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I. ÖNSÖZ 

Bu araştırma projesi, uygulamadan gelen talep ve konu hakkında 
hazırlanan raporlar doğrultusunda Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Amenajman ve Hasılat Başmühendisi, Orman Yüksek Mühendisi İsmail ÇEVİK 
liderliğinde ve Orman Yüksek Mühendisi Mustafa BATUR yürütücülüğünde 
1996 yılında başlanmış ve 1998 yılında tamamlanmıştır. 

Araştırma çalışmaları sırasında özellikle arazi çalışmalarında bizden 
yardımlarını esirgemeyen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Alaçam Orman 
İşletme Müdürlüğü personeline teşekkürü borç biliriz. 

Çalışmanın ülkemiz ormanlarının işletilmesinde ormancılık mesleğine 
yardımcı olmasını dileriz. 

Şubat, 1999 
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II. ÖZ 

Bu çalışmada müdahale görmüş iyi bonitetteki Karaçam meşcerelerinde 
meydana gelen gençliklerden istikbal meşceresinin kurulup kurulamayacağı 
konusu ele alınmıştır. Bu günkü yapısını alıncaya kadar meşcerenin geçirdiği 
evreler 10’ar yıllık periyotlarla ele alınmıştır. 

Sonuç olarak yaş farklılıklarının çok olması önemli olmamakta, yaştan 
doğan boy farklılıklarının giderek kaybolduğu bilinmektedir. Böylesi 
meşcerelerin günümüzde doğal gelişimine terk edilemeyeceği düşünüldüğünde 
yapılacak uygun silvikültürel müdahalelerle amaç meşcere kuruluşuna 
kavuşturulabilecekleri anlaşılmaktadır. 
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III. ABSTRACT 

In this study, it is studied to find whether a future stand 
establishment will be possible with the regeneration in the Pinus brutia 
stands which in treated and have good site class. The phases experienced by 
the model stand were studied in decades.  

As a result, it is known that the age differences is not important and high 
differences gradually deminish. The stands like this could form the goal stands 
by silvicultural treatments. 
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1. GİRİŞ 

Tipik ışık ağaçları oluşları nedeniyle aynı yaşlı ve tek tabakalı 
meşcereler yapan çam türlerimiz içerisinde Karaçam, diğerlerine oranla daha 
düşük ışık entansitesine dirençli oluşu nedeniyle tek tabakalılıktan zaman zaman 
uzaklaşabilmektedir. Karaçamın bu biyolojik özelliği, daha çok, iyi yetişme 
ortamlarında ve tepenin gevşetilmesi oranında alt tabakaya ikinci bir 
jenerasyonun gelmesine neden olmaktadır. Tepe tacına yapılan müdahalelerin 
şekil ve şiddetine bağlı olarak tek tek ya da gruplar halinde gençlikler 
gelmektedir. Bu gençlikler, türünün ışık azlığına gösterdiği direnç sayesinde 
yaşamını uzunca bir süre (50-60 yıl) sürdürebilmektedir. Bu da iki tabakalı 
Karaçam meşcerelerinin oluşması sonucunu doğurmaktadır. Daha çok 
gençleştirme alanlarında görülen bu durum meşcerelerin yaşlı oluşu ve 
dolayısıyla bir çeşit hazırlama kesimi mahiyeti taşıması nedeniyle bakım 
bloklarında hatta usulsüz kesim yapılan yerlerdeki müdahaleler sonucunda da 
ortaya çıkabilmektedir. 

Karaçamda alışagelen aynı yaşlı tek tabakalı kuruluş, sözü edilen 
olgularla sadece iki tabakalı kuruluşa dönüşmekle kalmamakta müdahale 
periyotlarının uzunluğuna ve sayısına bağlı olarak çok katlı hatta seçme 
kuruluşundaki gibi dikey kapalılık oluşumlarına da rastlanmaktadır. Bonitetin 
yüksek, gençleştirme koşullarının iyi olduğu yerlerde, düşük ışık entansitelerine 
olan direnç daha da arttığından neredeyse her yaştan ve çaptan bireylerin 
bulunduğu, tiplendirilmesinde bile güçlükler çekilen meşcereler oluşmuş 
bulunmaktadır. Meşcere tipinin bile belirlenmesinde güçlük çekilen bir orman 
dokusunda uygulanacak silvikültürel işlemlerin önceden kararlaştırılmasının ve 
planlanmasının ne denli zor olacağı açıktır. Üstelik meşcere yapısı adım başı 
değişmektedir. 

Yurdumuzda karaçamın I. ve II. bonitetteki meşcerelerinde genel yapı 
aşağı yukarı böyledir. Daha 1960’lı yılların başında saf karaçam 
meşcerelerinden oluşan Dursunbey, Alaçam 2, Değirmeneğrek serisinde 
ormanlık sahanın (2631 ha) yaklaşık % 42 sinin (1096 ha) iki generasyonu bir 
arada ihtiva ettiği bildirilmektedir (KALIPSIZ, 1963). Üst tabakasında  d1, d2 alt 
tabakasında  da a3, ab3 çağında meşcereler bulunan karaçam ormanlarında 
yapılan bakım ve gençleştirme kesimleri sırasında alt ve üst tabakaya ne şekilde 
müdahale yapılması gerektiği konusu 1980’li yılların başından beri tartışılmakta 
olduğu halde alt tabakadaki gençliğin gelecekte değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği konusu farklı yorumlar nedeniyle bir çözüme 
kavuşturulmamıştır. Son yıllarda, özellikle alt tabakadaki gençliklerden 
yararlanılabileceği yolunda görüş birliği oluşmakta ise de en fazla artım ve 
hacım elde edilen aynı yaşlı tek tabakalı meşcere yapısının oluşmasında var olan 
gençliğin sorunlar yaratacağı kuşkusu süregelmektedir. Bu konuda ortaya atılan 
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görüşler literatür özeti bölümünde ayrıntıları ile verileceğinden bu konuda halen 
bir karmaşa yaşandığını söyleyebilir. 

