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ÖNSÖZ 

Bolu-Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’nde yaptığımız bu 

araştırma ile orman ürünleri nakliyatının ağ tabanlı modellerle 

optimizasyonu yapılabileceği ve sonuçta maliyet minimizasyonuna 

gidilebileceği belirlenmiştir. Bu çalışmanın Türkiye’de yaygın olan 

alışılagelmiş herhangi bir analize dayanmayan en yakın depoya veya başka 

bir depo yakın olsa bile kendi şefliğinin deposuna ürün taşıma yerine 

optimizasyon yapılarak en az maliyetli güzergâh seçilerek uygun depoya 

nakledilmesi konusunda önemli yararlar sağlayacağı düşüncesindeyiz.  

Arazi, büro ve yazım çalışmalarında bize gönüllü olarak yardım 

eden D.Ü. Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri 

Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Remzi EKER’e candan teşekkür ederiz.  

Araştırma alanına ait verileri temin eden ve muhasebe kayıtlarını 

kullanmamızı sağlayan Aladağ Orman İşletme Şefi Sayın Osman 

ÖZDEMİR’e teşekkür ederiz.  

Ayrıca bize sürekli destek olan Batı Karadeniz Ormancılık 

Araştırma Enstitü Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz. 

 

      Seyfettin KİNİŞ 

        Doç. Dr. Abdurrahim AYDIN 

           Doç. Dr. Abdullah E.AKAY 

            Doç. Dr. Hamit SARUHAN 
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ÖZ 

Uygulamada planlayıcının tecrübelerine bağlı olarak ortaya 

konmaya çalışılan nakliyat planlaması çözümlerinin yetersiz kaldığı 

görülmektedir. Bu amaçla zaman ve ekonomi açısından önemli tasarruflar 

elde edilmesi için en düşük maliyetli mesafenin bulunmasına yönelik 

modeller geliştirilmiştir. 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 özniteliklerin en uygun değerlerine ulaştıkları güzergâhı tespit 

etmektedir.  

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 

 Geliştirilen model 9 ayrı Orman İşletme Şefliğinde üretilen 

ürünlerin nakliyatında 899 ayrı güzergâh belirlemiştir. Model, ürünlerin 

nakliyatında en uygun güzergâhı 1758 link arasından belirlemiştir. 

Geliştirilen modelde toplam nakliyat maliyeti 838.355,24TL olarak 

hesaplanmıştır. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde 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  harcanmıştır. Geliştirilen model ile Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğünde 2009 yılı için gerçekleştirilen nakliyat maliyetinde %35,34 

oranında tasarruf elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Taşımacılık, Üretim Maliyeti, Orman Ürünleri 
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ABSTRACT 

Forest operations such as harvesting planning, producing forest 

products, logging, and transportation are complex activities. Transportation 

of forest products has great deal in terms of total cost among these activities. 

NETWORK 2001 model, developed in compatible with Geographic 

Information Systems (GIS), is one of the most recent and important models. 

This model is able to determine the route that optimizes cost or user defined 

attributes by using an objective function which considers priorities of its 

components.  

In this study, network approach was used in solving transportation 

problem of forest products in Forest Enterprise Chiefs (Şerif Yüksel 

Research Forest, Aladağ, Alabarda, Ardıç, Belkaraağaç, Çaydurt, 

Demirciler, Kökez,  Sarıalan), located in Aladağ Forest Enterprise 

Directorate of Bolu Regional.  

The model developed in this study generated 899 routes for 

transportation of forest products extracted from 9 different forest enterprise 

chiefs. The model found the optimum route searching through 1758 links. 

The total transportation cost computed by the model was ¨838.355,24 TL 

(¨8,12 TL/m
3
 and about 64% of total production costs). Nine different forest 

products with the amount of 103123.9 m
3
 and 1168 stere were extracted 

from specified harvesting units in Forest Enterprise Chiefs of Aladağ Forest 

Enterprise Directorate and the actual transportation cost of ¨1296506.87 

(12,57/m
3
 ) was paid. The cost of transportation in Aladağ Forest Enterprise 

in 2009 was reduced by 35,34% by the model developed in this study.             

 

Key Words : Transport,  Production Costs, Forest Products.
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1. GİRİŞ 

Orman nakliyat planlama problemlerinin hedefi geleneksel olarak 

yol yapım ve taşıma maliyetlerini minimize etmeyi amaçlayan yol ağını 

bulmaktır. Ancak kısıtlı ekonomik kaynaklar ile gerçekleştirilmeye çalışılan 

karmaşık üretim işlerinde planlayıcının tecrübelerine bağlı olarak 

geliştirmeye çalıştığı nakliyat planlarının yetersiz kaldığı görülmektedir 

(Akay ve Erdas, 2007). Nitekim, Akay ve Şakar (2010) nakliyatın 

planlanmasında toplam maliyeti minimize eden optimum güzergah seçimi 

için sistematik olarak alternatif güzergahların araştırılması gerektiğini 

belirtmektedir. Bundan dolayı zaman ve ekonomi açısından tatminkâr 

tasarruflar elde edilmesini sağlamak amacıyla bilgisayar teknolojisindeki ve 

matematiksel algoritmalardaki gelişmelere paralel olarak en düşük maliyetli 

mesafenin bulunmasına yönelik modeller geliştirilmesinde alternatif metotlar 

ortaya konulmuştur (Sessions ve diğ., 2001). Ağ modelleri olarak bilinen bu 

metotlar en kısa yolun bulunması, en düşük maliyetli mesafenin bulunması, 

en uygun proje planlaması, maksimum değer akışının bulunması ve en 

uygun görev tahsisinin yapılması gibi problemlerin çözümünde kullanılırlar 

(Başkent, 2004). 

Schnelle (1980) tarafından “Prorate” algoritması kullanılarak amacı 

üretim noktaları ile orman depoları arasındaki en az maliyetli güzergâhı 

tespit olan MINCOST adlı yazılım geliştirilmiştir. Ancak bu yazılım çok 

sayıda linkten (düğüm noktaları arasındaki bağlantı) oluşan bir yol ağında 

yol yapım masraflarının hesaplanmak istendiği problemlerde yetersiz 

olmaktadır. Yazılımın bu eksiği Weintraub ve Dreyfus (1985) tarafından 

geliştirilen NETCOST yazılımı ile giderilmeye çalışılmıştır. Sessions 

tarafından 1985 yılında “Prorate” algoritmasına benzer bir metot kullanan 

ancak benzerlerinden üstün kılan bazı özelliklere sahip NETWORK isimli 

yazılım geliştirilmiştir. Bu özellikler kullanılan algoritmanın üretilen orman 

ürünlerinin zaman periyotlarına ve hacimlerine göre sınıflandırılması ve en 

kısa güzergâh probleminin değişken, sabit maliyetler ile taşınan orman 

ürünlerinin hacimlerini (akış miktarları) dikkate almasıdır. Amaç 

fonksiyonunda minimum maliyeti ya da maksimum net karı hedefleyen bu 

yazılım ayrıca planlayıcılara büyük nakliyat problemlerinin de çözümüne 

olanak sağlamaktadır. Yazılımın daha ileri versiyonu Sessions (1985) 

tarafından geliştirilen NETWORK II’dir. Bu yazılım hem eğitim hem de 

ticari amaçlı olarak Kuzey Amerika’da yaygın ve başarılı şekilde 

kullanılmaktadır. DOS işletim sistemine uyumlu olarak geliştirilen 

NETWORK II yazılımının Chung ve Sessions (2000) tarafından Microsoft 

Windows işletim sistemine uyumlu versiyonu NETWORK 2000 yazılımı 

tasarlanmıştır. İlk nesil NETWORK yazılımlarında 5000 link, 3500 düğüm 
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noktası ve 2000 giriş düğüm noktası büyüklüğünde nakliyat planlama 

yapılabilirken NETWORK 2000 versiyonunda 20000 link, 20000 üğüm 

noktası ve 5000 giriş düğüm noktası büyüklüğünde nakliyat planlama 

problemi çözülebilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) formatına uyumlu 

ağ verilerini işleme özelliğine sahip bu yazılımın Sessions ve diğ., (2001) 

tarafından geliştirilen algoritması temel alınarak Chung ve Sessions (2001) 

tarafından NETWORK 2001 versiyonu geliştirilmiştir. Bu yazılım 

bileşenlerinin önem derecelerini dikkate alan bir amaç fonksiyonu 

kullanarak maliyetin veya kullanıcı tarafından belirlenebilen özniteliklerin 

en uygun değerlerine ulaştıkları güzergâhı tespit etmektedir. 

