
 

 

Proje YürütücüsüSeyfettin KİNİŞ 
 Proje Araştırmacıları: Doç.Dr.Abdurrahim Aydın, DoçDr. Abdullah Akay, Doç.Dr. Hamit Saruhan 

 

 

YIL:2015                                                        SAYI:1                               AMENAJMAN VE HASILAT                    

ORMORMANAMENAJMANI VE HASILAT 

 ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE ORMAN ÜRÜNLERİ TRANSPORTUNUN AĞ 

TABANLI MODELLERLE OPTİMİZASYONU 

 

Giriş 

Üretim işlerinin planlanması, orman 

ürünlerinin üretimi, bölmeden çıkarma ve nakliyat 

gibi ormancılık çalışmaları da karmaşık 

faaliyetlerdir. Bu çalışmalar arasında üretilen orman 

ürünlerinin nakliyatı maliyet açısından önemli bir 

yere sahiptir. Uygulamada planlayıcının 

tecrübelerine bağlı olarak ortaya konmaya çalışılan 

çözümlerin ise yetersiz kaldığı görülmektedir. 

 

Orman ürünlerinin nakliyatının 

planlanmasındaki temel hedef maliyetleri minimize 

eden yol ağını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla zaman 

ve ekonomi açısından önemli tasarruflar elde 

edilmesi için en düşük maliyetli mesafenin 

bulunmasına yönelik modeller geliştirilmiştir. 

Bilgisayar teknolojilerindeki ve matematiksel 

algoritmalardaki gelişmelerin de buna önemli 

katkıları olmaktadır. Geliştirilen modelleri 

uygulamada kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) formatına da uygun olarak geliştirilen 

NETWORK 2001 yazılımı bunların en güncel ve 

önemlilerinden birisidir. Bu yazılım bileşenlerinin 

önem derecelerini dikkate alan bir amaç fonksiyonu 

kullanarak maliyetin veya kullanıcı tarafından 

belirlenebilen öz niteliklerin en uygun değerlerine 

ulaştıkları güzergâhı tespit etmektedir 

 

 

Yapılan Çalışmalar 

Bu çalışmada ağ yaklaşımı Bolu Orman Bölge 

Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 

şefliklerinde (Şerif Yüksel Araştırma Ormanı, 

Aladağ, Alabarda, Ardıç, Belkaraağaç, Çaydurt, 

Demirciler, Kökez,  Sarıalan Şeflikleri olmak üzere) 

2009 yılında üretilen orman ürünlerinin nakliyat 

sorunun çözümünde kullanılmıştır. 

 

Modelde Sullivan (1974) tarafından 

geliştirilen transport modeli ile Schnelle (1980) 

tarafından geliştirilen “Prorate” algoritması birlikte 

kullanılarak alternatif nakliyat güzergâhları 

belirlenmiştir. Algoritma her bir başlangıç düğüm 

noktası ile depo satış noktası arasındaki güzergâhları 

belirlemektedir. Modelde bu güzergâhlar 

belirlenirken hem değişken maliyetler hem de sabit 

maliyetler kullanılabilmektedir. 

 

 
 

Modelin uygulanmasında Bolu Orman Bölge 

Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde 

yer alan dokuz adet Orman İşletme Şefliğinde (Şerif 

Yüksel Araştırma Ormanı, Aladağ, Alabarda, Ardıç, 

Belkaraağaç, Çaydurt, Demirciler, Kökez,  Sarıalan 

Şeflikleri olmak üzere) 2009 yılında üretilen 

ürünlerin rampalardan depolara nakliyatında en 

uygun güzergâh araştırılmıştır. Aladağ Orman 

İşletme Müdürlüğü içerisinde yer alan 5 adet depo 

(Ortakıraç, Belkaraağaç, Sarıalan, Çaydurt, 

Sultanköy Orman Depoları) ile alanın batısında yer 

alan komşu şefliklerdeki 2 adet depo (Ömerler, 

Soğuksu Orman Depoları) olmak üzere 7 adet depo 

araştırmaya konu seçilmiştir. Ancak bütün 

şefliklerde üretilen ürünlerin nakliyatında bütün 

depolar alternatif olarak değerlendirilmemiştir. Her 
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şefliğe yakın olan ve ürünlerinin nakledilmesi uygun 

olabilecek depolar alternatif olarak tanımlanmıştır. 