Bu zamana değin sorun, alt tabakadaki yaş farkı son derece çok olan (1-
60) gençliklerle yaş sınıfının ve tek tabakalılığın ne şekilde oluşturulacağı 
biçiminde ortaya konmuştur. Ancak çalışmamızda farklı bir yöntem uygulanarak 
halen aynı yaşlı ve tek tabakalı bir karaçam meşceresinin, bu yapıyı alıncaya 
kadar nasıl bir seyir izlendiği belirlenmiştir. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Müdahaleler sonucu çoğunlukla kendiliğinden gelen karaçam 
gençliklerinin geleceği konusunda detaylı çalışmalar henüz yapılmamıştır. Bu 
konuda sonuçlandırılmış bir araştırma ve uzmanlardan oluşturulmuş 
komisyonlar tarafından hazırlanmış birkaç rapor bulunmaktadır. 

Gençliğin yaşı, sıklığı ve üst tabakanın kapalılığı dikkate alınarak 
yapılan bir araştırmada (UMUT, 1996) I. Bonitette 0,55-0,60 kapalılığındaki 
eski jenerasyonun altında 95.000 adet/ha gençliğin dejenere olduğu, buna 
karşılık orta bonitette 0,20-0,25 kapalılıktaki üst meşcerenin siperi altındaki 
35.000 adet/ha öncü gençliğin dejenerasyona uğramadan büyüyebildiği 
saptanmıştır. Başka yerlerde benzer özellikler gösteren meşcereler için aynı 
belirlemeleri yapmak zor gözükmektedir. 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Dursunbey ve Alaçam Orman 
İşletmelerinde tabakalı karaçam ormanlarındaki problemlerin çözümlerine ışık 
tutmak amacıyla 16-18 Haziran 1996 yılında bir ekskürsiyon düzenlenmiş ve bu 
ekskürsiyona katılan öğretim görevlileri ve uzmanlarca bir rapor kaleme 
alınmıştır (ODABAŞI ve ark. 1986). Bu raporda “Karaçam gençlikleri ışık 
azlığına belirli bir süre dayanıklılık göstermekle beraber gölge şartlarının devam 
etmesi ile belirli bir yaştan sonra dejenere olmakta ve yararlanılmaz duruma 
gelmektedir. Bu olay yetişme ortamının verimliliği, üst tabakanın kapalılığı, 
gençliğin sıklığı ve yaşı ile değişmektedir” denmektedir. Aynı raporda farklı 
yapıdaki üç ayrı meşcere için görüşler ileri sürülmüş, üst tabakası çok yaşlı, 
kapalılığı düzensiz ve 0,6 dan daha düşük, alt tabakası 60 yıla kadar ulaşan 
çeşitli yaşlarda heterojen bir yapıda olan sık gelişmiş meşcerelerde alt tabaka, 
kesinlikle istikbal meşceresi olarak görülmeyeceğinden, buna karşılık yaş farkı 
30’a kadar olan gençliklerin, üst tabaka boşaltılarak gelişmeleri yolunun 
açılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Aynı yerler için yine 1986 yılında, bu 
kez biraz da ölçümlere dayalı yeni bir raporun hazırlandığı görülmektedir (SUN, 
1986). Bu raporda “yetişme yeri ne olursa olsun, çap artımlarının 30 - 40 yaşına 
kadar arttığını, daha sonra düşmeğe başladığını göstermektedir. Üst tabaka 
ağaçlarının ayni yolu izlemiş olması, söz konusu yaşlardan sonra, alt tabakaya 
yapılacak iyileştirici müdahalelerin, bu meşcerelerin çap artımlarını ikinci, 
üçüncü kez maksimuma ulaştıracağını kabul etmek mümkün görülmemektedir. 
Ancak 30-40 yaşlarından önce bu meşcerelere iyileştirici müdahaleler 
yapıldığında, meşcerenin asimilasyon kuşağı diyebileceğimiz taç/ibrelerde 
önemli gelişme sağlanabilmektedir. 0,6 ve daha fazla kapalılıkta alt tabaka 
meşcerelerinde boy büyümesi/boylanma, çok yavaş seyretmektedir. Hatta 60 
yaşından sonra boy gelişmelerinde aşırı derecede azalmalar saptanmıştır. Buna 
karşılık iyi yetişme yerlerinde, üst tabaka kapalılığı daha önce kırılan yerlerde 
(<0,6) ümit verici boy gelişmeleri görülmüştür” denmektedir. 
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Bu konuda, amenajmancı, silvikültürcü ve işletmecilerden oluşan bir 
komisyon tarafından 1993 yılında bir rapor daha hazırlanmıştır (ÇETİN ve ark., 
1993). Biraz daha değişik görüşler içeren bu rapor, aynı tabloları sergileyen 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde yapılmıştır. Bu raporda 
üç farklı meşcere tipi belirlenmiş (Çkd1/a3 – Çkd1/ab3 – Çkd1/bc3), bu 
meşcerelerin alt ve üst tabakalarına yapılacak müdahaleler konusunda önerilerde 
bulunulmuştur. Çkd1/a3 meşceresindeki gençliğin istikbal meşceresini 
kurabileceği, gecikmiş gençlik ve sıklık bakımlarının yapılması gerektiği, 
Çkd1/ab3 meşceresinde de alt tabakayı teşkil eden ab3 meşceresinin kabul 
edilebilir istikbal meşceresi olduğu, Çkd1/bc3 meşceresinde ise silvikültürel 
isteklere uygun etanın tayin ve tespitinin yapılması ve üç meşcere tipinde de üst 
tabakayı teşkil eden d1 meşceresinin idare süresinin yarısı kadar bir periyotta 
tedrici olarak boşaltılması önerilmiştir. 

