 ay geçtikten sonra, gövde içerisine doğru ilerlemiş 
olan bu kırmızımtırak veya kahverengi lekeler yerine sarımtırak beyaz 

( 4 ) White trunk rot or white heart rot. 
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renkte şeritler ve lekeler hasıl olur ki bu hal beyaz çürüklüğün başlangıcı
dır. Ardaklamayı husule getiren mantarlar pek çeşitlidir» şeklinde izah 
etmektedir. Pauli (1952) ardaklanma için «gerekli şekilde yapılmayan bir 
istifte, kayın odunu kesildikten kısa bir zaman sonra tehlikeli bir durum 
alır. Burada filvaki odun maddesinin esaslı bir şekilde tahribi vuku bul
ınarnakla beraber yine de başlangıç teşkil eden bir renk değişmesi mev
zuubahistir. Bu renk değişmeleri hertaraf edilmediğ·i için kontraplak, mo
bilya ve parke endüstrisinde oldukça büyük zarar teşkil etmekte ve odu
nun değerini % 30 nisbetine kadar azaltmaktadır. Kayının ardaklanması 
sebepleri henüz açık olarak bilinmemekte ve fakat ardaklanmaya bir çok 
mantarların sebep olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır» demektedir. Ala
çam (1955), kayın tomruğunun, bilhassa kış ayları dışındaki kesimlerde, 
kısa zaman (30- 40 gün) da işlenerek kereste halinde getirilmediği tak
dirde ardaklanmakta olduğunu ve Franz Kollmann'a atfen kıymetinden 
% 30 - 60 i kadar kaybettiğini yazmakta ve kendi denemelerinin de bunu 
teyit ettiğini göstermektedir. Toker (1956), ardaklanmayı tevlit eden 
mantarların Kurt Lohwag ve Ph. Guinier'in Düzcedeki tesbitlerine göre, 
H ypoxylon coccineum Bull., Bispora monilioides Corda, Stereum purpu
reum Pers., Schizophyllum commune Fr., Polyporus vaporarius, Polystic
tus versicolar Sacc., Xylaria, Pholiota cins ve nevileri olduğunu ve Yugos
lavyada Fagus silvatica üzerinde J. Tuzson'un yaptığı bir çalışmada da 
ayni mantarların tesbit edilmiş bulunduğunu yazmaktadır. Guiııier (1952) 
ayrıca, «kesilmi~ kayın odunu Stereum purpureum Pers. in tasallutundan 
pek korunamaz» demektedir. 

Türkiyede kayma arız olup zarar tevlit eden böcekleri Schimitschek 
(1953), kendi ifadesi ile, literatürden derleyerek değil de bizzat görerek 
teşhis ve tesbit etmiştir. Yapraklarda, kambiyum mıntakasında, odunda 
ve yatık ağaçlarda zarar yapan bu böcekler Polydrosus mollis Ström, üre
hester fagi L., Glıeimatobia boreata Hb., Dasyalıira pudibunda L., Ge
rambyx Scopolii Füssl., Liopus nebulosus L., Exocentrus lusitanus L., 
Taphrorychus hirtellus Eichh., Taphrorychı~s Bulmerincqui Kol., Tiaph
rorychus Schimitscheki Egg., Ptilinus pectinicornis L., Xyloterus signatus 
Fab., Xyleborıts Saxeseni Ratz., Dorcus parallelopipedus L., Rosalia alpina 
L. dir. 

3. Kayının telmik vasıfları ve kullamldığı yerler 

Berkel (1941) in yaptığı çalışmalara göre doğukayınının mutlak kuru 
özgül ağırlığı ortalama olarak 0.63 gr/cm3

, hacım yoğunluk kıymeti orta
lama olarak 530 kg/m3

, hava lmrusu halindeki inhina direnci 870 kg/cm2
, 

elastikiyet modülü 125 000, Avrupa kayınına nazaran yıllık halkaları da-
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ha dar ve bu sebeple daha hafif, yıllık halka sınırları bariz, yaz odunu ilk
bahar odununa nazaran daha koyu renktedir. Tokat ınıntakası kayınıarı
nın teknik vasıfları üzerinde bir çalışma yapmış bulunan Gürsu (1960) 
ise bu kayınların, ortalama olarak, tam kuru özgül ağırlığını 0.589 gr/cm3

, 

hava kurusu özgül ağırlığını 0.663 gr/cm3 ve hava kurusu eğilme diren
cini 1052 kg/cm2 bulmuştur. 

Kayın yapı marangozll.uğu, mobilyacılıkJ, kontraplak, lingnoston, 
araba, karoseri, iş ve marangoz tezgahları, keman, ork ve piyano kısımları, 
alkollü olmayan mayi maddelerle kuru maddeler ambalaj fıçıları, zemin 
parkeleri, çamaşır mandalı, elbise askısı, kundura kalıpları, fırça tahtala
rı, oyuncak, mutfak aletleri, tüfek ağaç kısımları, travers, madendireği, 
sandal kürekleri, fırın kürekleri, bayrak direği, takunya, ambalaj sandık
ları, elek kasnakları, ziraat aletleri, ağaç kesim kamaları, alet sapları, 
ayakkabı topukları, yakacak odunu ve kömürü imal ve faydalanma saha
ları (Berkel, 1948) ile kağıt hamuru istihsalinde (Toker, 1956) kullanıl

maktadır. 

Kayın kerestesi piyasaya, umumiyetle fırınlanmış olarak sürülmek
tedir. 



II. ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLER 

A. Çalışmanın gayesi 

Çalışmanın gayesini Tokat ve Samsun ınıntakasındaki ve hususiyle 
'I'okat Devlet Orman İşletmesinin Yaylacık Serisindeki kayıniarın muay
yen bir yaştan sonra çürümeye fazlaca maruz kalması ve bu itibarla bu or
manların işletilmesine esas olacak idare müddetlerinin bu görüş tahtında 
incelenmesi teşkil etmiştir. Halen yürürlükte bulunan Orman Amenajman 
Planlarının Tanzimine ve Tatbikine ait Talimatname ( Orn:ian Um um Mü
dürlüğü, 1956 a) memleketimizdeki biluınum kayın ormanıarına uygula
nacak idare müddetini 120 - 150 yıl olarak vermiş bulunduğuna göre, bu 
araştırma ile bu sürenin ınevzubahs ınıntaka ormanıarına olan uygunluğu 
öğrenilınek istenmiştir. Tayin edilecek idare müddetinde en ınühim ve hat
ta tek faktörü bu havalideki kayıniarda ınüşahade edilen çürüme veya er
ken çürüme teşkil ettiği cihetle araştırılacak idare ınüddeti teknik olgun
luk ınüddeti (Alemdağ, 1962) olarak düşünülmüş ve ele alınmıştır. Hal 
böyle olunca, ağacın, ınuayyen bir ınaksada matuf olgunluk çapını iktisap 
etmesi keyfiyetinin mevzuubahs olacağı gözönünde bulundurularak lü
zuınlu materyalin toplanınası ıneşcere ünitesine değil ve fakat tek ağaca 
istinat ettirilmiştir. Bu arada tek ağaçlara ait bazı artıın ve büyüme ınü
nasebetlerinin tesisinin de faydalı olacağı mütalaa edilmiştir. Çalışınalar 
bu neticelere ulaşılacak şekilde planlanmıştır. 

B. Çalışınanın yapıldığı sahanın tanıtımı 

Bu çalışına Tokat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Yaylacık Or
ınan Bölge Şefliği dahilindeki, kat'i amenajman birinci revizyon planı 13. 
Orman Amenajman Heyeti (") tarafından tanzim edilmiş bulunan Yaylacık 
Serisinde yapılmıştır. Bu seri ve civarı, Yiğitoğlu (1941) nun Türkiyedeki 
orman ınıntakalarının taksimine ait haritasına göre Karadeniz kıyısı ının
takasından Karadeniz ardı ınıntakasma geçiş mahalline ve Karadeniz ke
nar dağlarının üst hatlarına isabet etmektedir. Çölaşan (1960) da Türki
yenin iklim ınıntakalarmı anlatırken Karadeniz ınıntakasının güney hu
dudunun Kuzeydoğu Anadoludan itibaren gelip Tokatın kuzeyindeki Yay· 
lacık dağlarından geçtiğini söylemektedir. O itibarla burası her iki ının
takanın iklim hususiyetlerini ihtiva eden bir karakter taşımaktadır. Yay
lacık Serisine civar olan veya bu serinin ~eınadisi ınahiyetindeki kayın or-

(5) 13. ORMAN AMENAJMAN HEYETİ. 1956. Tokat Devlet Orman İşletmesi 
Yaylacık Serisi Birinci Revizyon Planı, 1956-1965 (Basılmamıştır). 
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manları (6 ) aşağı- yukarı ayni yetişme muhiti şartlan içerisinde bulun
maktadır. Bunlara bir örnek teşkil eden ve ölçme ve tesbitierin yapıldığı 
Yaylacık Serisi için, amenajman planından da faydalanılarak, aşağıdaki 
şeyler söylenebilir. 

Mevki. Yaylacık Serisi Tokatın kuzeyinde olup Tokata düz hat ola
rak 18 km mesafededir. Seri muhtemelen 1/25 000 ölçekli Tokat G37- d3, 
d4 ve Tokat H37 - al, a2 paftalarına isabet etmektedir. Seri doğu kısmında 
Tekmezer - Taşlıtarla - Gölcük Alanı - Gürleyik Tepe arasındaki sırtlarla, 
kuzeydoğu kısmında Gürleyik Tepe - A vlun Yaylası arasındaki sırtla, Ha
tunpınarı ve Hızar dereleriyle, kuzeybatı kısmında Hızar Dere - Tepeağdaş 
Alanı - Aşucuk Alanı - Çalıca Alanı arasındaki sırtlarla, batı kısmında Ça
lıca Alanı- Sarıtarla- Çokurtman Dere arasındaki sırtla, güney ve güney
batı kısmında Pelitli Sırtı, Taşmerdiven Deresi, Zından Dere, Zından De
renin Koyunca Dere kavşağı ile Tekmezar arasındaki sırtla çevrilidir. 
Umumi bakısı güney ve batı yarısında güneye, kuzey ve doğu yansında ku
zeyedir. Serinin en yüksek noktası Gürleyik Tepe (1650 m) dir. Serinin 
vasati rakımı 1450 m dir. 

iklim. Yaylacık ormanları Karadeniz salıilinden İç Anadoluya geçiş 
zonu üzerinde bulunduğundan heriki ınıntakanın iklim hususiyetlerini ar
zetmekle beraber bu ormanların daha ziyade Karadeniz ikliminin tesiri 
altında olduğu görülmektedir. Köppen'e göre bu havali Orta Karadeniz 
sahil iklimi ınıntakası olmakta ve Cfa tasnif çerçevesi içerisine girmekte
dir (Çölaşan, 1960). Bu tip, rutubeti bol mutedil iklimleri ifade etmek
tedir. Bu tipte yağışların dağılışiarındaki fark azdır ve yağışlar bütün 
mevsimlere dağılmaktadır. Çölaşan (1960) ın ortalama senelik yağış da
ğılışı haritasında Yaylacık Serisinin bulunduğu yerler 600- 800 mm ya
ğış alan m ahaller arasında gösterilmiştir. 

Toprak. Türkiyenin jeolojik haritasına göre bu mıntaka Poleozoikunı 
Çağı menşeli şist arazisidir. Oakes (1958) e göre bu havalinin toprakları 
kahverengi orman toprağı ve podzolik toprak sınıfına dahil bulunmakta
dır. üst toprağı killi tın- kil, kumlu tın ve killi tın- tınlı topraklar teşkil 
etmektedir. Anakaya ince kumlu kiltaşı, şist veya gınaysdır. Ormanlı 

yerlerde toprak umumiyetle gevşek, orta derin veya derin, az taşlı, suyu 
geçirir, serin veya ratıp karakterdedir. Toprak satlımdaki ölü örtünün te
cezzisi ve humuslaşması genel olarak vasat derecededir. Humus toprağın 
içerisine işlemiş vaziyettedir. 

VüsJat. Serinin vüs'ati 2655.05 hektarı orman ve b1ti.85 hektarı açık
lık olmak üzere 3170.90 hektardır. 

( 6 ) Bunlar, Yaylacık ve Hızarboğazı hariç, I. Devre Amenajman Planlı sahalar 
olup seri isimleri şöyledir : Tokatın kuzeyinde Güneşdağı, Kızılkaya, Halilalan, Keten
dere, Kargıdere, Bizeri, Yaylacık, Hızarboğazı, Canbolat, Fındıcak, Dumanlı, Mengidere, 
Sakarat, Boğalı, Engüles ve Tokat'ın batısında Üçtaşlar, Leveke, Tomara, Asmalıdağ, Ça-. 
takdere. -
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Meşcere kuruluşu. Serinin asli ağaç türü kayındır (Şekil 2). Kuzeye 
bakan maileler hemen tamamen saf kayın meşcerelerinden ibarettir. Alan
lar civarında, kapalılığı az olan sırtlarda ve güney mailelerde münferit ola
rak veya küçük veya büyük gruplar halinde sarıçam (Pinus silvestris L.)ın 
karışıklığa iştirak ettiği görülmektedir. Düre içlerinde gürgen (Oarpinus 
sp.), batıgüney ve güney mailelerde meşe (Quercus sp.) ve muhtelif yer
lerde kavak vs. gibi diğer tali ağaç türleri % 5 ten az nisbette karışıklığa 
katılmaktadır. 

Ormanda ağaçcıklardan ve çalılardan Rhododendron ponticum, liho
dodendron flavum, Vaccinium myrt·illus, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, 
Paliurus aculeatus, Pı·unus laurocerasus, Orataegus, Oorylus, Oornus, 
Rosa'ya, otumsu bitkilerden Fragaria vesca, Hedara helix, Oalamintha 
vulgaris, Sambucus nigra, Stellaria holostea, Euphorbia arri"ygdaloi.des, 
Festuca ovina, Oirsium arvense, Oampanula, Lathyrus, Galium, Salvia, 
Potentilla, Poa, Luzula, Trifolium'a rastlanmaktadır. Ağaçların bazıla

rında, bilhassa bazı bölmelerde, yosunlar ve likenler bulunmaktadır. 