Nakliyat problemleri yalnızca ekonomik açıdan değerlendirilmesi 

anlayışı yanında yolların çevresel etkilerini de dikkate alan daha bütünsel 

problemlere dönüşmüş ve yan kısıtların da ilave edilmesiyle daha büyük, 

karmaşık hale gelmiştir (Contreras ve diğ., 2008). Geliştirilen algoritmalar 

dışında bu tür yan kısıtları dikkate alan karmaşık tamsayı programlama 

(mixed-integer programming=MIP) gibi birkaç algoritma yan kısıtları içeren 

sabit ve değişken maliyetli büyük problemlerin çözümüne uygulanmıştır 

(Contreras ve diğ., 2008). Bunlardan biri olan karınca kolonisi 

optimizasyonu (ant colonyoptimization=ACO) Contreras ve diğ. (2008) 

tarafından nakliyat problemlerinin çözümünde uygulanmıştır.  

Doğrusal programlama tabanlı yazılımları ile orman ürünleri 

nakliyatı problemlerine başarılı çözümler üretilmiştir. 1970’lerden 

günümüze kadar yaygın olarak kullanılan bu tekniğin avantajı problemlere 

kesin sonuç üretmesi ve bir amaç fonksiyonunun yanında birden çok 

kısıtlayıcıyı sınayabilmesidir (Nelson ve diğ., 1991). Doğrusal programlama 

tabanlı FORPLAN yazılımını Johnson ve diğ., (1987) geliştirerek 

fonksiyonel planlama ile arazi kullanım planlamasını bir arada 

gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. Stratejik planlamalarda kullanılmak üzere, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orman Servisi (USDA Forest Service, 

1998) tarafından bir diğer doğrusal programlama tabanlı SPECTRUM 

yazılımı geliştirilmiştir. FORPLAN yazılımı ormancılık çalışmalarının 

planlanmasında ekonomik verimlilik üzerinde yoğunlaşırken, SPECTRUM 

yazılımı ekosistem yönetimi sorunlarına da temas etmiştir. 

Geniş alanları kaplayan ormanların planlanmasında, konumsal 

kısıtlayıcıların taktiksel ve işlevsel anlamda oldukça komplike olabilmeleri 

nedeniyle problemin çözüm alanı genişlemekte ve mevcut yazılımların 

sınırlarını aşabilmektedir. Bu nedenle, daha az maliyette ve çözüm 

zamanında en uygun çözümü sunabilen “heuristic” (sezgisel) teknikler 

geliştirilerek, nakliyat ve kaynakların yönetimi problemlerine uygulanmıştır. 

Sessions ve Sessions (1993), orman ürünlerinin zamana bağlı üretiminin 
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düzenlenmesinde ve nakliyat planının geliştirilmesinde bir seri “heuristic” 

kuram serisine bağlı olan SNAP yazılımını geliştirmiştir. Bu yazılımda 

“heuristic”, çok sayıda ağaç türlerini, üretim maliyetlerini, alternatif orman 

depolarını, bölmeden çıkarma tekniklerini, satış fiyatlarını ve yaban 

hayvanları kısıtlayıcılarını dikkate alarak, rastlantısal araştırma ve en kısa 

mesafe algoritması yardımı ile taktiksel ormancılık planlaması problemlerini 

çözmektedir.  

Bu çalışmanın ana amacı; orman ürünlerinin nakliyatının 

planlamasında kullanılan ağ modeli yaklaşımının Bolu Orman Bölge 

Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinde bulunan 

bölmelerde 2009 yılında üretilen orman ürünlerinin, orman içindeki 

rampalardan Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki 5 adet ve 

bu alana komşu olan 2 adet depoya olmak üzere 7 ayrı depoya taşınmasında 

en uygun nakliyat güzergâhını araştırmaktır. Yürürlükteki yönetmeliklere 

göre, bir işletme şefliğinde üretilen orman ürünlerinin başka bir işletmenin 

deposuna taşınması, orada istiflenmesi ve ihale edilmesi işletmeler 

arasındaki mutabakat çerçevesinde uygulanabilmektedir. Üretimi yapan 

işletme, üretim maliyetlerini depo sahibi işletmeye hesabı cari yapar ve satışı 

yapan depo sahibi işletme de üretimi yapan işletmeye satış sonuçlarını 

hesabı cari yaparak karşılıklı mutabakatı gerçekleştirir. Bu çalışmanın 

amaçlarından birisi de böyle bir uygulamanın toplam net kara katkısını 

araştırmak ve işletme şeflerinin nakliyat uygulamalarında üretilen orman 

ürünlerinin hangi depoya taşınabileceğini karar vermelerinde destek 

sağlamaktır.    

 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Günümüzde orman ve odun hammaddesine olan talepte toplumların 

ekonomik olarak gelişmelerine paralel olarak bir artış gözlenmektedir (Acar 

ve Eroğlu, 2001). Bozkurt ve Erdin (1988) dünyada 1954 yılında 294 milyon 

m3 olan toplam kereste ve travers üretiminde 1985 yılında 465 milyon m3‘e 

yükselmesiyle %58,2’lik bir artış meydana geldiğini ifade etmektedir. 

Dünyada yuvarlak odun üretiminin %53’ü yakacak odun ve %47’si de 

endüstriyel odun olmak üzere yıllık 3,4 milyar m3 civarında olduğunu 

belirten Kurt ve diğ. (2011) ülkemizde ise üretimin genellikle 15-20 milyon 

m3 arasında gerçekleştiğini belirtmektedir.  Ortaya çıkan bu odun talebinin 

%65’lik bölümü Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından bünyesinde 

bulunan 1311 (1340’a yükselmiştir (kaynak: http://www.ogm.gov.tr/ 

03.07.2012) Orman İşletme Şefliği tarafından gerçekleştirilen üretim ile 

karşılanmaktadır (DPT, 2001). 
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Artan orman ürünleri taleplerinin karşılanması açısından üretim 

işlerinin planlanması, orman ürünlerinin üretimi, bölmeden çıkarma ve 

nakliyat gibi ormancılık çalışmalarının kendi içlerinde ve birbirleri arasında 

etkin ve uyumlu tasarımını ve uygulamasını gerektiren oldukça karmaşık bir 

sorundur (Erdaş, 1986). Çünkü bu süreçte planlanan üretimin sınırlı 

ekonomik kaynaklar ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Korkmaz, 2006). 