Daha sonra OGM 1996 yılında bir tebliğ (177-A/EK:7) yayınlayarak 
özellikle gençlik çağında ışık azlığına dayanabilen türlerde (Çk, Çs, Kn, S, L, 
vb) “gençliğin doğrudan yalnız gençleştirme alanlarından ve kısa periyot içinde 
elde edilmesi değil, aralama müdahaleleri ile gençliklerin elde edilmesine 
başlanması ve meşcereyi gençleştirmeye soktuğumuzda da bunlardan olduğunca 
yararlanılması…” denilerek konuya çok farklı bir boyut kazandırılmıştır. 

Konunun detaylarıyla araştırılmasının gerektiği bütün raporların ortak 
noktasıdır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 
Deneme alanı için Dursunbey-Alaçam İşletmesinin tek tabakalı sırıklık 

ve ağaçlık çağındaki meşcereleri taranmış, tam kapalı (1,0) alanlarında yaş 
ölçümleri yapılmış (1,30 m’den veya daha önce kesilmiş ağaçların kütük 
yüzeylerinden), ağaçların tümünün aynı yaş sınıflarına dahil olduğu belirlenen 
Değirmeneğrek Orman Şefliğinin 58 nolu bölmesi deneme alanı olarak 
seçilmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Örnek Alanın Meşcere Haritasındaki Yeri 
Figure 1. Location of the Sample Area in the Stand Map 

Bir önceki dönüş periyodunda aralamalarla çıkarılan bireylerin yaşları 
arasında 3-5’ten daha fazla farka rastlanmıştır. 1997 yılında yaptığımız 
ölçmelerden elde edilen kesitlere bakıldığında, anlaşılacağı gibi tanımına tam 
uyan aynı yaşlı tek tabakalı bir kuruluş gösteren bu meşcerenin amaca uygun 
olduğu kanaatine varılmıştır. Deneme için kesilen  86 adet ağacın yaşları 71 ile 
84 arasındadır. Sadece iki adet ağacın yaşı 1917 yılından önceki yaş sınıfına 
aittir. Bunlardan 28 numaralı ağacın yaşı 82, 40 numaralı ağacın yaşı ise 84’tür. 

Meşcere kuzey bakılı, II. bonitet ve IV. yaş sınıfında (60-80) dır. Rakım 
1.100 m, eğim %30-40 dolayındadır. Meşcere 32 ha genişliğindedir. Meşcerenin 
üst sınırı bir yola dayanmakta, koşullar aynı olduğu halde yolun üstündeki 
bölümlerde yer yer iki, bazen çok tabakalı bazen de dikey kapalılıklara 
rastlanmaktadır. Üst tabakasında ise çok seyrek olarak eski jenerasyona ait 
bireyler bulunmaktadır. Meşcere günümüze değin daima kapalılığı çok fazla 
kırılmadan geldiğinden diri örtüye nadiren rastlanmaktadır. Nadiren rastlanan 

58 

K 
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diri örtü elamanı ise Pteridium aquilium (eğrelti otu): Toprak yüzeyinde 
ayrışmakta olan humus tabakası bulunmaktadır.  

Sık yapıda gelişmiş bir meşcere olduğundan gövdeler dolgun, doğal dal 
budaması vaktinde gerçekleşmiş, dalsız gövde oranı çoğunlukla gövde boyunun 
2/3’ ünden fazladır. 

Meşcereye yapılan önceki müdahalelerin sayısal değerleri ne yazık ki 
bulunamamıştır. Böyle bir meşcereden 86 adet ağaç kesilerek gövde analizleri 
yapılmıştır. 

3.2. Yöntem 
Literatür özeti bölümünde belirtilenlerden de anlaşıldığı gibi,  

müdahaleler sonucu, ama istek dışı gençliklerin gelecekte ne gibi işlev 
göreceklerinin, bir başka değişle bu gençlikten yararlanıp 
yararlanılamayacağının tartışması daima gözlemlere ve sezgilere dayandırılarak 
yapılmış bulunmaktadır. Sezgilere ve gözlemlere bağlı tahminlerin doğru 
yapılabilmesi ve doğruluğunun test edilmesi aynı kişilerin uzun süreli 
gözlemlerini zorunlu kılmaktadır. Ne yazık ki uygulamacıların böyle bir şansı 
bulunmamaktadır. Bu gençliklerin hangi koşullarda ve nasıl geldikleri, 30-60 yıl 
kadar gölge baskısına nasıl dejenere olmadan dayanabildikleri, gölge baskısı 
kalktıktan sonra hangi bireylerin gelişimlerini normal olarak sürdürebilecekleri, 
dejenere olmuş gençliklerin gerçekten  dejenere olup olmadıkları ve daha pek 
çok konuda kesin yargılara varılamamaktadır. Pek doğaldır ki bu konuların tek 
tek ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir. Bütün bunların araştırmalarla 
aydınlatılabileceği ortadır. Ancak bu araştırmaların uzun bir zaman alacağı da 
bellidir. Oysa üzerinde böyle sorunların bulunduğu çalışma alanları giderek 
çoğalmaktadır. Bu nedenle bu gibi gençliklerin ileride nasıl bir gelişme seyri 
izleyeceklerinin tahmini yapılmak ve bu tahminlerin ne denli gerçekleşeceğini 
beklemek yerine, aynı yaşlı tek tabakalı kuruluşun nasıl oluştuğunu, bugün var 
olan ve aynı yaşlı ve tek tabakalı (ki arzu edilen kuruluş) meşcerelerin gelişim 
seyrini izlemek hem zaman almayan hem de pratik bir yol gibi görünmektedir.  

Aynı bölge içerisinde aynı yaşlı, tek tabakalı ormanlar ile tek 
tabakalılığa yönelmiş ormanlar ve dikey kapalılıktan söz edilebilecek ormanların 
yan yana olması böyle pratik bir çözüme haklılık kazandırmaktadır.  

3.2.1. Verilerin Toplanması 
Meşcerenin ortalarına yakın bir yerden tesadüfen bir nokta seçilmiş bu 

noktadan başlayarak kuzey, güney, doğu ve batı istikametlerinde 50 m. 
uzunluğunda dört ayrı hat belirlenmiştir. Yani birbirini dik kesen iki istikamette 
100 m’lik iki hatta çalışılmıştır. Bu hatların 1 m sağına ve soluna düşen ağaçlar 
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numaralanarak koordinatları belirlenmiş ve en uzun yan dalların uzunluğu hat 
boyunca ölçülmüştür. (Şekil 2). 