Ağaç türleri topluca mütalaa edildiği takdirde 1.30 m çapı 10 cm ve 
daha yukarı olan ağaçların hektardaki ortalama sayısı 209 dur. Bu mik
tarın I., II., III. ve IV. çap sınıfiarına dağılışı, sırasıyla 125, 48, 25 ve 11 veya 
% 59.8, % 23;0, % 11.9 ve % 5.3 şeklindedir. Kayından gayri ağaçların çap 
sınıfları içerisindeki sayıları ise sırasıyla, hektarda 24, 12, 1 ve O dır. Meş
cereler en küçük yaştan çok ileri yaşlar (250- 300) a kadar çeşitli yaşlar
daki ağaçlardan müteşekkildir. Orman koru ormanı olup meşcereler seç
me kuruluşu karakterinde bulunmaktadır. Çok yaşlı ağaçlar meşcereler
de fazla sayıdadır. Bunlar arasında bazı yerlerde sıklık ve serenlik çağın
daki gruplara rastlanmaktadır. Kapalılık 0.3 ile 0.8 arasında değişmek
tedir. 

Buradaki kayın meşcereleri optimumundaki kayın meşcereleri intı

haını vermemektedir. 

Ağaç serveti hacmı, hacım artımı, eta. Serinin yekün ağaç serveti 
hacmı, 1.30 m çapı10 cm ve daha yukarı olan ağaçlar nazarı itibare alındı
ğında, 387424 m 3 kabuklu gövde hacnüdır. Bunun 369630 m 3 ünü kayın 
teşkil etmektedir. Geri kalan miktarın 9608 m 3 ü sarıçam, 5185 
m 3 ü gi.irgen, 1004 m3 ü meşe ve 1007 m 3 ü diğer ağaç türleridir. Bu miktar
ların un.'ı.um servet içerisindeki nisbetleri ise % 95.4 ü kayın, % 2.5 i sarı-· 
çam, % 1.3 ü gürgen, % 0.3 ü meşe ve % 0.5 i diğer türler şeklindedir. Ye
kfın ağaç ,hacmının I., II., III. ve IV. çap sınıfiarına dağılışı ise sırasıyla 
52041 ma, 71633 m~, 112496 ma, 151254 ma veya% 13.4,% 18.5,% 29.0 ve 
% 39.1 dir. ·Hektardaki ortalama kabuklu gövde hacmı 146 m 3 dür. 
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Şekil 2. Yaylacık Serisinde kayın meşcereleri. 

Beech stands in Yayiacik Working Circla 
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Schneider metodu ve K = 400 faktörü kullanılarak hesaplanmış bu
lunan serinin yıllık cari hacım artımı 5510 m 3 kabuklu gövde hacmıdır. 
Bunun 5275 m 3 ünü veya% 95.7 sini kayın, 121 m3 ünü veya% 2.2 sini sa
rıçam, 71 m 3 ünü veya% 1.3 ünü gürgen, 17 m 3 ünü veya% 0.3 ünü meşe ve 
26 m 3 ünü veya % 0.5 ini diğer ağaç türleri teşkil etmektedi'r. Kayının I., 
II., III. ve IV. çap sınıflarındaki yıllık cari hacım artımı nisbetleri, sırasıy
la% 3.4,% 2.1,% 1.3 ve% 0.7 şeklindedir. Hektardaki ortalama yıllık cari 
hacım artımı miktarı 2.075 m 3 dür. 

Saha usulu formülü (Orman Umum Müdürlüğü, 1956 a) ne göre, ida
re müddeti 150 yıl alınarak, kesim görecek 217 4 hektarlık saha için hesap 
edilmiş bulunan serinin etası 1948 m 3 kabuklu gövde hacmıdır. Bunun 
1933.4 m3 ünü kayın, 7.7 m 3 ünü sarıçam ve 6.9 m3 ünü gürgen teşkil et
mektedir. Bunların nisbet itibariyle dağılışıarı % 99.2 kayın, % 0.4 sarı
çarn ve % 0.4 gürgen şeklindedir. Buna göre bütün seride hektara isabet 
eden yıllık kesim miktarı 0.734 m3 kabuklu gövde hacmı veya yıllık cari 
hacım artımının % 35.4 üdür. 

Sağlık durumu. Ormandaki kayın ağaçlarının takriben % 50 si yara
lı vaziyettedir (Şekil 3). Yaralar kök kısımlarında olduğu gibi ağacın üst 
kısımları (yerden 2-2.5 metreye kadar) nda da görülmektedir. Bunların, 
yaba yapmak için elverişli ağaç ararken köylüler tarafından açılmakta 
olduğu veya kesim esnasında devrilen ağaçların çarpmasıyla meydana 
geldiği zannedilmektedir. Bilahare buralardan mantarlar girmek suretiy
le gövdede çürükli.ik husule getirmektedir. Bir kısım ağaçların dip tarafla
rı kovuk vaziyette bulunmaktadır (Şekil 4). Bazı ağaçlar tepelerine yakın 
çatal yerlerindeki boru gibi budaklardan su almak suretiyle çürümekte ve 
bu çürüklük aşağıya doğru inmektedir. Bu çürüklükler bazan şuai vazi
yette veya öz boyunca yuvarlak ve siyah renktedir. Bu gibi budakların 

daha büyüklerine gövdenin aşağı kısımlarında da rastlanmaktadır. Göv
denin dip kısımlarında da siyah şuai çürüklükler görülmektedir. Kesimler
de devrilme esnasında civar ağaçlarda büyük zararlar husule gelmekte
dir. Seride ağır bir hayvan otlatması mevcut bulunmakta ve bunun tesirli 
bir neticesi olarak tabii tensile pek az rastlanmaktadır. Yangından müte
vellit zararlar müşahade edilmemektedir. 

C. Arazideki ölçme ve tesbitler 
Arazideki ölçmeler çalışmayı tahakkuk ettirecek mahiyette olmak 

üzere tek ağaçlarda yapılmıştır. Bu maksatla Yaylacık Serisinin kayın 
ihtiva eden 1-5, 7, 11-22 ve 25 numaralı bölmelerinde 182 adet kayın de" 
neme ağacı alınmıştır. Bu ağaçlar bölmelere dağıtılmış ve muhtelif çaplı 
ve muhtelif evsaflı olmalarına dikkat edilmiştir. Bilahare kıymetlendir
mek üzere deneme ağaçları üzerinde, kesilmeden ve kesildikten sonra şu 
tesbitlerde bulunulmuştur : 



Şekil 3. Yaylacık Serisinde yaralı kayınlar. 

Scarred beeches in Yayiacik Working Circle. 
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Şekil 4. içinde kırmızıgöbek teşekkülatı ile çürüklük bulunan bir 
tomruğun enine kesiti ve içi kovuk bir tomruk. 

Cross seetion of a log whiclı has red hea.-.t formatian and decay in it, 
and a hollow log. 

1. Ağaç dikili vaziyette iken. a) milimetrik Flury kompası ile 1.30 
m deki kabuklu çap çaprazvari olarak mm ye kadar 2 defa ölçülerek kay
dedilmiş ve bunların ortalaması alınmıştır, b) İsveç kabukölçme aleti 
ile 1.30 m deki kabuk kalınlığı karşılıklı olarak 2 defa mm ye kadar ölçü
lerek kaydedilmiş ve bunların toplamı alınmıştır, c) artım burgusu ile 
1.3Q m de }farşılık,lı olarak 2 artım kalemi alınarak bunlar Ankaraya gön
derilmiş ve burada yıllık halkaları sayma makinası kullanılarak herbirin
deki 10 yıllık artım halkalarının toplam uzunluğu milimetrenin 1/10 ine 
kadar ölçülmüş ve heriki kalem ölçmesinin ortalaması alınmıştır. 

2. Ağaç devrik vaziyette iken. a) dip kütükteki yıllık halka adet
leri sayılmış ve çürüklük dolayısıyla hepsinin sayılamadığı hallerde dış ta
raftan itibaren sayılabilen halka adetleri, dış taraftan itibaren halkaları 
sayılan kısmın çift taraflı kalınlığı, halkaları sayılamayan kısmın ortalama 
çapı tesbit edilmiştir, b) dip kütük yüksekliği ölçülmüştür, c) ağaç göv
desi ihtiva ettiği kerestelik, direklik vs. odun çeşitlerine göre muhtelif 
uzunluktaki seksiyenlara ayrılarak herbir seksiyonun kabuklu ve kabuk
suz orta çapları ve boyları tesbit edilmiştir, d) ağaçta çürük veya kovuk 
kısım mevcut olduğu hallerde bunwı dip kütükte kapladığı sahanın orta
lama çapı ve seksiyonların orta yerlerinde kesitler almak suretiyle her 
seksiyondaki ortalama çapı ve gövde içinde devam ettiği kısmın boyu öl
çülmüştür, e) ağacın dipten itibarenucakadar boyu tesbit edilmiştir. 

Ayrıca boyları 130 cm ye kadar olan muhtelif fidanlar kesilerek bun
ların yaşları tesbit edilmiştir. Bir de, sağlam ağaçların dip kütüklerinde 
merkeze yakın yıllık halkalarm genişlikleri ile muhite yakın yıllık halka
ların genişlikleri arasında mukayeseli ölçme ve tesbitler yapılmıştır. 

Bunlarda...lJ. başka serinin meşcere tavsifi yapılmış ve ağaçların sağlık 
durumları tetkik edilmiştir. 



III. ÖLÇME VE TESBİTLERİN KIYMETLENDİRİLMESİ 
VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR 

A. Asli kıyınetlendirmeler 

1. Tek girişli ağaç hacım tablosunun tanzimi 

Bu çalışmada kullanılmak üzere, Yaylacık Serisinde kesilip seksiyon 
ölçmelerine tabi tutulan deneme ağaçlarına müsteniden tek girişli yani 
yalnız çapa göre bir kayın ağaç hacım tablosu tanzim edilmiştir. Hacım 
tablosu grafik yolla düzenlenmiştir. 

Bunun için önce, seksiyonlara göre, herbir deneme ağacının kabuklu 
gövde hacmı hesaplanmıştır. Sonra bunlar 1.30 m deki kabuklu çap kata
gorilerine göre gruplandırılmış ve her katagerideki ağ·açların 1.30 m çap
larının ortalamaları ve hacımla.rının ortalamaları alınmıştır. Bu değerler 
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Şekil 5. 1.30 m çapı • kabuklu gövde hacmı eğrisi. 

d.b.h .• stem volume with bark curve. 
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bir koordine sistemine taşınarak bunlara uyan eğri serbest elle çizilmiş 
ve böylece 1.30 m çapı- kabuklu gövde hacmı eğrisi elde edilmiştir (Şekil 
5). Büyük ölçüde çizilmiş bulunan bu eğriden bilahare, 1.30 m deki mili-
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metrik kabuklu çaplara göre kabuklu gövde hacımları okunmuş ve bunlar 
bir tablo halinde tertiplenerek «kayın tek girişli kabuklu gövde hacmı tab
losu» haline getirilmiştir (EK). Bu hacımıara kütük hacmı dahil bulun
maktadır. 

2. Artım ve büyüme 

a. Ağaç yaşının tayini. Artım ve büyüme münasebetlerine intikal 
etmeden evvel deneme ağaçlarının yaşları tayin edilmiştir. 

Deneme ağaçlarının yaşları bulunurken dip kütükte sayılan yıllık 

halka adedine, 30 cm ye kadar olan kütük yüksekliklerinde her 5 cm için, 
30 - 100 cm kütük yüksekliklerinde her 10 cm için ve 100 - 130 cm kütük 
yüksekliklerinde her 15 cm için 1 halka ilave edilmiş ve ağaç yaşına böy
lece vasıl olunmuştur. 

Çürük veya kovuk sebebiyle dip kütükte yıllık halkaların tamamen 
sayılamamış bulunduğu durumlarda dip kütükteki yıllık halka adedine 
ulaşabilmek için şu yol takip edilmiştir : 1) halkaları sayılamayan- kısmın 
ortalama çapı, dış taraftan itibaren halkaları sayılan kısmın çift tarıiflı 
kalınlığına nisbet edilmiş ve bu nisbet sayılabilen yıllık halka adedi ile 
zarbedilmek suretiyle çürük kısımda bulunması muhtemel yıllık halka 
adedine ulaşılmıştır, 2) çürük kısımdaki 2 yıllık halka genişliğinin sağlam 
kısımdaki 3 yıllık halka genişliğine tekabül ettiği kabul edilerek, bulu
nan bu yıllık halka adedi 2/3 ile zarbedilmiş ve çürük kısımdaki hakiki 
yıllık halkalar adedi elde edilmiştir, 3) bu yıllık halka adetleri sağlam kı
sımda sayılmış bulunan halkalara eklenerek ağacın dip kütükteki yıllık 
halka adedi bulunmuştur. 

Filhakika bu tarzda hesaplanan dip kütük yıllık halka adedinin ve 
bilahare ağaç yaşının hatalı olabilme ihtimali mevcuttur. Arazi çalışmala
rı yapılırken bir başka usul hatıra gelmediği cihetle bu tarzda hareket 
edilmiştir. Maamafih buna benzer diğer bir çalışmada aşağıdaki şekilde 
hareket edilmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir : 1) yıllık hal
kaların dip kütükte değil ve fakat özürlü kısımdan sağ·lam kısıma geçiş 

kesitinde sayılınası ve bu yüksekliğin dipten itibaren ölçülmesi, 2) ya 
sağlam ağaçlarda gövde analizleri yapmak veya küçük boylu sağlam ağaç
ları keserek bunlar arasında ağaç yaşı - ağaç boyu münasebetini kurmak 
suretiyle herbir ağacin muayyen yüksekliklere ortalama- olarak-kaç yılda 
ulaştığının tesbit euilıııe~i, 3) herhangi bir yükseklikte sayılan yıllık 

halkalar adedine, ağacın bu yüksekliğe gelinceye kadar geçirdiği ortala
ma yıl adedini eklemek suretiyle ağacın aranan yaşına vasıl olunması. 

Bu çalışmada dip kütükte yıllık halkalar adedi tam olarak sayılmak 
suretiyle yaşı bulunan ağ·açların adedi 95 ve hesap yoluyla bulunanların 
adedi 85 dir. 2 ağacın yaşı hesaplanamamıştır. 
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Şekil 6. Ağaç yaşı - 1.30 mı çapı eğr,isi. 
Tree age - d.b.h. curve. 

-------

"' "' 

Cetvel 1. Ağaç yaşiarına göre 11.30 m deki kabuklu çaplar. 
Diameters outside bark at 1.30 m according to tree ages. 