Bu çalışmalar arasında, orman ürünlerinin nakliyatı da toplam üretim 

maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Acar ve Eroğlu, 2001). Bu 

Acar (1998) tarafından orman ürünlerinin üretim maliyetinin yaklaşık 

%40’ını oluşturduğu belirtilmektedir. Greulich (2003) orman ürünleri 

nakliyatının ormancılık faaliyetleri içerisindeki en pahalı işlerden biri 

olmasından bu konuyla ilgili planlama çalışmalarına ilginin arttığını ifade 

etmektedir. Kaynakların kısıtlı olması üretim ve nakliyat işlerinde işletmeleri 

amacı maliyet minimizasyonu da kar maksimizasyonu olan sistem seçimine 

zorlamaktadır (Korkmaz, 2006). Bu nedenle, en uygun (en az maliyet/en 

yüksek net kar) nakliyat planının geliştirilmesi orman işletmeciliği ve 

dolayısıyla ülke ekonomisi açısından giderek artan bir öneme sahip 

olmaktadır. 

Bilindiği üzere orman ürünlerinin çeşitli koşullar altında üretildiği 

yerden endüstri veya tüketim merkezlerine kadar en uygun yöntemlerle ve 

en ekonomik şekilde taşımayı sağlama amacıyla orman yol ağları 

planlanırlar (Bayoğlu, 1997). Bu amaçla planlanan 201810 km’lik orman 

yollarının 2006 yılı sonu itibariyle %70,98’i tamamlanmıştır (Hasdemir ve 

Demir, 2009). İnşa edilen bu yollardan yararlanarak gerçekleştirilen nakliyat 

işleri, tali ve ana nakliyat olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır (Aykut, 

1985). Tali nakliyat aşamasında orman ürünleri kesim yerlerinden yol 

kenarlarında düzenlenen geçici istif yerlerine (rampa) taşınırken, ana 

nakliyat aşamasında ise rampalarda toplanan ve istiflenen ürünler 

kamyonlarla yol ağını oluşturan yollar üzerinde gerçekleştirilen nakliyat ile 

orman depolarına ulaştırılır. Orman yolları üzerinde yapılan nakliyatı 

zorlaştıran dirençler nakliyatın şekline, ağırlığına, yolların geometrik 

standartları ile yol yüzeyinin durumu gibi bir seri faktöre bağlı olarak 

değişiklikler göstermektedir (Bayoğlu, 1997). Ana nakliyatın maliyetini 

etkileyen en önemli faktörler; aracın saatlik birim maliyeti, araç hızı, taşıma 

kapasitesi, yolun eğimi ve uzunluğu, yol tipi ve yolun durumudur.  
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3. MALZEME VE YÖNTEM 

3.1. Malzeme 

3.1.1. Konum ve Topoğrafik Özellikler 

Çalışma alanı  Bolu ilinin Güneyinde yer alan Aladağ Orman 

İşletme Müdürlüğü sınırlarını kapsamaktadır. Coğrafi koordinatları 

(European 1950 datumuna göre) 41°6'1.68"N - 30°31'40.66"E ile 

40°8'13.91"N - 32°34'51.90"E’dir (Şekil 1).  

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Alanının Konumu 

Figure 1. The location of research area 

 

3.1.2. Eğim 

Çalışma alanına ait eğim haritası 1/25 000 ölçekli sayısal eş yükselti 

eğrilerinden yararlanılarak üretilen arazi modelinden elde edilmiştir (Şekil 

3). Alanın eğim değerleri 0°-58,1° arasında değişmektedir. Alanın ortalama 
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eğimi %23’tür. Çalışma alanındaki eğim sınıflarının alansal dağılımlarının 

yüzdeleri Şekil 2’de grafik olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Alana Ait Eğim Sınıflarının Yüzde Dağılımı 

Figure 2. The percentile distribution of slope classes in study  

       area 

 

 

Şekil 3. Çalışma Alanının Eğim Haritası 

Figure 3. The slope map of study area 
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3.1.3. İklim 

Araştırma Alanına en yakın meteoroloji istasyonu Bolu Meteoroloji 

İstasyonu (BMİ) olup araştırma alanına kuş uçuşu 20 km mesafededir. BMİ 

742 m rakıma sahip olup 1975-2009 yılları arasında kaydedilen meteorolojik 

verilerden yararlanarak çalışma alanı için ışık tutacak Thornthwaite’e göre su 

bilançosu çıkarılmıştır. Bolu “Yarı nemli-yarı kurak, orta sıcaklıkta 

(mezotermal), su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan, okyanus 

iklimine yakın iklim” tipine sahip olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1, Şekil 4, 

Şekil 5). BMİ verilerine göre yıllık yağış miktarı 544.4 mm’dir. En fazla 

yağış 59.9 mm ile Aralık ayında en düşük yağış ise 26.1 mm ile Ağustos ve 

Eylül aylarında düşmektedir. Yıllık toplam yağışın % 43.2’si (235.3 mm) 

vejetasyon mevsiminde düşmektedir 

 

 

 

Şekil 4. Araştırma Alanının Thorntwaite’e Göre Su Bilançosu  

Grafiği 

Figure 4. Water balance graphic of the research area according  

 toThorntwaite method 
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Şekil 5. Araştırma Alanının Sıcaklık Grafiği 

Figure 5. Temperature graphic of the study area 

 

3.1.4. Yol Durumu 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğü’ndeki mevcut yollar sayısallaştırılarak yolun kodu, bilinen 

mülkiyet durumları, yolun eğimi, yolun tipi (asfalt, ham olarak), araç hızları, 

taşıma süresi, gecikme oranları, verimlilik ve toplam maliyet değerleri veri 

tabanına girilmiştir. Çalışmada Aladağ İşletme Müdürlüğü’ndeki 5 orman 

deposu ile alana komşu 2 adet depo olmak üzere 7 ayrı depoya ürünlerin 

nakliyatı araştırıldığından bu iki depoya giden yollarda sayısallaştırılmıştır. 

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan yolların toplam 

uzunluğu 1579,52 km iken analizde kullanılan yolların toplam uzunluğu 

1885,22 km’dir. Çalışmada ele alınan yolların 427,01 km’lik (%22,7) kısmı 

asfalt yol iken 1458,21 km’lik (%77,3) kısmı ham yoldur. Aladağ Orman 

İşletme Müdürlüğünde yer alan yolların ise 380,26 km’lik (%24,1) kısmı 

asfalt, 1199,26 km’lik (%75,9) kısmı ham yoldur. Buna göre en fazla yol 

uzunluğuna sahip şeflik yaklaşık 341,9 km ile Çaydurt Orman İşletme Şefliği 

iken en az yol uzunluğuna sahip şeflik yaklaşık 36,6 km ile Şerif Yüksel 

Araştırma Ormanı Şefliğidir.  
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Çizelge 1. Her Bir Şeflikte Yer alan Yolların Uzunlukları 

Table 1. Road Lengths in each districts 

 
Şeflik Adı Yol Uzunluğu (km) 

Aladağ 176,3 

Ardıç 132,7 

Alabarda 194,0 

Sarıalan 205,5 

Kökez 209,0 

Demirciler 221,2 

Çaydurt 341,9 

Belkaraağaç 174,3 

Ş.Y. Araştırma 36,6 

 

 

 

Şekil 6. Çalışma Alanında Yolların Dağılımı 

Figure 6. Road distribution in research area 
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3.2. Yöntem 

3.2.1. Modelin Formülasyonu 

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. Sabit maliyetin kullanılabilmesi için sabit maliyet 

değeri link üzerinde taşınan orman ürününün hacmine bölünerek eşdeğer 

değişken maliyete dönüştürülür. Eşdeğer değişken maliyetin formülü 

aşağıdaki gibidir: 

         
   

∑  

                                           (1) 

Bu denklemde; 

     : i linki için eşdeğer değişken maliyet (YTL/m
3
) 

    : i linki için değişken maliyet (YTL/m
3
) 

    : i linki için sabit maliyet (YTL) 

   : i linki üzerinde taşınan orman ürününün hacmi (m
3
) 

 

Daha sonra toplam değişken ve sabit maliyetleri en aza indiren güzergahın 

bulunması için Simulated Annealing (Kirkpatrick ve diğ., 1983) ve Great 

Deluge (Dueck, 1993) gibi “heuristic” teknikler kullanılmaktadır. 