 

 

 

                        50 m 

 

   2 m                                                          

 

                        50 m 

 

 
Şekil 2. Örnek Alanın Üstten Görünüşü 
Figure 2. Top View of the Sample Area 

Numaralanarak belirlenen bu ağaçlar sıra numarasına göre kesilerek, 
ağaç boyu, tepe yüksekliği,  dalsız gövde yüksekliği, kütük yaşı ve birbirine dik 
istikamette dip kütük çapı ve göğüs çapı ölçülmüştür. Sonra dallar budanarak 
şerit metrenin sıfırı kesim yerine getirilerek tepe tomurcuğuna kadar uzatılmıştır. 
Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra gövde, birinci seksiyonu 1m., diğerleri 2 m. 
olacak şekilde bölümlere ayrılmış ve seksiyon sonu yaşı sayılmıştır. Görüldüğü 
gibi sayılan yaşlar bireyin o seksiyon sonuna ulaştığı yaştır. Bu da düzensiz 
olarak herhangi bir tarihe rastlayabilmektedir. Ancak bizim için önemli olan 
10’ar yıllık periyotlarla geriye doğru gidildiğinde her ferdin yaşının ve boyunun 
ne olduğudur. Bu öngörüyle meşcere yaşına bağlı olarak 1997 yılından geriye 
doğru 1997-1987, 1987-1977, 1977-1967, 1967-1957, 1957-1947, 1947-1937, 
1937-1927, 1927-1917 olmak üzere toplam 8 adet kesit çıkarılmıştır. Bunun için 
kesit yükseklikleri ve yüksekliklerdeki boylara dayanarak her seksiyonun kaç 
yılda oluştuğu bulunmuş ve buna bağlı olarak önce her periyottaki yıllık 
ortalama boy artımı bulunmuş daha sonra da periyot başındaki boylar 
enterpolasyon yapılarak hesaplanmış, böylece her ağacın 1917 yılından 1997 
yılına kadar 10’ar yıllık periyotlar itibariyle boyları elde edilmiştir. 

Deneme alanında toplanan ilk veriler ile, Excel ve SVS programlarında 
kesitlerin gösterimi için kullanılacak diğer veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1.  Örnek Alanda Ölçülen  Veriler 
Table 1. Data of Measured Sample Area  

A.No DÇ GÇ TÇ TY Yaş Boy 

1 33 27 340 1480 73 2300 

2 43 37 510 1500 74 2550 

3 26 19 360 1400 73 2330 

4 38 31 410 1850 73 2620 

5 43 36 570 1530 75 2500 

6 44 33 560 1700 74 2535 

7 35 27 170 1750 71 2730 

8 39 34 520 1670 74 2440 

9 35 28 420 1640 75 2470 

10 24 20 290 1545 78 2300 

11 35 25 410 1405 76 2360 

12 35 31 390 1650 74 2500 

13 25 21 240 1460 73 2320 

14 32 22 380 1760 76 2190 

15 38 25 400 1510 79 2420 

16 27 23 180 1590 74 2310 

17 17 14 190 1510 76 2240 

18 39 39 490 1520 73 2420 

19 31 31 380 1400 74 2280 

20 34 34 410 1455 76 2260 

21 28 28 320 1320 74 2090 

22 33 26 330 1440 76 2280 

23 24 18 210 1190 75 2130 

24 26 18 180 1620 74 2190 

25 40 32 380 1400 73 2330 

26 42 31 420 1390 75 2345 



 13

27 33 25 290 1330 74 2240 

28 23 20 200 1580 82 2140 

29 25 21 180 1500 76 2190 

30 44 33 600 1450 74 2290 

31 32 31 350 1430 74 2410 

32 36 32 180 1590 77 2515 

33 29 26 300 1595 77 2420 

34 46 32 330 1820 79 2560 

35 35 29 250 1580 75 2560 

36 54 37 330 1360 73 2460 

37 33 27 260 1370 73 2300 

38 28 23 370 1420 74 2470 

39 30 23 320 1580 76 2400 

40 25 17 260 1000 84 1810 

41 41 35 310 1535 74 2400 

42 37 31 390 1410 75 2250 

43 50 40 360 1450 73 2460 

44 35 27 280 1705 74 2235 

45 39 30 320 1740 74 2300 

46 38 26 280 1410 74 2300 

47 26 19 160 1640 76 2280 

48 40 34 320 1770 74 2400 

49 22 17 300 1370 73 2020 

50 32 28 410 1400 72 2380 

51 27 22 260 1530 73 2050 

52 21 17 270 1440 72 2090 

53 28 21 190 1370 72 2150 

54 33 25 340 1520 72 2230 

55 25 19 200 1605 73 2080 
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56 21 15 150 1490 76 2000 

57 34 25 295 1520 72 2140 

58 26 26 210 1670 73 2340 

59 38 24 270 1540 72 2310 

60 42 29 330 1525 73 2360 

61 22 22 170 1395 73 2210 

62 32 23 350 1380 74 2210 

63 34 23 230 1420 74 2240 

64 27 16 170 1740 73 2370 

65 26 19 160 1700 73 2310 

66 36 25 340 1600 72 2380 

67 28 20 220 1580 71 2340 

68 27 21 230 1710 73 2370 

69 41 32 450 1160 73 2290 

70 28 22 530 1170 74 1870 

71 32 22 310 1320 74 2020 

72 34 25 540 1260 75 2110 

73 43 32 440 1420 72 2290 

74 34 25 380 1290 73 2270 

75 42 26 430 1180 73 2200 

76 28 18 190 1250 72 2050 

77 31 18 170 1380 72 2150 

78 41 28 290 1520 72 2100 

79 35 22 350 1365 72 2060 

80 25 19 190 1560 72 2000 

81 35 25 390 1260 71 2085 

82 26 19 180 1210 73 1965 

83 25 17 220 1160 74 1960 

84 23 13 170 1200 73 1760 
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85 28 18 240 1320 72 1960 

86 27 18 310 1205 73 1930 

 

Tabloda: 
DÇ  : dip çapını (cm) 
GÇ  : göğüs çapını (cm) 
TÇ  : tepe çapını (cm) 
TY  : tepe yüksekliğini (cm) 
B     : boyu (cm) göstermektedir. 