Ağaç yaşı 1.30 m deki çap Ağaç yaşı 1.30 m deki çap 
Tree age Diameter at 1.30 m Tree age Diameter at 1.30 m 

cm cm 

25 5.0 95 28.6 
30 6.6 100 30.0 
35 !!.4 ııo 32.3 
40 10.2 120 34.4 
45 12.1 130 36.2 
50 13.9 140 38.0 
55 15.8 150 39.7 
60 17.6 160 41.2 
65 19.5 180 43.9 
70 21.2 200 ·16.3 
75 22.8 220 48.3 
8v 24 4 240 50.0 
85 25.9 270 52.2 
90 27 3 300 54.0 
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b. YaŞ- çap- boy münasebetleri. Yaylacık ormanlarının kayınıarı 
arasındaki ağaç yaşı - 1.30 m kabuklu çapı münasebetinin tesis edilebil
mesi için önce, 50 yaşından başlamak suretiyle 20 şer yıilık yaş katageri
leri yapılmış ve bu katagerilere isabet eden deneme ağaçlarının yaş ve çap 
toplamları ve bilahare bunların ortalamaları alınmıştır. Bu ortalamalar 
bir koordine sistemine noktalanarak serbest elle, bunlara en uygun düşen 
eğri çizilmiştir (Şekil 6). Bu eğriden okunan değerler Cetvel 1 de toplan
mış vaziyettedir. Ağaç yaşı - ağaç boyu münasebeti de aynı tarzda ve bu 
defa deneme ağaçlarının çapları yerine boyları kullanılmak suretiyle ku
rulmuştur. Serbest elle çizilen eğri ve bu eğriden alınan kıymetler Şekil 
7 ve Cetvel 2 de görülmektedir. Kayının 1.30 m kabuklu çapı - ağaç boyu 
münasebeti, çap katagerileri 16.0-19.9 cm ve ilah şeklinde alınarak ve 
deneme ağaçları bunlar içerisine dağıtılarak tesis edilmiş, Şekil 8 deki 
eğri çizilmiş ve buna müsteniden Cetvel 3 tertiplenmiştir. Her 3 eğrinin 
tetkikinden anlaşılacagı veçhile bu müİıasebetler muntazam seyirli bir ar
tış arzetmektedir. Burada anlatılan ve bundan sonra anlatılacak olan eğ
rilerin· çizilmesi işleminde, ortalamaların temsil ettikleri ağaç sayılarının 
ağırlıklarına ve eğrinin, ilgili olduğu münasebete ait umumi şekle uyguu
luğuna dikkat edilmiş ve fakat eğrilerin sıhhat derecelerini tahkike yara
yan 3 umumi kaideden ilk 2 sinin (Alemdağ, 1962) bilhesap ve mutlak ma
nada tahakkuk11 cihetin~ gidilmemiştir. 

c. Çap artımı ve hacım artımı. Çap kademelerine göre,ı kayının yıl
lık kabuklu çap artımı ve yıllık hacım artımı değerleri Meyer metodu kul
lanılarak (Eraslan, 1957; Alemdağ, 1957 ve 1959; Soykan, 1957) hesap
lanmıştır. Bu metodun bilinen ve şimdiye kadar memleketimizde tatbik 
edilen şekli takip edilerek herbir çap kadernesi için herbir ağacın 1) ka
buklu çapı D ile kabuksuz çapı d arasındaki münasebet kurulmuş, 2) yiUık 
kabuklu çap artımı hesaplanmış ve 3) yıllik hacım artımı bulunmuştur. 

Bunlardan ilk 2 sine ait doğrular, teşkil edilmiş bulunan formüllerinden 
faydalanılarak çizilmiş (Şekil 9 ve Şekil 10) ve değerler·cetvel halinde 
toplanmıştır (Cetvel 4 ve Cetvel 5). Burada, yıllık cari kabuklu çap artı
mının küçük çaplardan bi,iyük çaplara doğru tedricen azaldığı ve 10 cm 
çaptaki•artımla 70 cm çaptaki artım arasında ancak 4.8 mm lik bir fark 
bulunduğu görülmektedir. Hesap yoluyla elde edilen hacım artım miktar
ları önce bir koordine sistemine noktalanmış ve burada tesviye edilerek 
hacım artım eğrisi çizildikten sonra doğru değerler olarak bu eğriden 
okunmuştur. Bilahare bu hacım artımıarı miktarları gövde hacımıarına 
oranlanarak her çap kademesinin yıllık hacım artımı yüzdesi bulunmuş 
ve bunlar hem eğri halinde gösterilmiş (Şekil11) ve hem de bir cetvel içe
risinde toplanmıştır (Cetvel 6). Çapa göre yıllık hacım artımı yüzdesi kü

çük çaplardan büyük çaplara q2ğru, Jıe:r~erd.eı aşağı - yukarı aynı karak-
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Şekil 7. Ağaç yaşı · ağaç boyu eğrisi. 

Tree age . tree height curve. 

Cetvel 2. Ağaç yaşiarına göre ağaç boyları. 

Tree heights according to tree ages. 

Ağaç yaşı Ağaç boyu Ağaç yaşı Ağaç boyu 
Tree age Tree height Tree age Tree height 

m m 

25 5.30 95 17.52 
30 6.93 100 17.84 
35 8.50 no 18.40 
40 9.85 120 18.88 
45 11.00 130 19.34 
50 12.10 140 19.76 
55 Ü.03 150 20.13 
no 13.88 160. 20.48 
65 14.64 ıso 21.08 
70 15.27 200 21.63 
75 ı5 .. ss 220 22.10 
80 16.36 240 22.46 
85 16'. 78 270 22.88 
90 17.17 300 23.20 
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Şekil 8. 1.30 m çapı - ağaç boyu eğrisi. 

d.b.h, • tree height curve. 
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Cetvel 3. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre ağaç boyları. 

Tree heiglıts according to diameters outside bark at 1.30 m. 

1.30 m deki çap Ağaç boyu 1.30 m deki çap Ağaç boyu 
Diameter at 1.30 m Tree heigh t Diameter at 1.30 m Tree height 

cm m cm m 

10 9.64 36 19.50 
12 ıl. 02 38 19.98 
14 12.18 40 20.44 
16 13.22 42 20.88 
18 14.05 4t 21.30 
20 14.83 46 21.68 
22 15.53 48 22.06 
24 16.18 50 2:1.44 
26 16.80 54 23.14 
28 17.38 58 23.76 
30 17.94 62 24.33 
32 18.47 66 24.85 
34. 19.00 • 70 25.30 
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Şekil 9. 1.30 m deki kabuklu çap- 1.30 m deki kabuksu:zı çap doğrusu. 
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Şekil 10. 1.30 m deki kabuklu çap -yıllık kabuklu çap artımı doğrusu. 

d.b.h.o.b •• annual diamet.er inerement w:ith bark straight line. 
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Cetvel 4. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre 1.30 m deki kabuksuz çaplar. 

Diameters inside bark at 1.30 m according to diameters outside bark at 1.30 m. 

1.30 m deki 1.30 m deki 1.30 m deki 1.30 m deki 
kabuldu çap kabuksuz çap kabuklu çap kabuksuz çap 

Diameter outside Diameter inside Diameter outside Diameter inside 
b ark at 1.30 m bark at 1.30 m bark at 1.30 m bar k at 1.30 m 

cm cm cm cm 

10 9.7 36 35.0 
12 11.7 38 36.9 
14 13.6 40 38.8 
16 15.5 42 40.8 
18 17.5 44 42.7 
20 19.4 46 44.7 
22 21.4 48 46.6 
24 23.3 so 48.5 
26 25.2 54 52.4 
28 27.2 58 56.3 
30 29. ı 62 60.2 
32 31.1 66 64.1 
34 33.0 70 6s.o 

Cetv-el 5. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre yıllık cari kabuklu çap artımı. 

Current annual diameter increments with bark according to 
diameters outside bark at 1.30 m. 

Yıllık cari kabuklu Yıllık cari kabuklu 
1.30 m deki çap çap artımı 1.30 m deki çap çap artımı 

Diameter at 1.30 m Current' ann u al dia- Diameter at 1.30 m Current annual dia-
meter inerement meter inerement 

with bark with bark 
cm cm cm cm 

lO 0.212 36 0.191 
12 0.210 38 0.190 
14 0.209 40 0.188 
16 0.207 42 0.187 
ıs 0.206 :t4 o. 185 
20 0.204 46 0.1!l3 
22 0.202 4R 0.182 
24 0.201 so 0.180 
26 o. 199 54 0.177 
28 0.198 58 0.174 
30 0.196 62 0.171 
32 0.194 66 0.167 
34 0.193 70 0.164 
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Şekil 11. 1.30 m deki kabuklu çap. yıllık hacım artımı yüzdesi eğrisi. 

d.b.h.o.b •• annual volume inerement percent curve. 

" 

Cetvel 6. 1.30. m deki kabuklu çapiara göre yıltık cari hacım arıtım ı yüzde leri. 

Current annual volume inerement percents according to diameters outside 
bark at 1.30 m. 

1.30 m deki Yıllık cari hacım 1.30 in deki Yıllık cari hacım 
çap artımı yüzdesi çap artımı yüzdesi 

25 

Diameter Current annuaı voıume Diameter Current annuaı volume 
at 1.30 m inerement percent at 1.30 m inerement percent 

cm % cm % 

10 3.71 36 1.23 
12 3.29 38 1.16 
14 2.96 40 1.10 
16 2.66 42 1.04 
18 2.42 44 1.00 
20 2.20 46 0.95 
22 2.02 48 0.91 
24 1.86 50 0.87 
26 1.72 54 0.81 
28 1.60 58 0.76 
30 1.49 62 0.73 
32 1.39 66 0.70 
34 1.30 70 0.68 
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terde, yumuşak bir düşme arzetmektedir. Bu değerler 10 cm de % 3.71 ile 
70 cm de% 0.68 arasında bulunmaktadır. 

3. Odun ~eşitleri 

Kayındaki odun çeşitleri nisbetlerini tesbit edebilmek için önce dene
me ağaçları, ihtiva ettikleri muhtelif odun çeşitleri yönünden hacımlandı
rılmıştır. Malum olduğu üzere deneme ağaçlarında ölçmeler yapılırken 

gövde muhtelif seksiyaniara bölünmüş ve bunların orta çapları ile boyları 
ölçülmüştür. Seksiyon taksimi yapılırken belli bir uzunluğa itibar edilme
miş ve fakat gövdenin herbir kısmının neye elverişli olduğu hususu gözö
nünde_tutulmuştur. O itibarla deneme ağaçlarının gövdeleri hacımlandı
rılırken buna riayet edilmiş ve seksiyonlar kerestelik, direklik, sanayi 
odunu, yakacak odun ve kütük grupları içerisinde toplanmıştır. Sınıflan
dırmalarda Orman Umum Müdürlüğü (1956b) nün standardizasyonuna ri
ayet edilmiŞtir. Hacımlandırmada dallar nazarı itibare alınmamıştır. Sek
siyon hacımları veya dolayısiyle odun çeşidi hacımları kabuklu olıt,rak 

kıymetlendirilmiştir. Gövdenin kabuk hacmı ayrıca hesaplanmıştır. 

a. Kabuk. Kabuk hacmı ve kabuk hacmı nisbetinin hesabına intikal 
etmeden evvel 1.30 m deki kabuklu çapa göre çift kabuk kalınlığı miktarı 
hesaplanmıştır. Bunun için kabuklu çap D ile kabuksuz çap d arasında ev
velce tesis edilmiş bulunan münasebetten faydalanılarak çift kabuk ka
lınlıklarına ulaşılmış (Cetvel 7) ve bunlar 1.30 m deki kabuklu çapa göre 
bir doğru olarak tersim edilmiştir (Şekil 12). Kabuk hacmı ve kabuklu 
gövde hacınma nazaran kabuk hacmı nisbeti (kabuk payı) çap sınıflarına 
göre hesaplanmıştır. Bu maksatla herbir çap sınıfına ait deneme ağaçları
nın kabuklu ve kabuksuz hacımları arasındaki farklar ve bunların nisbet
leri hesap edilmiş ve çap sınifındaki ortalamaları alınmıştır (Cetvel 8). 
Cetvelde-ayrıca, çap sınıfı tefrik edilmeksizin hesaplanmış değer verilmiş
tir. Buna göre kabuklu gövde hai;mının% 6.9 unu kabuk hacmı teşkil et
mektedir. Cetvellerin tetkikinden anlaşılacağı üzere kabuk kalınlığı ve do
layısiyle kabuk hacmı pek az addedilebilecek miktarlardadir. 

b. Kullanacak odun. Kullanacak odun veya yapacak odunu adı al
tında kerestelik, direklik (maden+ telefon+ tel) ve sanayi odunu top
lanmıştır. Deneme ağacı gövdelerinin bu maksatlara elverişli kısımları 
ayrı- ayrı hacımlımdırılmış v~ kıym~t.]P.nflirilmişt.ir. 

ilkin gövdenin kerestelik hacmı nisbeti hesaplanmıştır. Bunun için 
deneme ağaçları çap katagorilerine dağıtılarak herbirinin kerestelik nis
beti gösterilmiş ve bunların ortalamaları alınmıştır. Bu ortalamalar bir 
koordine sistemine taşınarak bunlara uyan eğri çizilmiş (Şekil 13) ve bi
lahare bu eğriden her çap kademesine ait kerestelik nisbeti değerleri okun
muştur (Getvel 9). Buna göre, kabuklu gövde hacınma nazaran kereste-



Cetvel 7. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre çift kabuk kalınlıkları. 

Double bark thicknesses according to diameters outside bark at 1.30 m. 

1.30 m deki Çift kabuk 1.30 m deki Çift kabuk 
çap kalınlığı çap kalınlığı 

Di arneter Double bark Diameter Double bark 
at 1.30 m thickness at 1.30 m thickness 

cm cm cm cm 

10 0.3 36 1.0 

12 0.3 38 1.1 
14 0.4 40 1.2 
16 0.5 42 1.2 
18 0.5 44 1.3 
20 0.6 46 1.3 
22 0.6 48 1.4 
24 0.7 50 1.5 
26 0.8 54 1.6 
28 0.8 58 1.7 
30 0.9 62 1.8 
32 0.9 66 1.9 
34 ı. o 70 2.0 
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Şekil 12. 1.30 m deki kabuklu çap- çift kabuk kalınlığı doğrusu. 

d.b.h.o.b. • double bark thickness straight line. 
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Cetvel 8. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre kabuk hacmı ve kabuk hacmı nisbeti. 
Bark volumes and ratios of bark volume according to diameters outside bark at 1.30 m. 