Algoritmada kullanılan amaç fonksiyonu aşağıdaki gibidir: 

    ∑     ∑          
 
                                (2) 

Bu fonksiyonda Xi, değeri 0 veya 1 olan ikili (binary) değişkendir. Eğer i 

linki kullanılırsa 1, kullanılmazsa 0 değerini almaktadır.  

3.2.2. Modelin Yapısal Özellikleri 

Ağ oluşturulduktan sonra, “heuristic” teknikler kullanılarak nakliyat 

planlaması problemi çözülebilir. Ancak ağ modelinin etkin bir şekilde 
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kullanılabilmesinde en önemli faktör, nakliyat ağının modelde doğru olarak 

temsil edilmesidir. Modelin kullanıldığı problemlerde alternatif bölmeden 

çıkarma teknikleri ve satış depoları, çoklu sayıda orman ürünleri ve zaman 

periyotları, alternatif güzergâhlar ve yol standartları, en az maliyet ve en 

yüksek net kar gibi kriterler dikkate alınmaktadır.  

3.2.2.1. Yeni Linkler 

Nakliyat maliyeti kamyonun yüklü gidiş ve boş dönüş maliyetini 

ifade etmektedir. Buna göre, boş kamyonun takip edeceği güzergâhın yüklü 

olarak takip ettiği güzergâhla aynı olacağı varsayılmaktadır. Yüklü 

kamyonun link üzerinde her iki yönde hareket etmesi durumunda, bu linkin 

ağda iki ayrı link olarak gösterilmesi gerekir. Şekil 7 üç rampa ve bir satış 

deposunun yer aldığı örnek bir yol ağını göstermektedir. Şekilde yer alan ok 

işaretleri link üzerinde orman ürünlerinin nakliyat yönünü göstermektedir. 

Buna göre, 1 ve 3 numaralı düğüm noktaları arasında iki yönlü taşıma 

yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Rampalar ve Satış Deposu Arasındaki Alternatif  

  Güzergâhlar 

Figure 7. The alternative routes between landings and mild 
 

3.2.2.2. Mevcut Linkler 

Mevcut linkler yol ağı üzerinde yeni linklerle aynı şekilde 

yapılandırılmaktadır. Ancak, mevcut linklerde sabit maliyet olarak belirtilen 

link yapım maliyeti zorunlu bir değişken değildir. Link yapı gerekmeyen 

durumlarda, sabit maliyet “0” değerini almaktadır. Ağ modelinde yeni ve 

1 

3 

2 
4 

Rampa 1 

Rampa 2 

Rampa 3 

Depo 
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mevcut linklere ait değişken ve sabit maliyet değerleri Network 2001 

yazılımında, “Link Editor” tablosuna işlenmektedir. 

3.2.2.3. Link Bakımı 

Yol güzergâhı üzerindeki herhangi bir link bakım gerektiriyorsa, 

bakım maliyeti değişken veya sabit maliyet olarak belirtilebilir. 

Gerçekleştirilecek bakım maliyetleri değişken maliyetler olarak kabul 

edilebilirler. Buna karşılık, hendeklerin ve büzlerin temizlenmesi gibi bakım 

maliyetleri sabit maliyet olarak belirtilebilir. 

3.2.2.4. Bölmeden Çıkarma Teknikleri 

Bölmeden çıkarma tekniklerini ağ modelinde temsil eden linkler, 

başlangıç düğüm noktası olan üretim alanı ile bitiş düğüm noktası olan 

rampa arasında yer alan tek yönlü linklerdir. Rampalar bir veya daha çok 

link için başlangıç düğüm noktası olabilir (Şekil 8). Link üzerindeki toplam 

değişken maliyeti oluşturan ormancılık çalışmaları; kesme, boylama, tali 

nakliyat ve yükleme gibi üretilen orman ürünlerinin miktarına bağlı olan 

çalışmalardır. Sabit maliyeti ise üretim sistemini oluşturan araç ve gereçlerin 

üretim alanına taşınması ve sistemin kurulması gibi çalışmalar 

oluşturmaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Orman Ürünlerinin Üretim Alanlarını  

          İçeren Ağ Yapısı 

Figure 8. The network including forest product’s  

                harvesting  areas 
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3.2.2.5. Yol Standartları 

Değişik yol standartları arasında en uygun seçimi yapabilmek için 

değişken maliyetlerle sabit maliyetler arasında bir değerlendirme 

yapılmalıdır. Zira yol standardını yükseltmek değişken maliyetlerden olan 

nakliyat maliyetini azaltırken, sabit maliyetlerden olan link yapım maliyetini 

arttırmaktadır. Her bir yol standardı, ağ modelinde ayrı birer link olarak 

dikkate alınmaktadır. Aynı başlangıç ve bitiş düğüm noktasına sahip olan bu 

linklere yapay (dummy) linkler denir (Şekil 9). Yapay linklerde kullanılan 

düğüm noktalarına da yapay düğüm noktaları denmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Alternatif Yol Standartlarının Yapay Link ve  

  Düğüm Noktaları İle Temsili 

Figure 9. The depiction of alternative road standards by  

               dummy links and nodes 

 

3.2.2.6. Satış Depoları ve Orman Ürünleri 

Üretim alanlarından ağ sistemine giriş yapan orman ürünleri birden 

fazla satış deposuna yönlendirilebilir. Sistemde yer alan satış depoları “Son 

Durak” olarak işlev görecek yeni bir yapay düğüm noktasına tek yönlü 

yapay linklerle bağlanırlar (Şekil 10). Bütün ürünler için en uygun güzergâh 

belirlendikten sonra ürünlerin gerçek satış deposu son durak noktasından bir 

önceki düğüm noktasına dönerek belirlenebilir. 
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Şekil 10. İki Ayrı Satış Deposu ve Son Durak Düğüm  

     Noktası İçeren Model 

Figure 10.The network model including two mills and last  

          node 

 

Üretim alanlarında birden fazla orman ürünü üretilmesi durumunda, 

her bir ürün için farklı giriş düğüm noktası (GDN) oluşturulur ve ilgili 

rampaya bağlanır (Şekil 10). Ağ, modelinde, üretilen orman ürünü sayısı 

kadar yapay satış deposu olmalıdır. Network 2001 yazılımında, her bir 

orman ürününün giriş düğüm noktası, satış deposu ve nakledilen ürün 

miktarları “Sale Editor” tablosuna işlenir. 