3.2.2. Değerlendirme: 
Toplanan veriler ve geliştirilen değerler ilk önce Excel ortamında 

karşılaştırmalı grafiklere dönüştürülmüştür. Boy gelişimlerinin karşılaştırılmalı 
olarak incelenebilmesi açısından grafikler komşu iki periyotların boy değerlerini 
yan yana getirerek hazırlanmıştır. En anlamlı karşılaştırma 1997 ve 1927 
yıllarındaki boy gelişiminin karşılaştırılması olduğundan ayrıca bu yıllara ait boy 
grafiği de verilmiştir (Grafik 6) 

Verilerin sadece Excel grafikleri ile gösterimi yetersiz olacağı 
düşünülerek örnek alan 100 m x 100 m’lik bir düzlem üzerinde üç boyutlu 
olarak canlandırılmıştır. Her periyoda ait üç boyutlu görüntüler her cepheden 
görülebilecek şekilde yıllara göre simule edilmiştir. Bu iş için Amerikan Kuzey 
Batı Pasifik Araştırma Enstitüsü Ormancılık Servisinden Robert J. Mc 
Ganghey’in meşcere simulasyonu için geliştirdiği ve internete koyduğu SVS 
(Stand Visualization System) programı kullanılmıştır. Şekil 3,4,5,6 ve 7 de  
örnek alandaki sıra ile 1927, 1947, 1967, 1987 ve 1997 yıllarındaki gelişmeleri 
üç boyutlu bir düzlem üzerinde görülmektedir. Buradaki şekillerde 
karşılaştırmanın kolay olması açısından 1’den 86’ya kadar ağaçlar tek bir 
düzlem üzerinde dizilmiştir. Esasen bu kesitler bilgisayar ortamında istenen 
yönden istenen mesafeden ve her ferdin özel bilgileri ile birlikte 
görülebilmektedir. Tartışma ve sonuç bölümündeki yorumlarda programın bu 
özelliklerinden yararlanılacaktır. 
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Şekil 3. 1927 yılına ait görünüm 
Figure 3. View of 1927 

 

Şekil 4. 1947 yılına ait görünüm 
Figure 4. View of 1947 
 

Şekil 5. 1967 yılına ait görünüm 
Figure 5. View of 1967 
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Şekil 6. 1987 yılına ait görünüm  
Figure 6. View of 1987 
 

 

Şekil 7. 1997 yılına ait görünüm 
Figure 7. View of 1997 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Örnek alanda fertlerin koordinatları belirlenerek gövde analizleri 
yapıldıktan sonra onar yıllık periyotlarla hem SVS programı ile üç boyutlu, hem 
de Excel ile grafikler halinde boy gelişimleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Yalnız boy gelişimlerinin incelendiği Excel grafiklerinde ağaçların yerleşimleri 
koordinatlarına göre yapılmamıştır. Analiz edilen ağaçlar eşit aralıklarda 
dizilmiş gibi görünmektedir. Ancak bu boy gelişimlerini karşılaştırmakta bir 
engel teşkil etmemektedir. 

Daha önce de değinildiği gibi Karaçam ışık ağacı olmasına karşın 
yetişme ortamının verimliliğine bağlı olarak gölgeye direnç gösterebilmektedir. 
Bu direnç sayesinde yaşamlarını uzunca bir süre sürdürebilmektedirler Bu süre 
ve birim alanındaki gençliğin miktarı ve yoğunluğu yine bir çok faktörün 
etkisine göre çoğalıp azalabilmektedir. Bu faktörlerden en etkilisi meşcereye 
yapılan müdahalenin süresidir. Karaçam gençleştirme alanlarında periyot 
uzunluğu 20 yıl olduğundan bu süre içerisinde her yıl bir miktar gençlik alana 
yerleşmektedir. Gençleştirme periyodunun sonunda boşaltma kesimleri yapılarak 
alan terk edildiğinde teorik olarak alanda bir yaşından 20 yaşına kadar gençliğin 
bulunması gerekir. Uygulamada bu çoğu zaman böyle olmamaktadır. 
Gençleştirme çalışmalarından önce alana gelen gençliklerle, gençleştirme 
periyodu sonunda alandan çıkılamayışı ve bu periyodun uzaması durumunda 
süreye ve meşcereye yapılan müdahalelere paralel olarak yeni gençlikler alana 
gelmeye devam etmektedir. Böyle olunca 1-20 yıl arasında olması gereken yaş 
farklılıkları 40’lara, 50’lere hatta 60’lara kadar çıkabilmektedir. Nitekim şu anda 
aynı yaşlı ve bir katlı örnek alanımızın etrafında böylesi yaş farklarını içinde 
barındıran ve hala boşaltılması gereken bireylerin bulunduğu meşcereler 
bulunmaktadır. Bu meşcerelerde sayılamayacak kadar farklı yaş ve boylarda yer 
yer münferit çoğu zaman da sıkışık, içine girilemeyecek yoğunlukta gençlik 
bulunmaktadır. Bir tespite göre hektarda 80-90 bin adete kadar çıkmaktadır 
(SAATÇİOĞLU, 1971). Bu rakamın 100 bini geçtiği de tahmin edilmektedir. 