Çap sınıfı Kabuk hacmı Kabuk hacmı nisbeti 
Diameter class Bark volume Ratio of bark voıume 

cm m s % 
9.0-20.9 0.012 7.3 

21.0-34.9 0.040 7.1 
35.0-50.9 0.091 6.8 
51.0 + 0.173 6.5 

Vasati 0.089 6.9 Average 

lik nisbeti 22 cm de sıfırdan başlayıp 34.5 cm de % 50.3 e çıkmakta ve 70 
cm de % 34.5 e düşmektedir. Direklik hacmı nisbeti için de ayni muamele 
tarzı takip edilmiş ve Şekil 14 deki eğri çizilerek bundan alınan değer
ler Cetvel 9 a konmuştur. Direklik kısmının kabuklu gövde hacmı içeri
sindeki nisbeti 8 cm de sıfır olmakta, 22 cm de % 34.5 e yükselmekte ve 
56 cm de tekrar sıfıra inmektedir. Sanayi odununun hacmı nisbeti, bütün 
odun çeşitlerine ait nisbetler bulunduktan sonra bunların toplamının göv
denin yekünundan çıkarılmasıyla elde edilmiş (Cetvel 9) ve bir eğri şek
linde gösterilmiştir (Şekil 15). Bu eğri çıkış ve inişler arzeden bir se-
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Şekil 13. 1.30 m çapı - kerestelik hacmının gövde hacmına nisbeti eğrisi. 
d.b.h. - ratio of sawlog volume •to stern volume curve. 
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Şekil 14. 1.30 m çapı - direklik hacmının gövde hacmına nisbeti eğrisi. 

d.b.h. • ratio of poJe and post volume to stern voiume curve. 
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Şekil 15. 1.30 m çapı • sanayi odunu hacmının gövde lıacmma nisbeti eğrisi. 
d.b.h. • ratio of minor industry wood volume •to stem volume curve. 

Cetvel 9. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre ağaç gövdesindeki odun çeşitleri. 
Sorts of wood in tree stem according to diameters outside bark at 1.30 m. 

1.30 m 
deki 
çap 

Kullanacak odun 
Merchantable stern wood 

% 

Diğer gövde oduhu 
Other stern wood 

% 
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K er es- Direklik Sanayi Y eki'ın Kütük Yakacak Yekün 
telik odunu 

Diameter Sawlog PoJe and Minor 
at 1.30 m post industry 

cm 

6 
8 

lO 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
54 
58 
62 
66 
70 

o 
3.5 

10.5 
21.0 
33.0 
43.9 
50.1 
48.8 
45.8 
43.4 
41.5 
39.9 
38.7 
37.8 
37.0 
35.9 
35.3 
34.8 
34.6 
34.5 

o 
2.2 
6.4 

12.0 
18.0 
24.1 
30.3 
34.5 
30 2 
24.5 
19.9 
15.7 
12.0 

8.8 
6.1 
4.0 
2.5 
1.6 
1.1 
0.8 
0.6 
0.5 
0.2 

wood 

o 
1.0 
2.5 
3.9 
5.4 
6.8 
8.6 

11.2 
16.0 
24.5 
28.5 
25.9 
29.1 
14.0 
11.3 
14.9 
19.4 
22.7 
24.6 
25.6 
26.0 
26.2 
26.2 
25.1 
23.5 
21.3 
18.6 
15.9 

Total 

o 
ı. o 
4.7 

10.3 
17.4 
24.8 
32.7 
41.5 
50.5 
58.2 
63.5 
66.8 
68.8 
69.9 
70.2 
69.8 
69.2 
68.6 
67.7 
66.6 
65.5 
64.6 
63.7 
61.2 
58.8 
56.1 
53.2 
50.4 

odunu odun 
Stump 
wood 

ll. o 
ll. o 
10.9 
10.8 
10.7 
10.6 
10 6 
10.5 
10.4 
10.3 
10.3 
10.2 
10.1 
10.0 
9.9 
9.9 
9.8 
9.7 
9.6 
9.6 
9.5 
9A 
9.3 
9.2 
9.0 
8.9 
8.7 
8.5 

Fire 
wood 

89.0 
88.0 
84.4 
78.9 
71.9 
64.6 
56.7 
43 o 
39.1 
31.5 
26.2 
23.0 
21.1 
20.1 
19.9 
20.3 
21.0 
21.7 
22.7 
23.8 
25.0 
26.0 
27.0 
29.6 
32.2 
35.0 
38.1 
41.1 

Total 

100.0 
99.0 
95.3 
89.7 
82.6 
75.2 
67.3 
58.5 
49.5 
4L8 
36.5 
33.2 
31.2 
30.1 
29.8 
30.2 
31.8 
31.4 
32.3 
33.4 
34.5 
35.4 
36.3 
38.8 
41.2 
43.9 
46.8 
49.6 
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yir takip etmekte, 6 cm de sıfırdan başlamakta, 26 cm ye kadar çıkmakta 
ve burada % 28.5 ile azami olmakta, 34 cm ye kadar düşmekte, tekrar 
48 cm ye kadar çıkmakta ve ondan sonra muntazaman azalmaktadır. 

Bunlara ilave olarak bir de, Cetvel 9 dan faydalanarak, gövdenin kul
lanacak odun hacmı (kerestelik + direklik + sanayi odunu) nisbeti eğrisi 
çizilmiştir (Şekil 16). 
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Şekil l6. 1.30 m çapı · kullanacak odun hacmının gövde hacmına nisbeti eğrisi. 

d.b.h, - ratio of merchantable volume to stern volume curve, 

c. Diğer gövde odunu. Diğer gövde odunu adı altında gövdenin kü
tük kısmı ile ancak yakacak odununa elverişli kısmı zikredilmiştir. Göv
denin bu lnsımlarına ait hacımların gövde hacmı içerisindeki nisbetleri 
deneme ağaçlarında ayrı - ayrı hesaplanmış ve bilahare çap kademelerine 
göre kıymetlendirilmiştir. 

Kütük kısmı hacım nisbetinin hesabı, münasebetin bir doğru olduğu 
müşahade edilerek, en küçük kareler metodu ile yapılmıştır. Her deneme 
ağacına ait nisbet müstakil olarak hesaplara ihal edilmiş ve 1.30 m çapı 
ile kütiik hacmı nisboti urumndaki denldem kurulıııu~Lur. Çap kademeleri 
için okunan değerler Cetvel 9 da toplanmış olup Şekil 17 bu münasebete 
ait doğruyu göstermektedir. Kütük nisbeti, adeta bütün çap kademelerin
de ayni olacak kadar birbirine yakın çıkmıştır. Yakacak odun hacmı nis
betleri, yine çap katagorilerine göre ortalamalar bulmak ve bunları nokta
layarak çizilen eğri (Şekil 18) den çap kademeleri için değerler okumak 
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Şekil 17. 1.30 m çapı • kütük hacmının gövde hacmına nisbeti doğrusu. 

d.b.h .• ratio of stump volume to stern volume straight line. 
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Şekil 18. 1.30 m çapı • yakacak odun hacmının gövde hacmına nisbeti eğrisi. 

d.b.h .• ratio of fire wood volume to stern volume curve. 
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suretiyle elde edilmiştir (Cetvel 9). Gövdenin ancak yakacak oduna elve
rişli olan kısımları ince çaplı uç seksiyonları ile içi kısmen çürük seksi
yonlar olarak alınmıştır. O itibarla gövdenin çürük kısmı miktarı, yaka
cak odunu miktarı içerisinde mütalaa edilmiş demektir. Yakacak odunun 
nisbeti en küçük çaplardan itibaren en yüksek nisbetlerde başlamakta, 

10 cm de % 84.4: olduktan sonra süratle 34 cm de % 19.9 a düşmekte ve 
buradan itibaren kalın çapiara doğru tedricen artarak 70 cm de % 41.1 e 
çıkmaktadır. 

4. Çürüklülük 

ölçmeye tabi tutulmuş ağaçlar içerisinde kısmen çürük bulunanlar 
çürük ağaç olarak mütalaa edilerek Yaylacık kayınlarının çürüklülük du-
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rumu tetkike tabi tutulmuştur. Bu maksat için önce deneme ağaçlarının, 
sağlam ve kısmen çürük olarak, yaşlara ve çaplara dağılışı incelenmiştir 
(Şekil 19). Burada kolaylıkla görüleceği üzere çürüklük küçük çaplardan 
veya erken yaşlardan itibaren tezahür etmekte, her çapta ve her yaşta bu
lunmaktadır. 

Sağlam aÇ:ıç!ar 

• So"d ["" t4 

10 20 H g ~ " Çap_cm_m.,rrfeter 

Şekil 19. Sağlam ve kısmen çürük ağaçların dağılışı: a) ağaç 
yaşına göre, b) 1.30 m çapına göre. 

Distribution of sound and partly decayed trees-to a) tree age, b) d.b.h. 

70 72 

Bilahare herbir çap kadernesi içerisindeki kısmen çürük ~ğaç sayısı
nın ayni çap kademesindeki yekun ağaç sayısına olan nisbeti hesaplan
mıştır. Bunun için önce çürük ağaçlar 1.30 m çap katagorilerine tevzi edil..: 
miş, bunların kendi çap kadernelerindeki ağaç sayılarına olan nisbetleri 
bulunmuş ve bu nisbetler bir koordine sistemine taşınarak bunlara uyan 
eğri çizilmiştir (Şekil 20). Bu eğriden alınan değerler (Cetvel 10) herbir 
çap kademesindeki ağaç sayısının % ne miktarının kısmen çürük ağaç ol
duğunu göstermektedir. Çapa göre olan bu değerler yaş- çap arasındaki 
münasebet (Cetvel 1) ten faydalanılarak bir kere de yaş için hesaplanmış 
ve bunlar noktalanarak çizilen eğri (Şekil 21) den ağaç yaşına göre nis
betler okunmuştur (Cetvel ll). Görülüyor ki ağaç çapı veya yaşı ilerledik
çe çürüklüğün başlaması ve dolayısiyle katagori içerisindeki çürük ağaç 
sayısı artmaktadır. Mesela 17.4 cm de sıfır, 18 cm de %1.3 olan bu nisbet 
70 cm de % 76 ya ulaşmaktadır. Yaşlara göre mütalaa edildiği takdirde 
ise 59 yaşında sıfır, 60 yaşında% 0.5 ve 150 yaşında% 57.7 olmaktadır. 
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Şekil 20. 1.30 m çapı· kısmen çürük ağaç adedinin herbir çap kademesindeki 
yekun ağaç adedine nisbeti eğrisi. 

d.b.h •• ratio of number of partly decayed trees to total 
number of trees of each diameter category curve. 

Cetvel 10. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre kısmen çürük ağaç 
sayılarının nisbetleri. 

Ratios of partly decayed number of trees according to diameters 
outside bark at 1.30 m. 

1.30 m deki Kısmen çürük 1.30 m deki Kısmen çürük 
çap ağaç sayısı çap ağaç sayısı 

nisbeti nisbeti 
Diameter Ratio of partly Diameter Ratio of partly 
at 1.30 m decayed number at 1.30 m decayed number 

of trees of trees 
cm % cm % 

17.4 o 40 58.2 
18 1.3 42 61.2 
20 7.8 44 63.7 
22 14.5 46 65.8 
24 20.8 48 67.5 
26 26.6 50 69.0 
28 32.0 54 71..6 
30 37.4 58 73.5 
32 42.2 62 74.8 
34 46.6 66 75.6 
36 50.8 70 76 .o 
38 54 B 

33 
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Şekil 21. Ağaç yaşı • kısmen çürük ağaç adedinin herbir Yô~Ş kademesindeki 
yekun ağaç adedine nisbeti eğrisi. 

Tree age • ratio of number of partly decayed trees to total 
number of trees of each age category curv·e. 

Cetvel 11. Ağaç yaşiarına göre kısmen çürük ağaç sayılarının nisbetleri. 

Ratios of partly decayed number of trees according to tree ages. 

Ağaç yaşı 

Tree age 

59 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
9"0 
95 
100 
110 

Kısmen çürük ağaç 
sayısı nisbeti 

Ratio of partly 
decayed number 

of trees 
% 

o 
0.5 
6.0 

11.8 
16 8 
21.8 
26.3 

·3·o.3 
33.8 
37.3 
42.7 

Ağaç yaşı 

Tree age 

120 
130 
140 
150 
160 
180 
200 
220 
240 
270 
300 

Kısmen çürük ağaç 
sayısı nisbeti 

Ratio of partly 
decayed number 

of trees 
% 

47.5 
51.3 
54.7 
57.7 
60.0 
63.6 
66.0 
67.8 
69.2 
70.6 
71.6 

Bir de çürük miktarı hacmının gövde hacmı içerisindeki nisbeti bu
lunmuştur. Bunun için ilkin herbir deneme ağacındaki çürük kısmın hac
mı, çürük kısım genel olarak bir koni şeklinde bulunduğu cihetle dip çapı
na ve uzunluğuna müsteniden hesaplanmış ve bu hacının kabuklu gövde 
hacmı içerisindeki nisbeti bulunmuştur. Daha sonra 1.30 m çap katago
rileri teşkil edilerek bunlar içerisine düşen deneme ağaçlarına ait nisbet-
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lerin ortalamaları alınmıştır. Ortalamalara göre çizilen eğri Şekil 22 de 
ve bundan okunan değerler ise Cetvel 12 de görülmektedir. Ayrıca yaş
çap münasebeti (Cetvel 1) nden yararlanarak yaş için değerler bulunmuş 
ve bunlar hem bir eğri (Şekil 23) ve hem de bir cetvel (Cetvel 13) halinde 
düzenlenmiştir. Çürük kısmın hacmı nisbeti 17.4 cm çapta veya 59 yaşın
da sıfır olmakta ve ileriye doğru muntazam bir şekilde artarak 70 cm de 
% 9.13 e ve 150 yaşında% 1.5 a ulaşmaktadır. 
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Şekil 22. 1.30 m çapı - çürük kısım hacmının gövde hacmına nisbeti eğrisi. 

d.b.h. • ratio of volume of decayed part to stem volume curve. 

Cetvel 12. 1.30 m deki kabuklu çapiara göre çürük kısmın hacmı nisbetleri. 

Ratios of vo!ume of decayed part according to diameters outsidebarkat 1.30 m. 

1.30 m deki Çürük kısmın 1.30 m deki Çürük kısmın 
çap hacmı nisbeti çap hacmı nisbeti 

Diameter at Ratio of voıume Diameter at Ratio of volume 
1.30 m of decayed part 1.30 m of decayed part 

cm % cm % 
17.4 o 40 ı. 55 
18 0.02 42 1.87 
20 0.09 44 2.23 
22 0.15 46 2.60 
24 0.24 48 3.03 
26 0.33 50 3.47 
28 0.42 54 4.43 
30 0.53 58 5.48 
32 0.67 62 6.60 
34 0.81 66 7.80 
36 1.00 70 9.13 
38 ı. 25 

" 
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Şekil 23. Ağaç yaşı - çürük kısım hacmının gövde hacmına nisbeti eğrisi. 
Tree age - ratio of volume of decayed part to stem volume curve. 