3.2.2.7. En Az Maliyet/En Yüksek Kâr 

Ağ modelinde amaç toplam değişken ve sabit maliyet değerleri en 

az olan güzergâhı bulmak olacağı gibi taşınan ürünlerin depo satış 

fiyatlarının bilinmesi durumunda toplam net karı en yüksek olan güzergâhı 

bulmak da olabilir. Kullanılan algoritmanın minimizasyon problemlerini 

çözdüğü düşünülürse, modelde maliyetlerin pozitif değerler depo satış 

fiyatlarının ise negatif değerler alması gerekmektedir. Bu durumda, net karın 

maksimizasyonu toplam maliyetin minimizasyonu ile sağlanmış olur. Ağ 

modelinde, orman ürünlerinin depo satış fiyatlarını temsil eden yapay düğüm 

noktaları oluşturulmalıdır.    
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Şekil 11. Farklı Orman Ürünleri İçin Giriş Düğüm Noktaları ve  

                Satış Depoları 

Figure 11. Input nodes and mills for different forest products 

 

3.2.2.8. Zaman Periyotları 

Ağ modelinin algoritmasında kullanılan “heuristic” teknikler 

yardımı ile çoklu sayıda zaman periyotları için en uygun güzergâh 

araştırması yapılabilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için yeni yapay linkler 

ekleyerek ağ modelinin yapısında değişikliğe gitmeye gerek yoktur. Değişik 

zaman periyotları için elde edilen maliyet veya net karın güncel değerleri 

tahmini faiz oranları kullanılarak hesaplanır. Bir üretim alanında değişik 

zaman periyotlarında üretim gerçekleşiyorsa her bir üretim yılı ayrı düğüm 

noktaları ile temsil edilir. 

3.2.3. Modelin Uygulanması 

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 (Şekil 12). 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 
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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 

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. Şefliklerde üretilen ürünlerin taşınabileceği depolar Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. Buna göre Ortakıraç Deposunun Çaydurt Orman İşletme 

Şefliği hariç diğer tüm şefliklerde kullanılabileceği varsayılmıştır. Sultanköy 

Deposunun ise Çaydurt ve Alabarda Orman İşletme Şeflikleri dışında diğer 

şefliklere alternatif olabileceği kabul edilmiştir. Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğünün batısında yer alan Ömerler Deposu, Kökez ve Belkaraağaç 

Orman İşletme Şefliklerine, yine batısında yer alan Soğuksu Deposu 

yalnızca Belkaraağaç Orman İşletme Şefliğine alternatif olarak kabul 

edilmiştir. 

Çizelge 2. Şeflik Bünyesinde Üretilen Ürünlerin Taşınabileceği  

                 Alternatif Depolar 

Table 2.The alternative mills accepted to able to transport  

             produced forest products in districts 

Şeflik  Alternatif Depolar 

Aladağ Çaydurt, Sultanköy, Sarıalan, Ortakıraç 

ŞY Araştırma Ormanı Belkaraağaç, Ortakıraç, Sultanköy 

Çaydurt Çaydurt, Sarıalan 

Demirciler Çaydurt, Ortakıraç, Sarıalan, Sultanköy 

Kökez Belkaraağaç, Çaydurt, Ortakıraç, Ömerler, Sarıalan, Sultanköy 

Sarıalan Sarıalan, Çaydurt, Ortakıraç, Sultanköy 

Alabarda Ortakıraç, Sarıalan 

Ardıç Belkaraağaç, Ortakıraç, Sultanköy 

Belkaraağaç Belkaraağaç, Ortakıraç, Ömerler, Soğuksu, Sultanköy 
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Çizelge 3. 2009 Yılında Şefliklerde Üretilen Ürünler ve  

      Miktarları 

Table 3.Types and amounts of products produced in 2009 in  

             districts 
Orman İşletme 

Şefliği 
Ürün Türü 

Miktarı (m
3
) ve 

Ster 

Aladağ 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 3747,261 

Sarıçam Maden Direk (CM) 83,022 

Sarıçam Tomruk (CT) 3139,464 

Sarıçam Tel Direk (CD) 58,795 

Göknar Kâğıtlık (GK) 4760,498 

Göknar Tomruk (GT) 3809,278 

Alabarda 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 4257,540 

Sarıçam Maden Direk (CM) 393,509 

Sarıçam Tomruk (CT) 3597,031 

Sarıçam Tel Direk (CD) 137,877 

Göknar Kâğıtlık (GK) 45,206 

Göknar Tomruk (GT) 23,382 

Şerif Yüksel A.O. 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 302,209 

Sarıçam Tomruk (CT) 169,083 
Göknar Kâğıtlık (GK) 2599,342 
Göknar Tomruk (GT) 2976,671 

Ardıç 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 1922,371 

Sarıçam Maden Direk (CM) 196,029 

Sarıçam Tomruk (CT) 2625,419 

Sarıçam Tel Direk (CD) 291,582 

Göknar Kâğıtlık (GK) 1524,730 

Göknar Tomruk (GT) 616,038 

Belkaraağaç 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 102,362 
Göknar Kâğıtlık (GK) 11241,819 
Göknar Tomruk (GT) 5450,543 

Yapraklı Yakacak Odun (YY) 10 

Çaydurt 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 2423,509 
Sarıçam Tomruk (CT) 2306,840 

Sarıçam Maden Direk (CM) 27,269 
Göknar Kâğıtlık (GK) 4105,623 
Göknar Tomruk (GT) 2691,486 

Yapraklı Yakacak Odun (YY) 69 

Demirciler 
Sarıçam Kâğıtlık (CK) 18,694 
Göknar Kâğıtlık (GK) 4692,244 
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Göknar Tomruk (GT) 2409,620 

Kayın Kağıtlık (KK) 9,518 

Kökez 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 371,112 
Sarıçam Tomruk (CT) 210,902 

Göknar Kâğıtlık (GK) 10928,977 

Göknar Tomruk (GT) 5235,062 

Yapraklı Yakacak Odun (YY) 686 

İbreli Yakacak Odun (IYY) 377 

Sarıalan 

Sarıçam Kâğıtlık (CK) 2188,985 

Sarıçam Maden Direk (CM) 7,649 

Sarıçam Tomruk (CT) 5238,782 

Sarıçam Tel Direk (CD) 35,715 

Göknar Kâğıtlık (GK) 2904,061 

Göknar Tomruk (GT) 3246,781 
İbreli Lif Yonga (ILY) 26 

 

Her bir şefliğin ayrı ayrı değerlendirildiği modelde link olarak 

adlandırılan yolun her bir bölümü birbirine bağlanmıştır. Daha sonra üretilen 

orman ürünleri için her bir rampadan önce giriş düğüm noktalarını temsil 

eden aCT7, bCK144 gibi yapay düğüm noktası oluşturulmuştur. Bu 

gösterimde küçük harfler şefliği temsil ederken, rakamlar bölme numarasını 

temsil etmektedir. Yine her bir ürün için ürünlerin ulaşması gerektiği 

düşünülen satış depolarından sonra da ürünlerin geldikleri şeflik ve bölme 

numarasını gösteren yapay düğüm noktaları (aDO7, aDC7,bDS144 gibi) 

oluşturulmuştur. Daha sonra bu yapay düğüm noktaları satış depolarını 

temsil eden yapay düğüm noktalarına (YaCT7, YbCK144 gibi) bağlanmıştır. 

Modelde a, b, c, d, e, f, g, h, i olmak üzere sırasıyla Aladağ, Şerif Yüksel 

Araştırma Ormanı, Çaydurt, Demirciler, Kökez, Sarıalan, Alabarda, Ardıç, 

Belkaraağaç Orman İşletme Şefliklerini temsil etmektedir. 