Örnek alanımızın içinde yer aldığı meşcerenin de böyle bir sıklıktan 
meydana geldiği çevresindeki meşcerelerden ve ek olarak yaş ölçümlerinin 
yapıldığı sırada özellikle kütük ve 1 m’lik seksiyon yaşlarının sayımında 
merkeze yakın halkaların çok dar oluşundan anlaşılmaktadır. Gerçi yaşı 
sayılamayacak kadar dar halkalı kesitlerle karşılaşılmamıştır ama yine de bu 
tespitlerin yapılmasında güçlük çekilmiştir. Kesit yüksekliğinin arttığı 
noktalarda, başka bir söyleyişle üst tabaka (eski jenerasyon) baskısının kalkması 
ve mevcut gençlik içerisinde hakim durumun başlamasıyla halka genişliklerinde 
bir artma görülmüş ve yaş sayımları çok rahat yapılabilmiştir. Ancak bu 
oluşumun seyrine, yani günümüze değin yaşamını sürdürebilen bireylerin arzu 
ettiğimiz bugünkü kuruluşlarını yaparken her bireyin ne kadar bireyi alt ettiğine 
ya da bunlara üstünlük sağlayan silvikültürel müdahalelerin etkilerinin ne derece 
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etkili olduğuna ilişkin sayısal verileri bulmak mümkün değildir. Elde edilen 
veriler, sadece, günümüze kadar yaşamlarını sürdüren bireylerin geriye doğru 
giderek hangi periyotlarda hangi boylara ulaştıkları ve bir arada bunu nasıl 
gerçekleştirebildiklerine ilişkindir. 

Araştırmanın yapıldığı tarihteki meşcerenin durumuna bakıldığında en 
yaşlı 41 nolu ağacın yaşının 84, en genç olan 7 nolu ağacın yaşının ise 71 olduğu 
görülür (Tablo 1). Görünürdeki yaş farkı 13 tür, 86 adet ağaçtan sadece 2 tanesi 
1917 yılından önce geri kalan 84 tanesi 1917 ila 1927 yılları arasındaki 10 yıllık 
periyot içerisinde alana yerleşmişlerdir. 1917 yılından önce ve 1927 yılından 
sonra meşcereye katılan ve daha sonra çeşitli nedenlerle meşcereden ayrılan 
bireylerin de varlığı göz önünde bulundurulduğunda yaş farkının 13’ten daha 
çok olduğu söylenebilir. Aynı yaşlı ve tek katlı bu meşcerede o tarihlerdeki yaş 
farkını vermek daha önce de söz edildiği gibi mümkün değildir. Bunun için 
örnek alanın 1917-1927 yılları arasındaki durumuyla benzerlik gösteren 
çevresindeki bugünkü meşcerelere bakmak gerekir. Civar meşcerelerde, hatta 
başka yörelerde bu yaş farkının 40-50’lere çıkabildiği bilinmektedir. Doğaldır ki 
bu benzetme; örnek alanımızın 1917-1927 yılları arasındaki durumunun şu anda 
çevresindekiler gibi olduğu varsayımıyla yapılabilir. Boy gelişimlerine 
bakıldığında bu varsayımı destekleyen delillere rastlanmaktadır.  

Meşcerenin daha 1 yaş periyodundan başlayarak boy gelişmeleri ve 
kapalılık oluşumunda ilginç gelişmeler görülmektedir. Örneğin meşcere daha 
birinci yaş sınıfında iken boyları oldukça kısa olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu 
ağaçların hemen yanı başındaki ve kendilerinden oldukça boylu 8, 9, 10 ve 11 
nolu ağaçların boylarıyla olan farkı giderek kapattıkları ve 1997 yılına 
geldiğinde onlara yetiştiği ve hatta biraz da geçerek baskı altına almaya başladığı 
görülmektedir. Birinci yaş sınıfının (1917-1937) ortasına denk gelen kesitte 
(1927) görüldüğü gibi 1’den 7’ye kadar olan ağaçların boyu sırasıyla 0,75; 0,67; 
0,51; 1,00; 0,72; 0,80 ve 0,25 m iken, yanı başlarındaki ve daha boylu 8-11 nolu 
ağaçların boyları, 1,33; 2,20; 2,60 ve 2,50 m dir. Neredeyse on katına varan 
farklar söz konusudur. Boy farklılığın oluşumunda pek çok faktörün etkili 
olduğu söylenebilir. Ancak en etkili faktörlerin kısa boylu ağaçlar üzerinde, bu 
periyotta siper baskısının bir süre daha devam ettiği veya çok sık bir yapıda 
olduklarından gelişimlerini daha iyi yapamadıkları yanıltıcı değildir. Tersi de 
söylenebilir; daha boylu ağaçların ilerde sıkışık hale gelmeleri nedeniyle 
gelişmelerinde bir yavaşlama da söz konusu olabilir. Her ne kadar sıklığın çap 
artımında olduğu kadar, boy artımında etkili olmadığı biliniyor olsa da yoğun 
tepe mücadelesiyle önemli enerji kayıplarından dolayı boy gelişmesini bir miktar 
etkilediği söylenebilir. 

Her ne şekilde olursa olsun çeşitli nedenlerle gençlikte oluşan boy 
farklılıkları ilerde kaybolabilmekte, yukarıda örnekte olduğu gibi kısa boyluların 
lehine dahi dönüşebilmektedir. 1927 ve 1997 yıllarına ait kesitler incelendiğinde 
(Grafik 6) daha pek çok örneği yakalamak mümkündür.  
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Farklı yaş ve boylardaki gençliğin istikbal gençliği olamayacağı 
yönündeki endişe daha çok kapalılığın dolayısıyla da tek tabakalı kuruluşun 
oluşamayacağı kaygısından doğmaktadır. Yapay ağaçlandırmalarla veya fırtına 
devirmeleri ve yangınlar sonucu oluşan ormanlarda meydana gelen yatay 
kapalılığı, doğal gençleştirme alanlarında beklemek doğru olmaz. Doğal 
gençleştirmelerde gençlik gevşetilen siper altında alana gelmektedir. Tepe 
boşluğu altına gelen gençliklerle siper altında bulunanlar arasında boy gelişim 
yönünden bariz farkların meydana geldiği bilinmektedir. Siper yapan ağaçların 
alandan uzaklaştırılması gençleştirme tekniğine bağlı olarak zaman almaktadır. 
Böylesi bir zaman hem gerekli hem de yapay kapalılığın kurulması için 
mahzurlu olmaktadır. Bu nedenle gerek doğal gençleştirme alanlarında gerekse 
yaşlı bakım meşcerelerinde meydana gelen gençliğin kapalılığı bir dönem kavisli 
yani inişli çıkışlı olmaktadır. Nitekim tepe çatısı şekillerinden bahsedilirken 
“yatay” “eğik” ve “kavisli” gibi terimler kullanılmaktadır (SAATÇİOĞLU, 
1976).  