Bu hem link sayısının çok fazla olması hem de 

yazılımın zaten kendisine en yakın depoya 

nakledeceği gerekçesiyle yapılmıştır 

 

 

 
 

 
 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Model, uygun güzergâh analizini tek bir depoya 

göre değil alternatif depoları da dikkate alarak ger-

çekleştirmiştir Model, ürünlerin nakliyatında en uy-

gun güzergâhı 1758 link arasından belirlemiştir. 

Geliştirilen modelde toplam nakliyat maliyeti 

838.355,24TL (8,12 TL/m3 ve Toplam maliyetin 

yaklaşık olarak %64’ üne karşılık gelmektedir) ola-

rak hesaplanmıştır. Aladağ Orman İşletme Müdür-

lüğünde şefliklerin ilgili bölmeciklerinden üretilen 

103123,9m3 ve 1168 ster miktarında dokuz adet 

farklı orman ürünün nakliyatı gerçekleştirilmiş ve 

bu ürünlerin nakliyatına 1.296.506,87 TL (12,57 

TL/m3) harcanmıştır. Geliştirilen model ile Aladağ 

Orman İşletme Müdürlüğünde 2009 yılı için gerçek-

leştirilen nakliyat maliyetinde %35,34 oranında ta-

sarruf elde edilmiştir.  

 
Model uygun güzergâh analizini tek bir de-

poya göre değil alternatif depoları da dikkate alarak 

gerçekleştirmiştir. 2009 yılında gerçekleştirilen 

ürünlerin nakliyatında Sarıalan deposu uygulamanın 

aksine yalnızca Sarıalan Orman İşletme Şefliğinden 

değil Aladağ, Çaydurt, Alabarda ve Demirciler Or-

man İşletme Şefliklerinden de ürünün nakledilmesi 

gereken bir depo olarak tanımlanmaktadır. Aladağ 

Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2009 yılı için diğer 

depoların aksine Sarıalan deposu birçok şefliğe al-

ternatif olabileceğinden önemli bir konuma sahip 

olmaktadır. Bu nedenle diğer bölmeciklerde üretilen 

ürünler için de güzergâh analizi yapılarak bu şekilde 

birçok şefliğe alternatif depolar belirlenerek depo-

lama standartlarının uygun hale getirilmesi gerekli 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Network 

2001 yazılımı ile gerçekleştirilen güzergâh analizle-

rinde linkler üzerinde gerçekleştirilen nakil miktar-

ları da ortaya konmaktadır. Buradan bu yazılım ile 

gerçekleştirilecek olan analiz ile hangi yol linkine 

öncelikli bakım işlemi uygulanması gerektiği, hangi 

linkin standardının yükseltilmesi gerektiği sonucuna 

da ulaşılabilmektedir.  

 

Model uygun güzergâh analizini tek bir depoya göre 

değil alternatif depoları da dikkate alarak gerçekleş-

tirmiştir. 2009 yılında gerçekleştirilen ürünlerin nak-

liyatında Sarıalan deposu uygulamanın aksine yal-

nızca Sarıalan Orman İşletme Şefliğinden değil 

Aladağ, Çaydurt, Alabarda ve Demirciler Orman 

İşletme Şefliklerinden de ürünün nakledilmesi gere-

ken bir depo olarak tanımlanmaktadır. 

 

 Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2009 yılı 

için diğer depoların aksine Sarıalan deposu birçok 

şefliğe alternatif olabileceğinden önemli bir konuma 

sahip olmaktadır. Bu nedenle diğer bölmeciklerde 

üretilen ürünler için de güzergâh analizi yapılarak 

bu şekilde birçok şefliğe alternatif depolar belirlene-

rek depolama standartlarının uygun hale getirilmesi 

gerekli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

 

Ayrıca Network 2001 yazılımı ile gerçekleştirilen 

güzergâh analizlerinde linkler üzerinde gerçekleşti-

rilen nakil miktarları da ortaya konmaktadır. Bura-

dan bu yazılım ile gerçekleştirilecek olan analiz ile 

hangi yol linkine öncelikli bakım işlemi uygulanma-

sı gerektiği, hangi linkin standardının yükseltilmesi 

gerektiği sonucuna da ulaşılabilmektedir.  