Çalışmada veri tabanına girilen yol ağ sisteminde yer alan linklerin 

uzunlukları, yol tipi, ortalama eğimi, yol kalitesinin durumu, ortalama hız, 

toplam çalışma zamanı ve birim nakliyat maliyeti gibi özellikleri örnek 

olarak Çizelge 4’te gösterilmiştir. Nakliyatta kullanılan kamyonların 

ortalama yük taşıma kapasitesi 12m
3
 olarak tahmin edilmiştir. 2009 yılı için 

kamyonla nakliyatın birim maliyeti Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve 

Pazarlama Daire Başkanlığı tarafından 33,81 TL/Saat olarak tespit 

edilmiştir. 
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Çizelge 4. Yol Ağ Sisteminde Yer Alan Linklerin Özelliklerinin  

                 Örnek Gösterimi 

Table 4. The properties of the links in road network system as a  

              sample 

LINKLER EGIM (%) YOL TIPI HIZ UZUNLUK (km) 
ÇALIMA 

ZAMANI (dk) 

BIRIM 

MALIYET 

(TL/m3) 

560-584 2,8 ASFALT 50 1,9 4,7 0,22 

685-711 0,9 ASFALT 50 1,9 4,7 0,22 

707-715 4,2 HAM 25 2,8 14,7 0,69 

715-740 1,6 HAM 25 1,6 8,2 0,39 

728-783 5,9 HAM 25 2,5 13,3 0,62 

711-844 4,6 HAM 25 4,4 23,4 1,10 

862-901 1,3 HAM 25 1,4 7,3 0,34 

685-766 0,6 HAM 25 2,8 15,0 0,70 

781-871 3,3 HAM 25 4,6 24,2 1,14 

811-842 6,5 HAM 25 1,1 6,0 0,28 

928-954 6,0 HAM 25 2,6 13,8 0,65 

842-928 11,2 HAM 25 1,8 9,6 0,45 

928-1062 0,2 HAM 25 4,6 24,5 1,15 

1092-1100 6,8 HAM 25 0,8 4,1 0,19 

1111-1122 8,5 HAM 25 1,1 5,9 0,28 

 

Yol uzunlukları sayısallaştırılmış 1/25000 ölçekli haritadan 

yararlanarak elde edilmiştir. Ortalama yol eğimi ve yol kalitesinin durumu 

ise arazi ölçümleri ve değerlendirmeleri ile tespit edilmiştir. Ortalama hız her 

bir link için tahmini ortalama yüklü kamyon hızı ile boş kamyon hızının 

ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Toplam kamyon çalışma zamanı 

aşağıdaki gibi bulunmuştur: 

     
     

   
                                            (3) 
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Bu denklemde; 

     : i linki için toplam kamyon çalışma zamanı (dakika) 

    : i linkinin uzunluğu (km)  

     : i linki için ortalama kamyon hızı (km/saat) 

     : i linki için tahmini kayıp zaman oranı (%) 

120 : Gidiş-dönüş zamanını için kullanılan 2 çarpanı ile zamanın 

saatten dakikaya çevrilmesi için kullanılan 60 çarpanı formüle 

toplamda 120 olarak yansır. 

Ham yol ve asfalt yol için kayıp zaman oranları sırasıyla %10 ve %5 

olarak alınmış ve toplam çalışma zamanı hesaplandıktan sonra birim nakliyat 

maliyeti aşağıdaki formül ile bulunmuştur: 

     
   

(
  

    
)  

                                         (4) 

Bu denklemde; 

     : i linki için birim nakliyat maliyeti (YTL/m
3
)  

     : Kamyonun saatlik birim maliyeti (YTL/saat) 

    : Kamyonun yük kapasitesi (m
3
)  

60 : Kamyonun saatlik birim maliyetinin birim saatten birim 

dakikaya çevrilmesi için 60 çarpanı kullanılır. 

4. BULGULAR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğü’ndeki yol ağı üzerinde taşınan ürünlerin nakliyat probleminin ağ 
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tabanlı çözümü NETWORK 2001 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Yazılımda 2009 yılında çalışma alanına ait link bilgileri “Link Editor” 

tablosuna (Şekil 12) ve satış depolarına ulaşan orman ürünü bilgileri “Sale 

Editor” tablosuna (Şekil 13)  girilerek Şekil 14’teki yol ağ sistemi 

geliştirilmiştir. 

 

 

 

Şekil 12. Geliştirilen Ağ Modeline Ait Link Verileri 

Figure 12. The link data of developed network model  
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Şekil 13. Ağ Modelinde Satış Depolarına Ulaşan Orman Ürünü  

                Verileri 

Figure 13. The data of forest products reaching the mills in the  

                  network model 
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Şekil 14. Ağ Tabanlı Modelin Nakliyat Güzergâhları 

Figure 14. Transport routes of Network-based model 

Orman ürünlerinin satış fiyatları depolarda farklılıklar gösterdiği için maliyeti 

en az olan güzergâh her zaman net karın en yüksek olduğu güzergâh 

olmayabilmektedir. Bu nedenle maliyeti en aza indiren güzergâh 

araştırılmıştır. Model ürünlerin nakliyatında en uygun güzergâhı 1758 link 

arasından belirlemiştir. Modelin çalıştırılması ile elde edilen nakliyat 

maliyetini minimize eden güzergâhlar Şekil 14’te gösterilmiştir. Yazılım tüm 

güzergâhları gösterdiği gibi gerçekleştirilen her bir ürün nakliyatının 

güzergâhını ayrıca da göstermektedir. Şekil 15’de Çaydurt Orman İşletme 

Şefliğinde 90 no’lu bölmede üretilen Göknar Tomruk (691,9 m
3
) ürününün 

güzergâhı örnek olarak gösterilmektedir. Model 9 ayrı Orman İşletme 

Şefliğinde üretilen ürünlerin taşınmasında 899 ayrı güzergâh belirlemiştir. 

Toplam 103123,9m
3
 ve 1168 ster ürün nakliyatı gerçekleştirilmiştir. 
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Oluşturulan modelde toplam nakliyat maliyeti 838.355,24TL (8,12 TL/m
3
) 

olarak hesaplanmıştır.  

 

Şekil 15. Çaydurt Orman İşletme Şefliğinde 90 No’lu Bölmede  

               Üretilen Göknar Tomruk (691,9 m
3
) Ürününün  

               Güzergahı 

Figure 15. Route of fir timbers (691,9 m) which come form 90Th  

                 section of Çaydurt forest district 

 

2009 yılı Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 

üretimle elde ürünlerin nakliyatına 1.296.506,87 TL (12,57Tl/ m
3
.) 

harcanmıştır. Oluşturulan model ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde 

2009 yılı için gerçekleştirilen nakliyat maliyetinde %35,34 oranında tasarruf 

elde edilmiştir.  

Model uygun güzergâh analizini tek bir depoya göre değil alternatif 

depoları da dikkate alarak gerçekleştirmiştir. Örneğin Aladağ İşletme Şefliği 

ürettiği ürünleri uygulamada yalnızca Ortakıraç deposuna nakletmektedir. 

Ancak modelde alternatif olarak gösterilen Sarıalan deposuna da ürün 

nakledildiği sonuçları elde edilmiştir. Geliştirilen modelde ürünlerin %42’si 
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(6495,6 m
3
) bu depoya nakledilmiştir. Ayrıca alternatif olarak gösterilen ve 

ürün nakledilebileceği varsayılan (Çizelge 2) diğer iki depoya ürün nakli 

gerçekleştirilmemiştir. 