Aynı yaşlı ve tek tabakalı olan örnek meşceremizde 1. yaş sınıfındaki 
tepe çatısının durumu da kavisli bir yapı göstermektedir. Bu kavisli yapı daha 
sonraki yaş sınıflarında giderek yatay şekle dönüşmüştür (Grafik 1, 2, 3, 4 ve 5). 

Aynı yaşlı ve tek tabakalı kuruluşun doğal gençleştirme alanlarında 
oluşabilmesi için bir başka koşul da gençleştirme periyoduna ait gençliğin alana 
homojen olarak gelmiş olmasıdır. Periyot öncesi ve sonrası gelen gençlikler 
doğal yoldan ya da müdahalelerle alandan uzaklaştırıldıklarında homojen olarak 
alana dağılmış bulunan yaş grubu istikbal meşceresini meydana 
getirebilmektedir (Grafik 5). Örnek alanımız böyle bir yapıdadır ve istikbal 
meşceresini oluşturan bireylerin 2 tanesi hariç geri kalanı 1917-1927 arasındaki 
10 yıllık bir zaman içerisinde alana yerleşmiştir. 
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Grafik 1. 1927 yılına ait ağaç boyları 
Chart 1. Tree Height in 1927 
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Grafik 2. 1947 yılına ait ağaç boyları 
Chart 2. Tree Height in 1947 
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Grafik 3. 1967 yılına ait ağaç boyları 
Chart 3. Tree Height in 1967 
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Grafik 4. 1987 yılına ait ağaç boyları 
Chart 4. Tree Height in 1987 
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Grafik 5. 1997 yılına ait ağaç boyları 
Chart 5. Tree Height in 1997
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Grafik 6. 1927-1997 yıllarına ait boy karşılaştırması 
Chart 6. Comparison of Heights of the years 1927 and 1997 
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Şayet bu gençlikler içerisinde bir önceki yaş sınıfından bireyler var ise 
ve bu bireylerin boyları istikbal meşceresinin bireylerine önemli boy üstünlüğü 
sağlamıyorlarsa o yaş grubuyla kaynaşabilmektedirler. Deneme alanımızdaki 
1917 yılı öncesine ait olan 28 ve 40 nolu ağaçlar buna örnek teşkil etmektedir. 
Örneğin 28 nolu ağacın 1. yaş sınıfının ortası olan 1927 yılındaki boyu 2,34 
m.dir. Bunun sağındaki ve solundaki fertlerin boyu ise 0,80 ve 1,00 m dir. Bu 
fertlerin 1997 yılındaki boyları ise sırası ile 21,40; 22,40; ve 21,90 m 
olmuşlardır. Görüldüğü gibi her iki ağaç da kendilerinden daha yaşlı ve boylu 
fidana yetiştikleri gibi bir miktarda geçmişlerdir. Aynı durum aynı periyot 
içerisindeki gençliklerde de görülmektedir. Bunun tipik örneği 7 ve 8 nolu 
ağaçlar arasında yaşanmıştır. 7 nolu ağacın yaşı 71, 8 nolu ağacın yaşı ise 74 tür. 
Her nasılsa üç yaşlık fark 1927 yılında 1,07 m lik bir üstünlük sağlamıştır. Bu 
tarihte ağaçlardan küçük olanı 2, büyük olanı da 5 yaşındadır. Boyları ise 0,25 
ve 1,35 m dir. Ağaçlar yan yana ve birinin boyu diğerinden 5 kattan daha fazla 
büyüktür. 1997 yılına geldiğinde küçük olanın boyu 27,30 m’ye büyük olanınki 
de 24,40 m’ye ulaşmıştır. Görüldüğü gibi kısa boylu olan daha sonra büyük 
olanla arasındaki 5 katlık farkı kapatmış, 2,90 m kadar da geçmiştir. 

Şekil ve grafikler dikkatle incelendiğinde benzer örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Ters gibi görünen bu ilişkiler, doğada vardır, sık sık da 
görülmektedir. Bireyler hem bire bir karşılaştırıldığında hem de gruplar halinde 
karşılaştırıldığında da bu tür ilişkilere rastlanabilmektedir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İdare süresini doldurmuş doğal karaçam meşcerelerinde kısa periyotlarla 
(5 yıl) yapılan bakım kesimleri sonunda meydana gelen gençliklerle, planlanan 
gençleştirme periyodunda alandan çıkılamaması, bir başka deyişle süresi 
içerisinde gençleştirme çalışmaları tamamlanmayan gençleştirme alanlarında 
meydana gelen çok yaşlı ve farklı boydaki Karaçam gençliklerinin istikbal 
gençliği olarak kabul edilip edilemeyeceği sorununa açıklık getirmek amacıyla 
yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

1- Karaçam meşcerelerinde siper (eski jenerasyon) tümden yok edilinceye 
değin alana gençlik gelmeye devam etmektedir. Müdahalelerin başlangıcından 
boşaltma kesimlerinin yapılmasına değin geçen süre kadar gençlikler arasında 
yaş farklılıkları oluşmaktadır. Bu süre 5-15 yıl gibi bir süreyi de kapsayabilir, 
40-50 yıllara da varabilir. 

2-  Kapalılığın dolayısıyla tepe çatısının oluşmasında iki, üç metrelik boy 
farklılıkları engel teşkil etmektedir. 