Cetvel 13. Ağaç yaşına göre çürük kısmın hacmı nisbetf.eri. 
Ratios of volume of decayed part according to free ages. 

Ağaç yaşı Çürük kısmın Ağaç yaşı Çürük kısmın 
hacmı nisbeti hacmı nisbeti 

Tree age Ratio of vo!ume Tree age Ratio of voıume 
of decayed part of decayed part 

% % 

59 o 120 O. g,ı 
60 0.02 130 1.03 
65 0.07 140 ı. 25 
70 0.12 150 ı. 50 
75 0.18 160 ı. 73 
80 0.25 180 2.23 
85 0.32 200 2.66 
90 O. 38 220 3.10 
95 0.45 240 3.47 
100 0.53 270 4.00 
ııo 0.68 300 4.43 

5. Kırmızıgöbek teşelffiüUi.tı 

Doğukayınında bir çürüldük değil ve fakat muntazam ve normal bir 
formasyon olduğu söylenen (Berkel, 1941 ve 1948) kırmızıgöbek teşekkü
latının Yaylacık kayınlarındaki durumu incelenmiştir (Alemdağ, 1963). Bu 
incelemeden edinilen bilgiye göre : 

Dipten başlayıp gövdenin muhtelif yüksekliklerine çıkabilen ve mu
hitinden, haiz bulunduğu bariz renk farkı ile kolayca ayrıiabilen (Şekil 24) 
kırmızıgöbek teşekkülatı, filhakika uzunluğunun dipten itibaren % 6.6 sı 
kadar bir yükseklikte dip çapından, dip çapının % 13.5 i kadar daha faz~ 
la bir şişkinliğe sahip bulunmakta ise de umumi manzarası itibariyle ağa
cın gövdesine müşabih bir şekil arzetmektedir. Kırmızıgöbek teşekkü
latının hesaplanan dip çapının, 1.30 m çapı 20.55 cm olan ağ·açlarda sıfır 
olduğu görülmüştür. Buna göre bu çı:ıptan küçük veya bu çapa tekabül 
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Şekil 24. Kırmızıgöbek teşekkülatının enine kesitteki görünüşü. 
Appearance of red hear't formation in cross section. 

eden 68 yaşından genç ağaçlarda genel olarak kırmızıgöbek teşekkülatı 

yoktur denebilir. 1.30 m deki kabuklu çapı 20.55 cm den daha büyük olan 
ağaçlar içerisindeki kırmızıgöbek teşekkülatının dipçapı, 1.30 m çapından 
20.55 cm çıkarıldıktan sonra kalan miktarın % 75.05 i kadardır. Diğer bir_ 
ifadeyle ağaçların 1.30 m çaplarının 20.55 cm si nazarı itibare alınmadığı 
takdirde bu, sabit. bir nisbettir. Kırmızıgöbek teşekkülatının hesaplanan 
uzunluğuna göre genel olarak 8.82 m boydaki ağaçlarda kırmızıgöbek yok
tur. Bu teşekkülatın uzunluğu, ağacın boyundan 8.82 m çıkanldıktan sonra 
kalan miktarın 0.824 ile çarpımından elde edilecek miktar kadardır. Yani 
ağaç boylarının 8.82 m lik kısmı nazarı itibare alınmadığı takdirde % 82.4 
nisbeti sabittir. Kırmızıgöbek teşekkülatı hacmının gövde hacmı içerisin
deki miktarı ise muhtelif nisbetlerde bulunmuŞtur. 1.30 m çapı 70 cm olan 
bir ağaçta bu değer kabuklu gövde hacmının % 15.08 i kadardır (Şe

kil 25) . 
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Şekil 25. 1.30 m çapı· kırmızıgöbek teşekkülatı hacmının gövde hacmına nisbeti eğrisi. 
d.b.h •• ratio of volume of red heart formation to stem volume curve. 
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B. İdare müddetinin seçilmesi 

ı. İdare müddetine tesir eden faktörler 

Piyasanın durumu. Tokat ve havalisinde istihsal edilen kayın ko
laylıkla alıcı sağlayabilmekte ve her türlü emval için piyasa bulunmak
tadır. Yakacak odunu dahi çok kolaylıkla satılmakta ve hatta istenmekte
dir. Zira Tokat havalisi ormanlı mıntakadan ormansız ınıntakaya geçiş zo
nuna rastlamaktadır. Sivas, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'in 
orman mahsulleri ihtiyacı kısmen bu havaliden temin edilmektedir. O iti
badadır ki kayma karşı talep sadece mahallin alıcılarından değil ayni -4a
manda kereste ticaretiyle iştigal eden diğer kimselerden de vaki olmakta
dır. Tokatta işlenen kayınlar 4 - 10 cm kalınlığında, muhtelif ende, muh
telif boyda ve umumiyetle fırınlanmış kereste olarak piyasaya arzedil
mektedir. 1960 yılı tesbitlerine göre bunların metreküpünün fiyatı 250 
TL (üçüncü sınıf muhtelif boy kereste) dan 500 TL (birinci sınıf uzun 
boy kereste) ya kadar değişmektedir. Tokatta ayrıca hazaran sandalye, 
çeşitli ziraat aletleri, araba, ispit, parmak vs imal edilmekte ve uzak - ya
Inn bir çok yerlere sevkedilmektedir. Halen hernekadar, başta kerestelik 
tomruk olmak üzere piyasa iyi veya kötü her çeşit malı satın almakta ise 
de sanayicilere randımanı yüksek, çeşitli işlerde kullanma imkanları mev
cut ve daha iyi kaliteli mal temin etmeyi, memleket ekonomisine yararlı 
olmak düşüncesiyle gözönünden uzak tutmamak lazımdır. 

Patalojik ve teknolojik durum. Bu ınıntakanın kayıniarında dikili 
vaziyette iken ekseriyetle çürüme husule geldiği hususundan evvelce bah
sedilmişti. Hiç şüphesiz bu, ağacın kalitesini düşürmekte ve dolayısiyle kul
lanılmaya elverişli kısmının miktarını azaltmakta veya diğer bir deyişle 
fazlaca ham odun maddesi kaybına sebebiyet vermektedir. Çürümenin er
ken yaşlardan itibaren başlamasını tevlit eden hususun umumiyetle insanın 
dikkatsiz, bilgisiz ye gelişigüzel müdahaleleri olması meseleyi muğlak ol
mamakla beraber halli zor bir şekle sokmaktadır. Ayrıca doğukayınların
daki kırmızıgöbek teşekkülatının, her ahvalde büyük bir kusur teşkil etme
mesine rağmen bazı kullanma y'erlerinde istenınediği ve diğer bir kısım yer
lerde ise ancak muayyen bir nisbette kabul edildiği bilinen bir hakikattır. 
Zira özodununun tabii bir yapısı olarak tanınan kırmızıgöbek teşekkülatı 
dirioduna nazaran hem bariz bir renk başkalığı arzetmekte ve hem de baş
ka nisbetlerde çalışmaktadır. Bununkayın gövdesinde erken yaşlardan iti
baren husule gelmekte olması problemin çözümünü güçleştirici bir fak
tör olarak tezahür etmektedir. 

Orman formu. Yaylacık havalisindeki kayın ormanları koru orman
ları olarak işletilecektir. Hernekadar bu ormanlar halen, kısmen bir - yaş
lı ve kısmen çok - yaşlı meşcerelerden müteşekkil bir vaziyette bulunmakta 
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ise de bunlara, kayın ağaç türünün özelliklerine ve meşcere kuruluşundaki 
hususiyetlerine uygun düşen maktah orman formunun verilmesine çalı
şılacaktır. Saf kayın meşcerelerine yetişme şartlarının elverişli bulunduğu 
yerlerde, şimdi olduğu gibi, sarıçarnın karıştırılması mümkündür. 

M eşeerelerin gençleştirilmesi ve bakımı. Kayının bir kıyınet ağacı ha
linde yetiştirilmesi düşüncesiyle Yaylacık saf kayın meşcerelerinin genç
leştirilmesi mevzuunda, Doç. Dr. Besalet Pamay'ın fikirlerinden faydala
nılarak şunlar söylenebilir : 

«1. Kayın ve gençliği gölgeye (sipere) dayanan ağaç türlerinin ba
şında gelir. Bu özelliği onun, siper altında gençleştirilmesi imkanını bah
şeder. 

2. Fakat ayni zamanda, kayın gençliği çok uzun süre siper altında 
kaldığı takdirde tepesini kolayca yayma kabiliyetindedir. Bu bakımdan 
küçük sahalar halinde siper vaziyetleri ve uzun süren bir siper gençliğin 
dejenerasyonuna yol açtığından elit kayın gövdesi yetiştirmek güçtür. 
O itibarla saf kayın meşcerelerinin işletilmesinde seçme kesiminin uygu
lanmasından kaçınmak lazımdır. 

3. Kayın donlara, güneşlenmeye, kuraklığa fazla hassas bir gençli
ğe sahiptir. Bu bakımdan da kayının gençliğini siper altında elde etmek, 
büyütmek ve tedricen açık alana çıkarmak gerekir. 0.60- 1.00 m boyuna 
ulaşmış takriben 15 - 20 yaşında kayın gençliği dış şartlara intikal ettiği 
takdirde zarar görmez. 

4. Bu duruma göre, kayının asgari 15 - 20 yıllık bir gençleştirme süre
sine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu müddet, Fransadaki tatbikatında 30 hatta 
40 yıla kadar uzayabilmekte ve fakat 15 - 20 yıldan daha kısa sürelerle ça
lışmak hatalı görülmektedir. 

5. Kayının tohumları ağır ve bunların yayılma kabiliyeti çok az ol
duğu için gençleşmede tohumlamanın üstten olması gerekir. Bu zaruret 
siper gençleşmesini şart kılmaktadır. 

6. Elit gövde elde edebilmek için kayının gençlikten itibaren sık 
yetiştirilmesi ve dolayısıyle gençliğin bol elde edilmesi esastır. Bu 
maksatla gençleşme sahasının bol bir tohum yılında tohumlanması za
rureti vardır. Tohumlama kesiminde bu hususa bilhassa diklmt edil
melidir. 

7. Kayının zengin tohum yılları 4- 6 yıl gibi fasılalada tekerrür 
eder. üstelik gençleşme süresi de uzundur. Bu itibarla, örmanın gençleş~ 
tirme planını yürütebilmek için tohumlamanın büyük sahalarda olmasını 
temin etmek gerekir. Bu ise, büyük sahalarda tek ve bol bir tohum yılın
dan İstifadeyi şart kılmaktadır. 
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Yukarıdaki mülahazalardan çıkarılan sonuca göre kayının siper al
tında, uzun bir süre ile ve büyük sahalarda gençleştirilmesi gere~mekte
dir ki bu bakımdan kayın meşcereleri için büyük saha siper kesimi işlet
mesi, tatbiki en uygun gençleştirme metodu olarak belirmektedir. Bu iş
letme metodu zonlarda siper kesimi şeklinde de tatbik edilebilir. Filhaki
ka Danimarkada, Almanyada ve Fransada büyük saha siper kesimi kayı
nın gençleştirilmesinde başarı ile kullanılan yegane işletme şeklidir. icabı 
halinde kayma grup siper vaziyeti ile büyük saha siper vaziyetini kombi
ne olarak kullanan bir işletme şekli veya şerit siper vaziyetini kullanan 
bir gençleştirme metodu da tatbik edilebilir. 

Yaylacık ormanlarında kayın meşcerelerinin tabii yolla gençleştiril
mesinde, memleketimizin şartlarından mülhem olarak, zon siper kesimi 
işletmesi tavsiyeye şayandır. Bu işletme şeklinin tatbikatında bu havali
nin meşcereleri ve alelumum bütün kayın meşcereleri için üzerinde önem
le durulması gereken bir husus ise bu meşcerelerin ortalama olarak bir 
plan devresi (10 yıl) süresince hazırlayıcı aralama kesimlerine tabi tu
tulmalarıdır. Zira bu meşcereler hiç bir devre bakım görmemiş vaziyette
dirler. Gençleştirmelerde toprağın işlenmesi, noksan tohumlanma halle
rinde tohumlanınayı müteakip ekim yapılması veya gençliğin dikimle ta
mamlanması süretiyle tabiata yardım edilmesi diğer önemli hususlardır. 

Büyük saha veya zon siper kesimi uygulayarak getirilen yeni gene
rasyondan genel olarak aynı yaşlı saf kayın . meşcereleri elde edilir. Bu 
meşcerelerde dikey kuruluş çok kere 2, bazan da 3 tabakalı olur. Gençleş
tirme süresinin uzun olması dolayısiyle zon siper gençleşmesinde ilk çağ
larda meşcerede ortaya çıkan yaş kademeleri boy büyümesinin yavaşladı
ğı devrede kaypolur ve meşcere aynı yaşlı bir kuruluş kazanır. Şerit siper 
vaziyetlerinin kullanıldığı hallerde yaş sınıfıarına uyan meşcere kuruluş
ları belirir ve şeritler üzerinde daima aynı yaşlı meşcereler bulunur. Grup 
sipcr vaziyetiyle büyük saha siper vaziyetinin kombine olarak kullanıl
ması halinde ortaya çıkacak kuruluş, neticede aynı yaşlı görünüştedir.» 

Yugoslavyadaki tabii kayın meşcerelerini dikkatli bir şekilde in':ele
miş bulunan Chenchine (1943) bu mevzuda «bakir hatta tabii kayın meş· 
cereleri, müstesna hallerden sarfınazar, seçme tipi gayri muntazam meş
cereleriyle hiçbir benzerliği bulunmayan basit yahut mürekkep mnnta
zam meşcereler teşkil ederler. Gayrirriuntazam seçme orman tipine yak
laşan bakirkayın meşcereleri pek nadirdir. Büyük sahalarda ana meşce
renin siperi altında tensil kayın için tipiktir. Kesimler.tabii tensilin husul 
bulması için büyük sahalar üzerinde yapılmalıdır» demektedir. 