2009 yılında Şerif Yüksel Araştırma Şefliğinde üretilen ürünlerin 

tamamı Sultanköy deposuna nakledilirken, geliştirilen modelde bu bölgeden 

üretilen ürünlerin tamamının Ortakıraç deposuna naklinin gerektiği sonucu 

elde edilmiştir. Demirciler İşletme Şefliğinde üretilen ürünlerin 3655,4 m
3
’ü 

(%51,3’ü) Çaydurt deposuna, 3474,7m
3
’ü (%48,7’si) Sultanköy deposuna 

nakledilmiştir. Ancak geliştirilen modelde 273,8 m
3
 (%3,8’i) ürün Çaydurt 

deposuna nakledilirken, 3612,5 m
3
 (%50,7’si) ürün Sarıalan deposuna 

nakledilmiştir. Geriye kalan ürünler ise Sultanköy deposuna nakledilmiştir. 

Alternatif depolar arasında yer alan Ortakıraç deposuna ürün nakli 

gerçekleştirilmemiştir. Yine 2009 yılında Kökez İşletme Şefliğinde üretilen 

ürünlerin tamamı Sultanköy deposuna nakledilmiştir. Ancak geliştirilen 

modelde 932 m
3
 (%3,7’si) ürün Belkaraağaç deposuna nakledilirken, 81,6 

m
3
 (%0,5’i) ürün Ortakıraç deposuna nakledilmiştir. Geriye kalan ürünlerin 

ise (%95,8’i) Sultanköy deposuna nakledilmiştir. Alternatif olarak 

tanımlanan diğer üç depoya (Çizelge 2) ise ürün nakli gerçekleştirilmemiştir. 

Çaydurt İşletme Şefliğinde üretilen ürünlerin tamamı Çaydurt 

deposuna nakledilmiştir. Model ise bu şeflikte üretilen ürünlerin 1267,9 m
3
 

(%11’i) kadarını Sarıalan deposuna nakletmiştir. Geriye kalan %89’luk 

kısım yine Çaydurt deposuna nakledilmiştir. Böylece model alternatif olarak 

tanımlanan tüm depolara ürün nakletmiştir.  

Sarıalan Orman Şefliğinde 2009 yılında üretilen ürünlerin tamamı 

Sarıalan deposuna nakledilmiştir. Ancak model üretilen ürünlerin 143,8 m
3
 

(%1,1’i) kadarı Ortakıraç deposuna nakledilirken 28,8m
3
 (%0,2’si) Çaydurt 

deposuna nakledilmiştir. Ürünlerin %98,7’si yine Sarıalan deposuna 

nakledilmiştir. Alternatif olarak tanımlanan Sultanköy deposuna ise ürün 

nakli gerçekleşmemiştir. 

Alabarda Orman Şefliğinde üretilen ürünlerin tamamı Ortakıraç 

deposuna nakledilmiştir. Ancak geliştirilen modelde 1718,5 m
3
 (%26,6’sı) 

ürün Sarıalan deposuna nakledilmiştir. Geriye kalan 6736,1 m
3
 (%73,4’ü) 

ürün yine Ortakıraç deposuna nakledilmiştir. Alternatif olarak tanımlanan 

tüm depolara ürün nakli gerçekleşmiştir. 

2009 yılında Ardıç Orman İşletme Şefliğinde üretilen ürünlerin 

3762,9 m
3
 (%52,5’i) kadarı Ortakıraç deposuna, 3225,2 m

3
 (%44,9’ü) kadarı 

Sultanköy deposuna ve 188,1 m
3
 (%2,6’sı) kadarı Belkaraağaç deposuna 

nakledilmiştir. Ancak geliştirilen modelde ürünlerin 1581,8 m3 (%22’si) 

kadarı Sultanköy deposuna nakledilirken, 1831,5 m
3
 (%25,5’i) kadarı 

Belkaraağaç deposuna nakledilmiştir. Geriye kalan kısmı (%52,5’i) ise 
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Ortakıraç deposuna nakledilmiştir. Bu şeflikte uygulamada alternatif olarak 

tanımlanan depolara zaten ürün nakli gerçekleştirilmektedir. Ancak model 

ile elde edilen sonuçlarda depolara taşınan ürün miktarları farklılık 

göstermektedir. 

Belkaraağaç Orman İşletme Şefliğinde üretilen ürünlerin 118,6 m
3
 

(%0,7’si) kadarı Sultanköy deposuna nakledilirken, 16676,1 m
3
 (%99,3’ü) 

kadarı Belkaraağaç deposuna nakledilmiştir.  Ancak geliştirilen modele göre 

ise üretilen ürünlerin 1548,2 m
3
 (%9,2’si) kadarı Sultanköy deposuna 

nakledilirken, 15246,5 m
3
 (%90,8’i) kadarı Belkaraağaç deposuna 

nakledilmiştir. Uygulamada nakliyatın gerçekleştirildiği depolar yine model 

tarafından da kullanılmıştır. Ancak nakledilen ürün miktarları farklılık 

göstermektedir. Alternatif olarak diğer üç depoya (Çizelge 2) ise ürün nakli 

gerçekleştirilmemiştir. 

Model Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne komşu olan ve Kökez 

ve Belkaraağaç Orman İşletme Şefliklerine alternatif olarak tanımlanan 

Ömerler deposu ile yalnızca Belkaraağaç Orman İşletme Şefliğine alternatif 

olarak tanımlanan Soğuksu deposuna hiçbir ürün nakletmemiştir. Aladağ, 

Çaydurt, Demirciler, Kökez, Sarıalan ve Alabarda Orman İşletme 

Şefliklerine alternatif olarak tanımlanan Sarıalan deposuna model tarafından 

Kökez Orman İşletme Şefliği dışındaki şefliklerde üretilen 26543,9 m
3
 ürün 

nakledilmiştir. Bu miktar toplam miktarın %25,7’lik kısmına karşılık 

gelmektedir. Uygulamada ise 2009 yılında üretilen ürünlerden Sarıalan 

deposuna nakledilenler yalnızca Sarıalan Orman İşletme Şefliğinden 

gelmektedir. Bu ürünler 13622 m
3
 olup toplam nakledilen ürünün 

%13,2’sine karşılık gelmektedir. Ancak geliştirilen model dört şeflikte 

(Aladağ, Çaydurt, Alabarda ve Demirciler Orman Şeflikleri) üretilen 

ürünlerin de bu depoya nakledilmesinin gerektiğini ortaya koymuştur. Bu ise 

bu deponun bu ürünlerin depolanmasını imkânını sağlayacak standartlara 

sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Ancak unutulmamalıdır ki bu ağ modeli yalnızca 2009 yılında 

üretim gerçekleştirilen bölmecikler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Her 

şeflik için diğer bölmeciklerden üretilen ürünler için de analiz yapılarak 

alternatif olarak kullanılabilecek depolar ortaya konulmalıdır. Ayrıca 

Network 2001 yazılımı ile gerçekleştirilen güzergâh analizlerinde linkler 

üzerinde gerçekleştirilen nakil miktarları 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. 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada NETWORK 2001 yazılımı kullanılarak Bolu Orman 

Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’nde 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 şeflik için en yakın depolar alternatif olarak tanımlanmıştır. 

Yürürlükteki yönetmeliklere göre, bir işletme şefliğinde üretilen 

orman ürünlerinin başka bir işletmenin deposuna taşınması, orada 

istiflenmesi ve ihale edilmesi işletmeler arasındaki mutabakat çerçevesinde 

uygulanabilmektedir. Üretimi yapan işletme, üretim maliyetlerini depo 

sahibi işletmeye hesabı cari yapar ve satışı yapan depo sahibi işletme de 

üretimi yapan işletmeye satış sonuçlarını hesabı cari yaparak karşılıklı 

mutabakatı gerçekleştirir. Bu çalışmanın amaçlarından birisi de böyle bir 

uygulamanın toplam net kara katkısını araştırmak ve işletme şeflerinin 

nakliyat uygulamalarında üretilen orman ürünlerinin hangi depoya 

taşınabileceğini karar vermelerinde destek sağlamaktır.    