3- Siper altında meydana gelen ve yaşamlarını uzunca bir süre devam 
ettiren Karaçam gençliklerinde yaş ve boy arasındaki doğrusal ilişki 
belirginsizleştiğinden tek tabakalı kuruluşun oluşumunda yaşın fazlaca önem 
taşımadığı anlaşılmaktadır. Aynı yaşlı doğal meşcerelerde münferit olarak aynı 
çatıda daha yaşlı bireylerin bulunması bunun bir kanıtıdır. 

4- Alana homojen olarak dağılmış bir yaş gurubu bulunuyorsa bu yaş 
gurubuyla istikbal meşceresi kurulabilmektedir. 1927 yılına ait kesit dikkatle 
incelendiğinde, bütün bireyleri aynı yaş gurubunda olmasına rağmen tepe çatısı 
dalgalı (kavisli) bir yapı göstermektedir. Dalgalı olan bu tepe çatısı sonraki 
yıllarda yatay kapalılığa dönüşebilmektedir. 

Bu çalışmaya göre I. ve II. bonitet sahalar için yorumlar getirilebilir. 

Elde edilen bu sonuçlara dayanılarak çeşitli nedenlerle yaş ve boy 
farklılıklarını ihtiva eden Karaçam gençliklerinden aynı yaşlı ve tek tabakalı bir 
kuruluşa geçiş sağlanabileceği söylenebilir. Bu geçişin ne kadar yaş ve ne kadar 
boy farklılığı olduğunda gerçekleşebileceği yani bunun bir sınırının bulunup 
bulunmadığı sorusunun fazlaca bir  anlamı yoktur. Önemli olan uygulayıcının 
problem alan içerisinde istikbal meşceresini hangi niteliklerdeki gençliklerle 
kuracağını sezmesi ve belirlemesidir. Grafiklerde görüldüğü gibi alandaki hakim 
(hedef) grubun yeterli sayıda olması ileride aynı yaşlı ve katlı meşcerenin 
oluşabileceğini göstermektedir. Buradaki grafiklerden tabi ki o yıllarda meşcere 
içinde daha yaşlı veya daha genç bireylerin bulunup bulunmadığı 
bilinememektedir. Meşcerede bu tip bireylerin bulunmadığı alternatifini 
düşünürsek zaten bir sorun yoktur. Eğer silvikültürel müdahalelerle 
çıkarıldıklarını düşünürsek, o zaman alandaki istikbal meşceresini oluşturacak 
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yaş ve boy farkının dikkate alınarak seçildiği hakim grubun hektardaki 
adedinden yola çıkarak, bu grubun ileride optimal kuruluşu gerçekleştirip 
gerçekleştiremeyeceğine karar verebiliriz. Çalışmadaki grafiklerde bu grup yaş 
ve boy dağılımı özellikleriyle görülmektedir. Doğal karaçam meşcerelerinde bu 
olayın zamanla gerçekleştiği söylenebilir ancak silvikültürel müdahalelerle bu 
süreci kısaltabilme imkanına sahip bulunmaktayız. Bu süreci kısaltmak, meşcere 
içerisindeki kıyasıya mücadelede kaybolan enerjiyi azaltmak uygulamacıya 
düşmektedir. Silvikültür biliminin de amacı bu olmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada müdahale görmüş iyi bonitetteki karaçam meşcerelerinde 
meydana gelen gençliklerden istikbal meşceresinin kurulup kurulamayacağı 
konusu ele alınmıştır. Bu gençliklerin en belirgin özelliği; farklı yaşlarda ve 
boylarda oluşudur. Böyle meşcerelerin, doğal gelişimi veya silvikültürel 
müdahalelerle gelecekte nasıl bir yapıya ulaşabilecekleri uzun süreli gözlemleri 
gerektirdiğinden, halen kuruluşu tek tabakalı olan bir meşceredeki istikbal 
grubunun bugünkü yapıya gelirken hangi süreçlerden geçtiğini belirlemek daha 
pratik bir yol olarak görülmüştür. 

Meşcerenin bugünkü yapısını alıncaya kadar geçirdiği evreler  10’ar 
yıllık periyotlarla ele alınmıştır. İlk periyottaki tepe çatısı seçme kuruluşunu 
andırmaktadır. Kırık ve kavisli olan tepe çatısının sonraki periyotlarda değişerek 
yatay kapalılığa dönüştüğü görülmüştür 

Meşcereye 1917-1927 yılları arasında gelen gençlik, alanda homojen bir 
dağılımda olduğundan aynı yaşlılık da oluşabilmiştir. Bu oluşumun meydana 
gelmesinde, yaklaşık 50 yıldır sürdürülegelen silvikültür müdahalelerinin etkili 
olduğu söylenebilir. 

Yaş farklılıklarının çok olması önemli olmamakta, yaştan doğan boy 
farklılıklarının giderek kaybolduğu bilinmektedir. Böylesi meşcerelerin 
günümüzde doğal gelişimine terk edilemeyeceği düşünüldüğünde yapılacak 
uygun silvikültürel müdahalelerle amaç meşcere kuruluşuna 
kavuşturulabilecekleri anlaşılmaktadır. 
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SUMMARY 

In this study, it is studied to find whether a future stand establishment 
will be possible with the regeneration of Pinus nigra stands which have been 
treated and have good site classes. The most distinctive characteristics of these 
stands are their varying ages and heights. Since the determination of such stands’ 
natural development or their future structure due to silvicultural treatments 
requires long term observations, it is more practical to study stand development 
backwards. 

The phases experienced by the sample stand were studied in decades. 
The canopy of the first period is similar to that of a selection forest. It was 
observed that an undulated and curved canopy becomes a horizontal canopy. 

Because the generation of 1917-1927 in the stand had a homogenous 
distrubution, this generation was able to create an even aged stand. It can be said 
that silvicultural treatments which have been used for fifty years were effective 
in this result. 

It is known that the age differences are not important and high 
differences gradually diminish. Similar stands may form the goal stands by 
means of silvicultural treatments. 
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