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Ne Öneriliyor? 

Araştırmada tür bazında ve işlemler 

kapsamında elde edilen işçi çalışma zamanı ile 

makine çalışma zamanına yönelik birim 

zamanlar, her bir işleme yönelik olarak 

çalışanlara yapılacak işgücü maliyetlerinin 

hesaplanmasına temel değişkenleri 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, tür bazında 

işlemlere yönelik olarak araştırmada elde edilen 

sonuçlar, ormancılıkta üretim işlerine yönelik iş 

yüklerinin dengelenmesi, iş programlarının 

hazırlanması, maliyet fiyatı ile satış fiyatının 

belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu iş bitirme 

sürelerinin hesaplanması gibi zaman esasına 

dayanan birçok konuda doğrudan kullanılabilir. 

Araştırma projesinde, diri örtü, arazi engeli, 

zemin durumu gibi parametrelerin çalışma 

koşullarına olan etkisi saptanmak istenmiş olsa 

da proje süresinin kısıtlı olması nedeniyle ölçüm 

sayılarının düşük tutulması ve ölçümlerde 

seçilen arazi özelliklerinin bu etkileri saptamaya 

yönelik olmaması nedeniyle diğer 

parametrelere yönelik anlamlı sonuç 

üretilememiştir. Bu parametrelerin ayrı bir 

çalışmayla belirlenmesi, araştırma sonuçlarını 

bütünleştirmesi açısından önemlidir. 

 

 

Bize Ulaşın 

Telefon: 0 374 2703562-64 

E-posta: batikaradeniz@ogm.gov.tr 

Web: http://batikaradeniz.ogm.gov.tr 

 

 

  

 

 

 

 

 

SARIÇAM VE GÖKNARIN ÜRETİM 

İŞLERİNDE BİRİM ZAMAN ANALİZİ 

BATI KARADENİZ 

ORMANCILIK ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

http://batikaradeniz.ogm.gov.tr/


 

Bu Araştırma Neden Yapıldı? 

Ormancılıkta odun hammaddesinin elde 

edilmesi için kesme, bölmeden çıkarma, 

yükleme ve taşıma süreçlerinde gerçekleştirilen 

aktivitelerin fiyatları; birim çalışma zamanı ve 

birim maliyetler dikkate alınarak 

belirlenmektedir. Hâlihazırda dikkate alınan 

mevzuatta kesme-boylama, bölmeden çıkarma, 

yükleme ve taşıma işlerinde yaklaşık 20 yıl önce 

yapılan iş-zaman etütleriyle elde edilmiş 

standart zaman değerleri kullanılmaktadır. 

Ancak kullanılan yöntemlerin, tekniklerin, araç 

ve gereçlerin değişmesi, teknoloji kullanım 

yoğunluğunun artması, üretim sürecinde 

makineli çalışma payının değişmesi, koruyucu 

donanımları kullanma zorunluluğu ile 

çalışanların eğitim-beceri düzeyinin değişmesi 

iş-zaman analizlerinin yenilenmesini ve standart 

zamanların yeniden hesaplanmasını zorunlu 

hale getirmiştir. 

Nasıl Bir Yol İzlendi? 

Bu araştırmada sarıçam ve göknar türlerinde 

kesme ve boylama, kabuk soyma, bölmeden 

çıkarma, yükleme, taşıma ve istifleme işlerinde, 

çeşitli değişkenler dikkate alınarak iş-zaman 

analizleri yapılmıştır.  Araştırma verileri, Bolu ve 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüklerinin 

üretim sahalarından doğrudan ölçme 

yöntemiyle elde edilmiştir. 

 

Ne Bulundu? 

Araştırma sonuçlarına göre; 

1) Kesme ve boylama,  

2) Kabuk soyma 

 

3) Metreküplü ürünlerin traktör ile zeminde 
sürüterek bölmeden çıkarılması, 

4) Metreküplü ürünlerin traktöre bağlı kablo ile 
zeminde çekilerek bölmeden çıkarılması,  

5) Metreküplü ürünlerin insan gücü ve 
yerçekimi etkisiyle yukarıdan aşağıya doğru 
itilerek bölmeden çıkarılması,  

6) Sterli ürünlerin traktörün ön ve arka 
sepetinde taşınarak bölmeden çıkarılması,  

7) Metreküplü ve sterli ürünlerin yükleyici ile 
kamyona yüklenmesi,  

8) Metreküplü ve sterli ürünlerin taşınması  

9) Metreküplü ürünlerin istiflenmesi,  

işlemleri için metreküp veya ster başına insan 
çalışma zamanı ile makine çalışma zamanları tür 
bazında ayrı ayrı hesaplanmış ve sonuç 
raporunda ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

 

 