Geliştirilen model dokuz ayrı Orman İşletme Şefliğinde üretilen 

ürünlerin nakliyatında 899 ayrı güzergâh belirlemiştir. Model ürünlerin 

nakliyatında en uygun 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) olarak 

hesaplanmıştır. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde 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 gerçekleştirilen nakliyat 

maliyetinde %35,34 oranında tasarruf elde edilmiştir. 

Model uygun güzergâh analizini tek bir depoya göre değil alternatif 

depoları da dikkate alarak gerçekleştirmiştir.  Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğüne komşu olan ve Kökez ve Belkaraağaç Orman İşletme 
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Şefliklerine alternatif olarak tanımlanan Ömerler deposu ile yalnızca 

Belkaraağaç Orman İşletme Şefliğine alternatif olarak tanımlanan Soğuksu 

deposuna hiçbir ürün nakletmemiştir. Uygulama bu açıdan doğru 

gerçekleştirilmektedir. Aladağ, Çaydurt, Demirciler, Kökez, Sarıalan ve 

Alabarda Orman İşletme Şeflikleri olmak üzere beş işletme şefliğine 

alternatif olarak tanımlanan Sarıalan deposuna model tarafından Kökez 

Orman İşletme Şefliği dışındaki şefliklerde üretilen 26543,9 m
3
 (toplam 

miktarın %25,7’lik kısmına karşılık gelmektedir) ürün nakledilmiştir. 

Uygulamada 2009 yılında üretilen ürünlerden Sarıalan deposuna 

nakledilenler yalnızca Sarıalan Orman İşletme Şefliğinden gelmektedir. 

Ancak geliştirilen model dört şeflikte üretilen ürünlerin de bu depoya 

nakledilmesinin gerektiğini ortaya koymuştur. Bu ise bu deponun bu 

ürünlerin depolanmasını imkânını sağlayacak standartlara sahip olması 

gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Ancak bu ağ modeli yalnızca 2009 yılında üretim gerçekleştirilen 

bölmecikler dikkate alınarak oluşturulduğundan her şeflik için diğer 

bölmeciklerden üretilen ürünler için de analiz yapılarak alternatif olarak 

kullanılabilecek depolar ortaya konulmalıdır. Ayrıca Network 2001 yazılımı 

ile gerçekleştirilen güzergâh analizlerinde linkler üzerinde gerçekleştirilen 

nakil miktarları 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. 

Ayrıca, Orman İşletme Müdürlüklerinde, Orman Amenajman 

Planlarınca dikte edilen Endüstriyel Yapacak ve Yakacak üretimlerinin 

gerçekleşmesi için, 10 yıllık sürecin başından itibaren, hangi linkten(yoldan) 

ne miktarda emval nakledileceği ve dolayısıyla ilgili yolların bakım, onarım 

ve sanat yapılarının maliyet planlamalarına, bu ağ modeli katkı sağlamış 

olacaktır. 
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ÖZET 

Toplumların ekonomik gelişmelerine paralel olarak meydana gelen 

orman ve odun hammaddesi talebindeki artış, bu talebin karşılanması 

çalışmalarının kısıtlı ekonomik kaynaklarla gerçekleştirilmesinden dolayı 

işletmeler açısından sorun oluşturmaktadır. Ayrıca 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 Chung ve 

Sessions (2001) tarafından 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 özniteliklerin en uygun değerlerine 

ulaştıkları güzergâhı tespit etmektedir.  

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. Yürürlükteki yönetmeliklere 

göre, bir işletme şefliğinde üretilen orman ürünlerinin başka bir işletmenin 

deposuna taşınması, orada istiflenmesi ve ihale edilmesi işletmeler 

arasındaki mutabakat çerçevesinde uygulanabilmektedir. Bu hükme 

dayanarak ürünlerin orman içindeki rampalardan Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan 5 adet orman deposu (Ortakıraç, 

Belkaraağaç, Sarıalan, Çaydurt, Sultanköy Orman Depoları)  ile bu alana 

komşu olan 2 adet orman deposuna(Ömerler, Soğuksu Orman Depoları)  

nakliyatında en uygun güzergâh analizi gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen 

model dokuz ayrı Orman İşletme Şefliğinde üretilen ürünlerin nakliyatında 

899 ayrı güzergâh belirlemiştir. Model ürünlerin nakliyatında en uygun 

güzergâhı 1758 link arasından belirlemiştir. Geliştirilen modelde toplam 

nakliyat maliyeti 838.355,24TL (8,12 TL/m
3
 ve Toplam maliyetin yaklaşık 

olarak %64’ üne karşılık gelmektedir) olarak hesaplanmıştır. Aladağ Orman 



30 

 

İşletme Müdürlüğünde şefliklerin ilgili bölmeciklerinden üretilen 

103123,9m
3
 ve 1168 ster miktarında dokuz adet farklı orman ürünün 

nakliyatı gerçekleştirilmiş ve bu ürünlerin nakliyatına 1.296.506,87 TL 

(12,57 TL/m
3
) harcanmıştır. Geliştirilen model ile Aladağ Orman İşletme 

Müdürlüğünde 2009 yılı için gerçekleştirilen nakliyat maliyetinde %35,34 

oranında tasarruf elde edilmiştir. 

Model uygun güzergâh analizini tek bir depoya 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 

Orman 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 alternatif 

olabileceğinden önemli bir konuma sahip olmaktadır. Bu nedenle diğer 

bölmeciklerde üretilen ürünler için de güzergâh analizi yapılarak bu şekilde 

birçok şefliğe alternatif depolar belirlenerek depolama standartlarının uygun 

hale getirilmesi gerekli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Network 

2001 yazılımı ile gerçekleştirilen güzergâh analizlerinde linkler üzerinde 

gerçekleştirilen nakil miktarları 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. 
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SUMMARY 

In this study, network approach was used in solving transportation 

problem of forest products in Forest Enterprise Chiefs (Şerif Yüksel 

Research Forest, Aladağ, Alabarda, Ardıç, Belkaraağaç, Çaydurt, 

Demirciler, Kökez,  Sarıalan), located in Aladağ Forest Enterprise 

Directorate of Bolu Regional Forest Directorates. According to current 

regulations, transportation of forest products to forest depot of another forest 

enterprise and then stocking and selling them by auctions in that depot can 

be performed under the agreement between enterprises. Based on this fact, 

optimum route analysis was implemented on transportation of forest 

products from landings to 5 forest depots (Ortakıraç, Belkaraağaç, Sarıalan, 

Çaydurt, Sultanköy) located within the Aladağ Forest Enterprise Directorate 

and 2 additional forest depots (Ömerler, Soğuksu) located nearby this 

directorate. The model developed in this study generated 899 routes for 

transportation of forest products extracted from 9 different forest enterprise 

chiefs. The model found the optimum route searching through 1758 links. 

The total transportation cost computed by the model was ¨194836.44  

(¨1.87/m3). Nine different forest products with the amount of 103123.9 m3 

and 1168 stere were extracted from specified harvesting units in Forest 

Enterprise Chiefs of Aladağ Forest Enterprise Directorate and the actual 

transportation cost of ¨1296506.87 (12,57/m3 ) was paid. The cost of 

transportation in Aladağ Forest Enterprise in 2009 was reduced by 35,34% 

by the model developed in this study.             
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