Meşcere bakım kesimleri, kayının özelliklerine uygun düşecek tarzda, 
Saatçıoğlu (1954) nun etraflıca izah ettiği şekillerde yapılacaktır. Bunlar, 
bilindiği üzere, gençlik bakımı, ayıklama ve aralama kesimleridir. 
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Tatbik edilecek amenajman metodu. Tokat havalİsindeki kayın 
ormanlarının yaş sınıfları metodu ile idare edilmeleri uygun mütalaa 
edilmiştir. Filhakika bugün bu ormanlar yer yer bir - yaşlı ve yer yer 
çok - yaşlı meşcerelerden müteşekkil bulunmakta ise de kayının bir - yaş
lı meşcereler yapmaya müsait bir ağaç türü olması (Chenchine, 1943) ve 
meşcerelerin gençleştirilmesinde tatbik edilecek silvikültür muameleleri 
nazarı itibare alınarak bu ormanların yaş sınıfları metodu ile işletmeleri 
lazım geldiği düşünülmüştür. Maktah koru ormanları için kullanılan yaş 
sınıfları metodu, malfun bulunduğu veçhile, saha ve yaş unsurlarına da
yanan ve böylece bir taraftan saha devamlılığını emniyet altına alan ve 
diğer taraftan her yıl az - çok müsavi miktarlarda odun hasılatı almaya 
gayret eden bir faydalanmanın nizamlanması metodu (Eraslan, 1955) 
dur. Bu hususta daha etraflı bilgi için Wagner (1927) in; Diker (1946) 
in, Knuchel (1949) in, Meyer at. al. (1952) in, Brasnett (1953) in, Da
vis (1954) in, Eraslan (1955) ın, Alemdağ (1962) ın kitaplarının ve 
Orman Amenajman Planlarının Tanzimine ve Tatbikine ait Talimat
name (Orman Umum Müdürlüğü, 1956 a) nin tetkiki mümkündür. Bu 
metodun mevzuubahs kayın ormanıarına tatbikinde, yaş periyodlarının 
15 - 20 yıl ve makta büyüklüklerinin 15 - 20 hektar olarak alınması muva
fık görülmüştür. 

işletme gayesi. Bu ormanların işletme gayelerinin başında, bütün 
diğer ormanlarda olduğu gibi devamlılık ve her yıl eşit miktarda hasılat 
alma prensipleri bulunmaktadır. Mahallin ve dolayısiyle memleketin or
man mahsullerine olan ihtiyacının sürekli ve muntazam olarak karşılan
masının teminat altına alınması hiç şüphesiz işletme gayesinin esasını teş
kil. etmektedir. Hernekadar burada hasılat olarak odun hasılatı kastedil
mekte ise de bu hüviyetteki bir ormanın diğer fonksiyonlarını da ayni şe
kilde ifa edeceği tabiidir. Devamlılık ve eşit hasılat prensipleri yaş sınıf
ları metodunun tahakkuku ile sağ'lanmış olacaktır. Bu ana gayelerin ya
nısıra ormanın· hangi cins odun mahsulünü istihsal etmek maksadıyla iş
letileceğinin bilinmesi lazımdır. Kanaatimce bu gaye, ormandaki ağaç
larda husule gelmekte bulunan çürüklüğün izalesini temin düşüncesiyle 
en az bir idare müddeti süresince, iyi vasıflı kerestelik odunu da içerisi
ne alan kullanacak odun olmalı ve bilahare kerestelik odun istihsaline yö
nelmelidir. Malum olduğu üzere bu ınıntakada gövdenin keresteliğe elve
rişli kısmından gayri kısımları da kullanma yerlerine· malik bulunmak
tadır. Ve esasen bunlar gövdenin bozuk kaliteli veya ince çaplı kısımla
rından ~lde edilmektedir. Bu evsafta ağaç yetiştirildiği takdirde hem pi
yasanın asıl ihtiyaç maddesi olan kerestelik odun bu ormanların kapasi
teleri ölçüsünde karşılanmış olacak ve hem de kerestelik ağaç gövdesinin 
kullanma odununa elverişli diğer kısımları bu maksatlar için vaki talep-
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lere tahsis edilebilecektir. Gövdenin geri kalan kısımlan yakacak odun ih
tiyacını ve mevzuubahs çaptaki ağaçları yetiştirmek için geçecek zaman 
içerisinde yapılacak ferahlandırma kesimlerinden sağlanan çeşitli ara ha
sılatı, kullanma yerlerinin durumuna göre muhtelif ihtiyaçları karşılaya
caktır. Yetiştirilecek ağaçların iyi vasıflı olmalan hususu gayelerin bir di
ğerini teşkil ettiğine göre nıeşcerelerin gençlik çağından itibaren bakıma 
alınmaları, zamanında ve yerinde gerekli silvikültürel müdahalelerde bulu
nulması, kesimler esnasında ağaç gövdelerinin yaralanmasına ve dolayısiy
le mantarların arız olması suretiyle çürümeye maruz kalmamaları husu
suna dikkat edilmesi lazını gelmektedir. 

2. İdare nıüddeti 

En kuvvetli faktör. Yaylacık kayın ormanlarının idare rp.üddetine 
tesir eden faktörlerin başında, hiç şüphesiz, çürüklülük bulunmaktadır. Zi
ra daha evvel de mevzuubahs edildiği üzere bu nııntaka kayınları dikili 
vaziyette, çürümeye fazlaca maruz kalmakta ve çürüklük ihtiva eden göv
de parçaları değerini kaybederek yakacak odunu halinde kullanılmaktadır. 
Ornıancılık işletmesinde gayelerden biri de sağlanı ve iyi kaliteli mal is
tihsal edip bunu piyasaya bolca arzetmek olduğuna göre çürüklülüğün 

arzulanmayan bir husus olacağı tabildir. Yaylacık kayınıarında teza
hür eden çürüme hali bu hususa mani mahiyette bulunacağı cihetle ağaç
ların,, çürümeden evvel kıymetlendirilmeleri cihetine gidilmesi nıeseleyi 

halledecek bir yol olarak akla gelmektedir. Ormanda iyi evsaflı ikinci 
generasyonu meydana getirinceye kadar yapılacak iş bu olmakla ve bu 
hal kendisini en kuvvetli faktör olarak kabul ettirmekle beraber ma
alesef bu cihete teveccüh etmek mümkün görülmemektedir. Zira ağaç
larda çürümeye başlama hali hemen her yaşta ve çapta tezahür et
mektedir (Şekil 19). Filhakika ortalamalardan elde edilen bilgiye gö
re çürümenin 17.4 cm den itibaren başladığı kı:ı,bul edilebilmekte ise de 
bu çapa ulaştığında kesime tabi tutulacak bir ormandan keresteliğe 

elverişli tonıruk istihsal edilemiyeceği aşikardır. Bir başka hal çaresi 
olarak, kısmen çürük ağaçların adeden en az nisbette bulunduğu veya 
çürük kısım hacmını en az nisbette ihtiva eden çap katagorisinin araş
tırılması düşünülebilirse de bu nisbetlerin sıfırdan başlayarak nıüte

nıadiyen artan diğerler halinde olması (Cetvel 10- 13) meseleyi güçleş
tirmektedir. Bu sebeplerledir ki idare müddetinin tesbitinde bu en nıües
sir faktörden sarfınazar etmek suretiyle işlem yapmak mecburiyeti ha
sıl olmuştur. 

Kullanacak odun teknik olgunluk müddeti. Teknik olgunluk nıüd

deti bir nıeşcerede muayyen evsafta ağaç yetiştirmek için geçmesi ica-
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beden zamandır. Bu olgunluk müddeti Fırat (') a göre «muayyen bir 
maksat veya piyasa için en lüzumlu ve istifadeli odun yetiştirmeyi 
hedef tutan yaş», Diker (1946) e göre <<odun mahsulünün muayyen 
teknik bir maksada yarar çapa ve kaliteye ermesi için geçen müddet» 
ve Eraslan (1955) a göre «meşcerenin, muayyen bir kullanma yerinin 
istediği çap ve kalitedeki odun çeşitlerinden en fazla nisbette verdiği 
çağ» dır. 

Burada, kullanacak odun (kerestelik + direklik + sanayi odunu) 
teknik olgunluk müddeti mevzuubahs edildiğine nazaran önce bu odunu 
en yüksek nisbette veren çapın tetkiki gerekmektedir. Şekil 16 ve Cetvel 9 
incelenecek olursa bunun 34 cm (veya 34.5 cm) olduğu kolaylıkla gö
rülebilir. Fiiliakika 1.30 m deki kabuklu çapı 34 cm olan ağaçlarda kul
lanma odunu hacmının kabuklu gövde hacmı içerisindeki nisbeti % 70.2 
ile azamisine ulaşmaktadır. Bu miktarın, yine gövde hacınma göre, % 50.1 
kadarı keresteliğe elverişli odun hacmını, % 8.8 kadarı direkliğe elveriş
li odun hacmını ve geri kalan % 11.3 kadarı küçük sanayide kullanılabile
cek odun hacmını ihtiva etmektedir. Bu çap ayni zamanda en fazla ke
restelik tomruk ihtiva eden çap olarak gözükmektedir. Yine bu çaptaki 
ağaçta yakacak odunu, gövdenin % 19.9 u olarak en düşük değerini taşı
maktadır. 

O halde bu çapa tekabül eden yaş, Y aylacık ka yınlan için kullanacak 
odun teknik olgunluk müddeti olarak kabul edilebilir demektir. Yalnız dü
şünmüş bulunduğumuz gençleştirme metodu tek ağaçları değil ve fakat 
meşcereleri esas aldığına göre olgunluk müddetine karar verirken bu çaplı 
ağaçları muayyen bir nisbetin üzerinde ihtiva eden meşcerelerin orta çap
larını dikkat nazarına almak gerekmektedir (Alemdağ, 1962). Bu yoldan 
gitmek suretiyle önce meşcere orta çapı ve sonra bu orta çapı meşcerenin 
hangi yaşta iktisap ettiği bulunacaktır. Bu hal ise memleketimize ait kayın 
hasılat tablolarının ve bu tabloların yardımcısı mahiyetinde olan, ağaç sayı
laninn çap kademelerine dağılışını gösteren cetvellerin mevcudiyetini 
icap ettirmektedir. Mevzuubahs tablolar henüz tanzim edilmemiş bulundu
ğuna göre bu yoldan gitmek suretiyle olgunluk müddetine ulaşmak müm
kün olamıyacaktır. O itibarla tek ağaçlara göre bir hükme varmak mecbu
riyeti hasıl oluyor demektir. 

Kullanacak odunu en yüksek nisbette ihtiva eden ağaç gövdesine ait 
1.30 m çapının 34 cm olduğu yukarıda belirtilmiştir. Şekil 6 nın ve Cetvel 1 
in tetkiki neticesinde ağaçlann bu kabuklu çapı ortalama olarak 118 ya
şında (34.5 cm alındığı takdirde 121 yaşında) iktisap ettikleri anlaşılmak-

(7) FIRAT, Fehim. 1945. Ormancılık işletme ekonomisi ders notları. 140 s. <Roto 
baskı). 
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tadır. Durum böyle olunca Yaylacık ınıntakası kayınıarı kullanacak odun 
teknik olgunluk müddeti 118 yıl olmaktadır. 

Hal böyle olduktan sonra, kullanacak odunu en fazla veren 34 cm çap 
bir kere de meşcere orta çapı olarak mütalaa edilmek ve Avrupaya ait ha
sılat tabloları yardımıyla bu orta çapa meşcerelerin hangi yaşta ulaştıkla
rı görülmek istenmiştir. Bu tabloların kullanılabilmesi için evvelemirde 
Yaylacık kayın ormanlarının genel bonitet derecesinin bilinmesi lazım 
gelmektedir. Bu ormanlar, evvelce de zikredilmiş olduğu gibi, optimumda 
bulunmayan ormanlar olmakla beraber kanaatımca, 5 dereceli bir bonitet 
tasnifinin II. sınıfına ithal edilebilecek kuruluşu ve yetiştirme muhiti şart
larını haiz bulunmaktadırlar. Schwappach (1929) ın müdahale görmüş 
meşcereler (Lockerer Schluss) için vermiş olduğu kayın hasılat tablosun
da II. bonitette 34.0 cm orta çapında bir meşcerenin yaşı 124 olmaktadır. 
Wiedemann - Schober (1957) in mutedil ferahlandırma (Massige durch
forstung) ya tabi tutulmuş- ki mevzuubahs ormanlar buşekilde mütalaa 
edilebilir - kayın meşcerelerine ait hasılat tablosunun yine II. bonitet sı
nıfında mezkfı.r meşcere orta çapı 112 yaşında teşekkül etmektedir. Görü
lüyor ki bu meşcere yaşları ile Yaylacık ınıntıkası kayıniarı için kararlaş
tırılan teknik olgunluk müddeti arasında bir yakınlık mevcuttur. Maama
fih bu hasılat tablolarının memleketimize ait olmadığını veya uygunluk 
derecelerinin bilinmediğini ve meşcere kuruluşunda orta çapa tesir eden 
ağaç sayılarının çap kademelerine dağılışı durumu (Alemdağ, 1962) nun 
bu mukayesede nazarı itibare alınmadığını unutmamalıdır. 

idare müddeti. Ormanların idare müddetleri muhtelif kimseler ta
rafından muhtelif şekillerde tarif edilmektedir. Bu tariflerden çıkarılan 
müşterek neticeye göre idare müddeti, ormanlarda «istihsal kapitalinin 
miktarını tespit etmekte kullanılan ve devamlı hasılat almanın esasını teş
kil eden» (7) bir faktör ve meşcerelerin yetişmeleriyle belirli bir olgun
lukta orman mahsulü verip kesilmeleri arasında planlı olarak geçen orta
lama istihsal zamanıdır (Alemdağ, 1962). İdare müddetleri, olgunluk müd
detlerinde olduğu gibi, tayin edilecekleri esaslara ve ekonomik gayelere 
göre isim alırlar. 

Yaylacık kayın ormanları için idare müddeti, kullanacak odun tek
nik olgunluk müddetine tekabül eden yaş olarak alınmak istenmiştir. Bu
nun ıriucip sebeplerini yukarıdanberi izahına çalışılmakta bulunulan çü
rüklülük meselesi ve en az odun kaybı sağlayacak çapta ağaç istihsal edn:.. 
mesi teşkil etmektedir. Esasen Fırat (1943) a göre de ekstansif bir or
mancılıkta idare müddetini teknik olgunluğa tekabül eden bir müddet ola
rak almak doğru olmaktadır. 
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Buna göre Yaylacık Serisinin veya daha geniş ölçüde Tokat ınınta
kası kayın ormanlarının idare müddetleri 120 yıl olarak kabul edilmiştir. 
Bu müddet gerek tatbiki tasarlanan gençleştirme ve amenajman metod
Iarına uygun düşen ve gerekse meşcerelerin 250 yıl civarında olduğu tah
min edilen tabii olgunluk müddetlerini aşmayan bir müddet olarak gö
zükmektedir. Ve ayni zamanda, Orman Amenajman Planlarının Tanzi
mine ve Tatbikine ait Talimatname (Orman Umum Müdürlüğü, 1956 a) 
nin verdiği idare müddetleri ile de uygunluk sağlamaktadır. Bilindiği 

üzere Talimatnarnede kayın ormanları için verilmiş bulunan bu müddet
ler 120 -150 yıldır. Yaylacık Serisi için düzenlenmiş bulunan amenajman 
planında ise idare müddeti 150 yıl olarak alınmış ve ona göre işlem yapıl
mıştır. Hernekadar tatbik edilmekte bulunan idare müddetlerinin ani 
olarak ve fazlaca düşürülmesi hatalı bir hareket ise de burada fazla mik
tarda bir indirme mevcut olmadığı gibi esasen bu ormanların şimdiye ka
darki idarelerinde amenajman metodu ile idare müddeti bağdaştırılama
mış buJunduğu cihetle eski düzende bir aksaklık husule gelmiyeceği ve 
dolayısiyle meşcerelerin bünyelerinde tahripkar tesirler yaratılmayacağı 
muhakkaktır. 



IV. SONUÇ 

Türkiyenin ekonomik önemi haiz ağaç türlerinden biri olan kayının 
Karadeniz kıyısı ınıntakasından Karadeniz ardı ınıntakasma geçiş zonu 
içerisine isabet eden yayılış yerlerinden birini de Tokat ve havalisi teşkil 
etmektedir. Tokat Devlet Orman işşletmesine ait Yaylacık Serisi bu ha
valinin kayın ormanıarına örnek olabilecek karakterde bir seri olarak 
gözükmektedir. 

Yaylacık kayınları bütün doğukayınlarında olduğu gibi, kırmızıgöbek 
teşekkülatını ihtiva etmektedir. Bu husus hernekadar bu kayınıarın tek
nolojik vasıfları itibariyle mahzurlu ise de lnrmızıgöbek normal bir teşek
kül olduğundan izalesi kabil değildir. 

Çürüklülük bu mıntaka kayınlarının prodüksüyonunda ve yarı mamül 
halde pazara arzında oldukça mühim kötü bir faktör olarak rol oynamakta
dır. Filhakika bu kayınıarda erken yaşlardan veya küçük çaplardan itibaren 
çürüme husule gelmekte ve buna hemen her yaş ve çaptaki ağaçlarda rast
lanmaktadır. Sebebini daha ziyade, zamanında ve usulüne uygun olarak ya
pılmayan meşcere bakımı, kesim dikkatsizlikleri, gelişigüzel kaçakcı müda
haleleri ve hayvan otlatması gibi insan etkileri teşkil eden ve bilahare man
tarların tasallutu ile husule gelen çürüme kayın gövdelerinin iktisadi de- · 
ğerlerini ehemmiyetli derecede azaltmakta ve odun ham maddesi kaybını 
intaç etmektedir. 

Bu zayiatın en az şekilde olması için bu ormanların amenajmanında 
kullanılması gerekli idare müddeti ne olmalıdır meselesi başlangıçta ça
lışmaya konu teşkil etmiştir. Çalışmalar ilerledikçe yalın idare müddeti
nin tayini ile birlikte Yaylacık ormanıarına ve buna benzer ormanıara uy
gulanacak amenajman ve silvikültür metodlarının incelenmesi faydalı gö
rülmüştür. Ayrıca, bu havali kayınıarında tek ağaçlara bağlı artım ve bü
yüme münasebetleri de tesis edilmiştir. 

Tokat havalİsindeki kayın ormanları için idare müddetinin, kullana
cak odun teknik olgunluk müddetine tekabül eder şekilde 120 yıl alınması 
ve bunun, çürüklük izale edilineeye ve meşcerelere sağlam kaliteli ağaç
lardan müteşekkil normal bir görünüş kazandırılıncaya kadar devam et
tirilmesi uygun mütalaa edilmiştir. Bu süre, orman amenajman çalışma
larının istinat ettirildiği talimatnarnede kayın için verilen sürenin alt hu
dudunu teşkil etmekle beraber bunun tatbiki ile gerek orınanın bünyesi 
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üzerinde herhangi menfi bir tesir ve gerekse ınıntakanın kayın piyasasın
da herhangi bir dalgalanma husule gelmiyeceği düşünülmüştür. 

Amenajman metodu olarak yaş sınıfları metodunun, gençleştirme 

metodu olarak büyük saha siper kesimi işletmesinin veya bunun zonlar
daki şeklinin kullanılması, kayının meşcere yapımındaki batanikal ve 
silvikültürel özellikleri gözönünde bulundurularak, muvafık görülmüştür. 
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SUMMARY 

I. General information about the species 

One of the economic tree species of Turkey is eastern beech (Fagus 
orientalis Lipsky) or simply beech. It forms pure and mixed stands of 
importance and occupies large areas (Figure 1). In Turkey, beech is dis
tributed mainly on the Black Sea coast and in the neighbourhood of the 
Marmara Sea, and occasionally it extends into the interior side of the 
Black Sea region, Aegean region and Mediterranean region. In the Black 
Sea coastal area it forms pure or mixed stands between 250 - 300 m and 
1800 - 1900 m of elevation. Mixed stands are with Abies N ordmanniana 
Spach, Picea orientalis Link. and Carr., Pinus silvestris L., Quercus sp., 
carpinus sp. and some other broadleaf trees. On the back side of Black 
Sea coastal mountains beech is rare. One of these distribution areas is 
Tokat region. In the neighbourhood of the Marmara Sea elevation of its 
occurrence is as different as 500 m in Kapıdag, 1100 m in Uludağ and 1200 
m in Alaçam. The Aegean region has beech distributed on the mountains 
of the region's northeastern boundries starting from 1600- 1700 m of 
elevation. In Mediterranean region beech can be seen as very smail 
patches in Hatay, Maraş and Pozanti but is not of commercial value there. 

For years, beech stands had been subject to different kind of treat
ments and as a result there are stands in coppice, coppice with standards, 
and high forest forms. According to the forest management plans, in 
these stands there are tı::ees of every diameter and age categories and only 
a few of stands are in even - aged form. Average volume of pure beech 
standsis 145 m3 per hectare (2072 cuft per acre). Average volume inere
ment is 2.26 ID3 per hectare (32 cuft per acre). Annual allowable cut per 
hectare is 0.812 m3 (12 cuft per acre). 

Beech can grow up to 40 m in height. It requires rich and cool soils 
and grows on sandy soils as well as calcareous soils. !ts light demand is 
not high. It has a natural wood condition called red heart formation. 

Beech is subject to decay when standing or cut. The most importand 
decay of standing stern is white trunk rot or white heart rot caused by 
fungis. This reduces its commercial value. Fungis can easily attack and 
occupy the logs when they are kept damp in the forest. 

Beech is used mainly as building material, furniture, plywood, truck 
and carriage bodies, parquetry, railroad tie, mine prop and fire wood. It 
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also can be used in pulp industry. Beeh lumber sold on the market is 
usually kiln - dried. 

II. Facts on the study 

The aim of the study has been to determine the rotation age of beech 
forests of Tokat region, especially of Yaylacık Working Circle. This is to 
be the base of managing these forests since the trees of this area are 
subject to decay after a certain period of time. Because decay plays the 
primary role in determination of rota tion, it is desired to determine the 
most economical age of cutting, the technical maturity age. To reach !Jıis 
goal the data. were collected on indiv:idual trees and not on stand basis. 
The study of inerement and growth relations of individual stems was also 
un dertak en. 

The field work had been done in Yaylacık Working Circle of Tokat 
region. This working circle and its vicinity are in the transition zone 
between the Black Sea coastal region and the interior part of the Black 
Sea region, and is located on the higlı ridges of the mountains. It has eli
matic characteristics of both regions but it mostly influenced by the Bla:ck 
Sea climate. It was a · good representative of the region in which to make 
the study; The main tree species of the working circle is beech (Figure2) 
which is 95.4 % of the totar volume. The others are Pinus silvestris L.; 
Carpi,nus sp., Quercus sp. and ete. Volume per hectare is 146 m3 

• (2087 
cuft per acre). Almost 50 % of the trees are scarred (Figure 3 and 4). · 

Necessary data are taken from 182 stems. 

III. Evaluation of the data and the obtained results 

Basic calculations · 

Gonstrıiction of volume table. For the purposes of this study, a local 
volume table for beech using the data collected from Yaylacık Working 
Ciı·cle has been constructed. This table has been prepared graphically~ 
that is, the stern volume over dbh curve is drawn by free hand (Figure 5) 
and volumes for milliırietric diameters are read from it and tabulated 
(APPENDIX). 

Inerement and growth. After determining the age of each tree, the 
relations -between tree age and dbh (Figure 6 and Table 1) , tree age and 
tree height (Figure 7 and Table 2), dbh and tree height (Figure 8 ·and 
Table 3) have been graphed and tabulated. General appearance of all 
curves are smooth. For making the diameter inerement and volume 
inerement ·. calculations, H.A. Meyer's suggested method ·had .been ·used. 
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Relations between diameter, diameter inerement and volume inerement 
have been drawn (Figures 9 - 11) and their values put in tables (Tables 
4- 6). 

Sorts of wood. Stems of sample trees were classified as to the different 
types of wood use. These were sawlog, pole and post, minor industry wood, 
stump wood and fire wood. Their percents in stern wood have been cal
culated and the relations between dbh and these percents have been es
tablished. Also hark thickness and hark volume have been calculated. 
Results can be seen in Figures 12- 18 and Tables 7- 9. 

Decay. Partly decayed trees are considered «decayed» for the purpose 
of study. Their numbers among all trees and the volume of decayed parts 
are determined according to dbh, tree age and tree vcilurne (Figures 19-23 
and Tables 10 - 13). It can easily be seen thaf decay starts in trees of small 
diameters or early ages and occurs in every size. 

Red heart formation. This is a natural phenomenon for eastern beech 
stems (Figure 24). Its shape, stump diameter, length and volume inside 
of the stern has been studied before by the author (1963). Percents of its 
volume in stern volume is shown in Figure 25 as to dbh. 

Selection of the rotation age 

Factors effecting the rotation age. Among the factors, market con
ditions, pathological and technologinat conditions, form of forest, rege
nerating of stands, management method and goal of exploitation have 
been studied. 

There isa demand for every kind of beech wood in the Tokat market. 
However the quality of the timher must be improved for the benefit of 
users and the national economy. Decaying occurs in early stages of the 
tree as stated before and causes the loss of raw wood material. Since it is 
mainly caused by men's careless and harmful treatment, this must be and· 
can be elemiriated. Red heart formation is natural but also undesirable for 
some types of uses. Form of forest will be high forest as it is now and the 
çonvertion of these unmanaged forests to sectional forest form will be 
tried. It is recommended that the uniform - shelterwood method in zones 
be tried as a regeneration system in these forests. Care of the stands and 
intermediate cuttings will be done by the known methods. These forests 
will be managed as to the age classes method. The age classes will be es
tablished as 15 - 20 years and the sizes of compartments as 15 - 20 hectares 
(37- 49 acres). The main goals in managing these forests are permanence 
of these forests and to get continuous and regular yield. Other than these, 
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goal will be to produce merchantable wood (sawlog + pole and post + mi
nor industry wood). This goal will be realized in at least one rotation age 
period, to eleminate decaying in the forest. 

Rotation age. The most effective factor to be considered in this res
pect for these forests is apparently decay. Since it is necessary to produce 
sound wood and to supply the market with it in large amount, trees must 
be cut just before they get decayed, until the development of the second 
generation. This seems to be the solution but it is found that trees are 
decaying as early as 17.4 cm (6.85 inches) in diameter (Figure 19). If 
they are cut at this diameter it will not be possible to get sawlogs from 
the forest. Therefore decay cannot be considered as an applicable factor in 
this rotation determination. On the other hand it is accepted to produce 
merchantable wood from the stems of these forests. Now the point is to 
find out of which stern has the highest percent of merchantable wood vo
lume. By studing Figure 16 and Table 9 it can be seen that the trees of 
34 cm (13.4 inches) in diameter has the highest amount of this, being the 
70.2 % of the stern volume. This is consisted of 50.1 % sawlog, 8.8 % pole 
and post, 11.3% minor industry wood. The tree of this diameter also has 
the greatest sawlog percent of stern volume. Since the yield table for 
beech for this country is not prepared yet, it is not possible to consider 
this diameter as the average stand diameter although it should be because 
the management system will be based on an even aged stand construction 
system. In this case the question will be, at what age does an individual 
tree reach the diameter of 34 cm. According to Figure 6 and Table 1, it is 
118 years. Therefore the technical maturity period for most merchantable 
wood producing trees is 118 years. This technical maturity period is de
cided to be taken as the rotation age of Yaylacık Working Circle or more 
over for the beech forests of Tokat region and is accepted as being 120 
years. This also fits the regenaration system and the management method 
which are thought to be applied to these forests. It has also been found 
that if 34 cm is assumed to be the stand's average diameter, according to 
two European beech yield tables (Schwappach, 1929; Wiedemann - Scho
ber, 1957) in ll. site class, this average diameter corresponds to 124 and 
112 years respectively. 
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MiLiMET,;RELiK KABUKLU ÇAPLARA GöRE 
KAYIN KABUKLU GöVDE .HACMI TABLOSU 

TABLE OF STEM VOLUME WITH BARK FOR BEECH 
ACCORDING TO MILLIMETRIC DIAMETER OVER BARK 

(Kütük hacmı dahil) 
(Stump volume is included) 

Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu . Göğüs Kabuklu 
bizası gövde bizası gövde bizası gövde bizası gövde 
çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı 

Diameter Stem volu- Diameter Stem voıu- Dia-m.eter Stem volu- Diameter Stem volu-
at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ-

height ing bark height ing bark height ing bark height ing bark 
volume volume voluma volume 

cm dm3 cm dına cm dm3 cm dm3 

---
2.0 10.0 5.0 22.0 8.0 ı!O. O ll. o 67.0 

ı~ 10.4 ı 22.5 ı 40.8 ı 68.2 
2 10.8 2 23.0 2 4t.6 2 69.4 
3 11.2 3 23.5 3 42.4 3 70.6 
4 11.6 4 24.0 4 43.2 4 71.8 
5. 12.0 5. 24.5 5 44.0 5 73.0 
6 12.4 6 25.0 6 44.8 6 74.2 
7 12.8 7 25.5 7 45.6 7 75.4 
8 13.2 8 26.0 8 46.4 8 76.6 
9 13.6 9 26.5 9 47.2 9 77.8 

3.0 14.0 6.0 27.0 9.0 48.0 12.0 79.o 
ı ı4.4 ı 27:6 ı 48.9 ı 80.4 
2 14.8 2 2q.2 2 49.8 2 81.8 
3 15.2 3 28.8 3 50.7 3 83.2 
4 15.6 4 29.4 4 51.6 4· 84.6 
5 16.0 5 30.0 5 52.5 s· 86.0 
6 ı6.4 6 30.6 6 53.4 6 87.4 
7 16.8 7 31 2 7 54.3 7 88.8 
8 17.2 8 31.8 8 55.2 8 90.2 
9 17.6 9 32.4 9 56.1 9 91.6 

4.0 ı8.0 7.0 33.0 10.0 57.0 13.0 93.0 
ı ı8.4 ı 33.7 ı 58.0 ı 94.7 
2 ı8.8 2 34.4 2 59.0 2 96.4 
3 19.2 3 35.ı 3 60.0 3 98.ı 

4 19.6 4 35.8 4 61.0 4 99.8 
5 20.0 5 36.5 5 62.0 5 ı o ı. s 
6 20.4 6 37.2 6 63.0 6 ıo3.2 

7 20.8 7 37.9 7 64.0 7 104.9 
8 21.2 8 38.6 8 65.0 8 106.6 
9 21.6 9 39.3 9 66.0 '9 108.3 
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Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu 
bizası gövde bizası gövde bizası gövde bizası gövde 
çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı 

Diameter Stern volu- Diameter Stern volu- Diameter Stern volu- Di anıeter Stern volu-
at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ- at breast meinclud-

height ing bark height ing bark height ing bark height ing bark 
voıume volume volume . volume 

cm dm3 cm dm3 cm dm3 cm dm3 

ı4.0 ııo.o ı8.0 ı9o.o 22.0 294.0 26.0 418.0 
ı 112.0 192.5 ı 296.9 ı 421.5 
2 114.0 2 195.0 2 299.8 2 425.0 
3 116.0 3 ı97.5 3 302.7 3 428.5 
4 118.0 4 200.5 4 305.6 4 432.0 
5 ı2o.o 5 202.5 5 308.5 5 435.5 
6 122.0 6 205 o 6 3ıl.4 6 439.0 
7 124.0 7 207.5 7 314.3 7 442.5 
8 126.0 8 210.0 8 317.2 8 4·!6 .o 
9 128.0 9 212.5 9 320.1 9 449.5 

ıs.o ı30.0 ı9.0 215.0 23.0 323.0 27.0 453.0 
ı 132.0 ı 217.5 326.1 ı 456.8 
2 134.0 2 220 _() 2 329 2 2 460.6 
3 ı36.0 3 222.5 3 332.3 3 464.4 
4 ı38.0 4 225.0 4 335.4 4 468.2 
5 ı4o.o 5 227.5 5 338.5 5 472.0 
6 ı42.0 6 230.0 6 341.6 6 475.8 
7 144.0 7 232.5 7 344.7 7 479.6 
8 146.0 8 235.0 8 347.8 8 483.4 
9 ı48.0 9 2 <7 .5 9 350.9 9 487.2 

16.0 ı5o.o 20.0 240.0 24.0 354.0 28.0 491.0 
ı ı52.0 ı 242.<> ı 357.2 ı 49·t.9 
2 154.0 2 245.2 2 360.4 2 498.8 
3 ı56.0 3 247.8 3 363.6 3 502.7 
4 158.0 4 250.4 4 366.8 4 506.6 
5 ı6o.o 5 253.0 5 370.0 5 510.5 
6 ı62.0 6 255.6 6 373.2 6 514.4 
7 164.0 7 258.2 7 376.4 7 5ı8.3 

8 166.0 8 260.8 8 379.6 8 522.2 
9 168.0 9 263 4 9 382.8 9 526.1 

ı7.0 170.0 n.o 266.0 25.0 386.0 29.0 530.0 
ı ı72.0 ı 268.8 ı 389.2 ı 534.3 
2 174.0 2 271.6 2 392.4 2 538.6 
3 176.0 3 274.4 3 395.6 3 542.9 
4 ı78.0 4 277.2 4 398.8 4 547.2 
5 180.0 5 280.0 5 402.0 5 551.5 
6 182.0 6 282.8 6 405.2 6 555.8 

7 ıs4.0 7 285.6 7 408.4 7 56o.ı 

8 186.0 8 288.4 8 411.6 8 564.4 

9 ı88.0 9 291.2 9 414.8 9 568.7 
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Göğüs Kabuklu Göğüs Kabı.ikıu Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu 
hizası gövde hizası gövde hizası gövde hizası gövde 
çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı 

Diameter Stern volu- Diameter Stern volu- Diameter Stern volu- Diameter Stern volu-
at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ-

height ing bark height ing bark height ing bark height ing bark 
volume voıume volume voıume 

cm dına cm dm3 cm dına cm dm3 

30.0 573.0 34.0 775.0 38.0 ıo3o.o 42.0 1324.0 
ı 577.7 ı 781.2 ı 1037.0 ı 1331.8 
2 582.4 2 787.4 2 1044.0 2 1339.6 
3 587.1 3 793.6 3 ı 051. o 3 1347.4 
4 591.8 4 799.8 i~ 1058.0 4 1355.2 
5 596.5 5 806.0 5 1065.0 5 1363.0 
6 601.2 6 812.2 6 1072.0 6 1370.8 
7 605.9 7 818.4 7 1079.0 7 1378.6 
8 610.6 8 8N.6 8 ıo86.0 8 ı386 .4 
9 615.3 9 830.8 9 1093.0 9 ı394.2 

31. o 620.0 35.0 837.0 39.0 1100.0 43.0 ı402.0 

ı 624.9 ı 843.3 ı 1107.2 ı ı4ıo.3 

2 629.8 2 849.6 2 ııı4.4 2 1418.6 
3 634.7 3 855.9 3 ll21.6 3 ı426.9 

4 639.6 ,ı 862.2 4 1128.8 4 1435.2 
5 644.5 5 868.5 5 1136 .o 5 ı443.5 

6 649.4 6 874.8 6 1143.2 6 1451.3 

7 65'1. 3 7 88I.ı 7 1150.4 7 1460.ı 

ıı 659.2 8 887.4 8 1157.6 8 ı468.4 

9 664.1 9 893.7 9 1164.8 9 1476.7 

32.0 669.0 36.0 900.0 40.0 1172. o 44.0 ı485.0 

ı 674.1 ı 906.5 ı 1179.5 ı ı493.5 

2 679.2 2 913.0 2 1187. o 2 ı502.0 

3 684.3 3 919.5 3 119'ı. 5 3 1510.5 

4 689.4 4 926.0 4 1202.0 4 1519.0 
5 694.5 5 932.5 5 1209.5 5 1527.5 

6 699.6 6 939.0 6 1217.0 6 1536.0 

7 704.7 7 945.5 7 1224.5 7 1544.5 

8 709.8 8 952.0 8 1232.0 8 ı553.0 

9 714.9 9 958.5 9 ı239.5 9 1561.5 

33.0 720.0 37.0 965.0 41.0 ı247.0 45.0 1570.0 
ı 725.5 ı 97ı.5 ı 1254.7 ı ı578.5 

2 731.0 2 978.0 2 ı262.4 2 ı587.0 

3 736.5 3 984.5 3 1270.1 3 ı595.5 

4 742.0 4 991.0 4 ı277.8 4 1604.0 
5 747.5 5 997.5 5 ı285.5 5 16ı2.5 

6 753.0 6 1004.0 6 1293.2 6 1621.0 
7 758.5 7 1010.5 7 1300.9 7 1629.5 
8 764.0 8 1017.0 8 1308.6 8 1638.0 
9 769.5 9 1023.5 9 1316.3 9 1646.5 
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Göğüs 
bizası 
çapı 

Kabuldu 
gövde 
hacını 

Göğüs 
bizası 
çapı 

Kabuklu 
gövde 
hacını 

Göğüs 
bizası 
çapı 

Kabuklu 
gövde 
hacını 

Göğüs 
hizası 
çapı 

Kabuklu 
gövde 
hacını 

Diameter Stern volu- Diameter Stern volu- Diameter Stern volu- Diameter Stern volu
at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ-

height ing bark height ing bark height ing bark height ing bark 
voıume volume volume volume 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

46.0 
ı 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

47.0 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

48.0 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1655.0 
1663.7 
1672.4 
ı68l.l 

1689.8 
1698.5 
ı707.2 

ı715.9 

ı724.6 

1733.3 

ı742.0 

1750.9 
ı759.8 

ı768.7 

ın7. 6 
ı786.5 

ı795.4 

ı804.3 

ı8ı3.2 

1822.ı 

1831. o 
1839.9 
1848.8 
1857.7 
1866.6 
1875.5 
ı884.4 

1893.3 
ı902.2 

l9ll.ı 

50.0 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

51.0 
I 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

52.0 
ı 

2 
3 

'h 
5 

6 
7 

8 
9 

2015.0 
202<1. 9 
2034.8 
2044.7 
2054.6 
2064.5 
2074.4 
208Lt, 3 
2094.2 
2ı04.l 

2114.0 
2123.9 
2133.8 
2143.7 
2153.6 
2163.5 
2173.4 
2ı83.3 

2193.2 
2203.1 

2213.0 
2223·ı 

2233.2 
2243.3 
2253.4 
2263.5 
2273.6 
228:3.7 
2293.8 
2303.9 

54.0 
ı 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

55.0 
ı 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

56.0 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

24ı8.0 

2429.0 
2440.0 
2451.0 
2462.0 
2473.0 
2484.0 
2495.0 
2506.0 
2517.0 

2528.0 
2539.5 
2551. o 
2562.5 
2574.0 
2585.5 
2597.0 
2608.5 
2620.0 
2631. 5 

2643.0 
265·!.. 7 
2666.4 
2678 .ı 
2689.8 
27oı.5 

2713.2 
2724 .. 9 
2736.6 
2748.3 

58.0 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

59.0 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

60.0 
ı 

2 

3 
,ı, 

5 
6 
7 

8 
9 

i882.0 
2894.8 
2907.6 
2920A 
2933.2 
2946.0 
2958.8 
2971.6 
2984.4 
2997.2 

3010.0 
3023.2 
3036.4 
3049.6 
3062.8 
3076.0 
3089.2 
3ı02.4 

3115.6 
3128.8 

3142.0 
3155.8 
3169.6 
3183.4 
3197.2 
3211. o 
3224.8 
3238.6 
3252.4 
3266.2 

49.0 1920.0 53.0 2314.0 57.0 2760.0 61.0 3280.0 
ı ı929.5 ı 2324.4 ı 2772.2 ı 3294.5 
2 ı939.0 2 2334.8 2 2784.4 2 3309.0 
3 1948.5 3 2345.2 3 2796.6 3 3323.5 
4 1958.0 4 2355.6 4 2808.8 4 3338.0 
5 1967.5 s 2366.0 5 2821.0 5 3352.5 
6 1977.0 6 2376.4 6 2833.2 6 3367.0 
7 1986.5 7 2386.8 7 2845.4 7 3381.5 
8 1996.0 8 2397.2 8 2857.6 8 3396.0 

_9 __ ~~2_o_o_s~.5~----~9 ____ ~2~40~7~-~6 ____ ~9 _____ 2_8_69_._8 _______ 9~--~34_1_o~.5~-



61 

Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu Göğüs Kabuklu 
bizası gövde bizası gövde bizası gövde bizası gövde 
çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı çapı hacmı 

Diameter Stern volu- Diameter Stern voıu- Diameter Stern volıi- Diameter Stern volu-
at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ- at breast me includ-

height ing bark height ing bark height ing bark height ing bark 
volume voıume volume volume 

cm dm3 cm dm3 cm dm3 cm dm3 

62.0 3425.0 66.0 4094.0 70.0 4844.0 74.0 5716.0 
3440.5 ı 4111.8 ı 4864.0 ı 5742.8 

2 3456.0 2 4129.6 2 4884.0 2 5769.6 
3 3471.5 3 4147.4 3 4904.0 3 5796.4 
4 3487.0 4 4165.2 4 4924.0 4 5823.2 
5 3502.5 5 4183.0 5 4944.0 5 5850.0 
6 3518.0 6 4200.8 6 4964.0 6 5876.8 
7 3533.5 7 4218.6 7 4984.0 7 5903.6 
8 3549.(1 8 4236.4 8 5004.0 8 5930.4 
9 3564.5 9 4254.2 9 5024.0 9 5957.2 

63.0 3580.0 67.0 4272.0 71.0 5044.0 75.0 5984.0 
ı 3596.4 ı 4290.8 ı 5065.6 ı 6013.6 
2 3612.8 2 4309.6 2 5087.2 2 6043.2 
3 3629.2 3 4328.4 3 5108.8 3 6072.8 
4 3645.6 4 4347.2 4 5130.4 4 6102.4 
5 3662.0 :ı 4366.0 5 5152.0 5 6132.0 
6 3678.4. 6 4384.8 6 5173.6 6 6161.6 
7 3694.8 7 4403.6 7 5195.2 7 6191.2 
8 3711.2 8 4422.4 8 5216.8 8 6220.8 
9 3727.6 9 4441.2 9 5238.4 9 6250.4 

64.0 3744.0 68.0 4460.0 72.0 5260.0 76.0 6280.0 
ı 3761.4 ı 4479.0 ı 5282.0 
2 3778.8 2 4498.0 2 5304.0 
3 3796.2 3 4517.0 3 5326.0 
4 3813.6 'ı 4536.0 4 5348.0 
5 3831. o 5 <t555. o 5 5370.0 
6 3848.4 6 4574.0 6 5392.0 
7 3865.8 7 4:J93.0 7 5414.0 
8 3883.2 8 4612.0 8 5<136.0 
9 3900.6 9 4631. o 9 5458.0 

65.0 391S.o 69.0 4650.0 73.0 .5480. o 
ı 3935.6 ,1669.4 ı 5503.6 
2 3953.2 2 4688.8 2 5527.2 
3 il970.8 3 4708.2 3 5550.8 
4 3988.4 4 4727.6 4 5574.4 
5 4006.0 5 4747.0 5 5598.0 
6 4023.6 6 4766.4 6 5621.6 
7 4041.2 7 4735.8 7 5645.2 
8 4058.8 8 4805.2 8 5668.8 
9 4076.4 9 4824.6 ~ 5692.4 


