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AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA AİT BİRİM ZAMAN CETVELLERİ 

 

GİRİŞ 

 

Bu çalışmanın amacı değişik ekolojik ve 

topoğrafik koşullarda insan ve makine 

gücü ile yapılan çeşitli ağaçlandırma  

işlemlerine ilişkin birim zamanların 

saptanmasıdır.Bu calışma sonucları en 

ekonomik ağaçlandırma  işlemlerinin 

tayinini, iş planlarının, yatırım projelerinin 

ve ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin 

bütçelerin gerçek maliyetlere çok yakın 

güvenilir veriler sağlayarak hazırlanmasını 

mümkün kılacaktır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde 57 

ağaçlandırma Mühendisliğinde bir yıl 

içinde yapılan bütün ağaçlandırma 

işlemleri, bu çalışma için özel olarak 

geliştirilen soru formları kullanılarak 

günlük bazlarda örneklenmiştir.Soru 

formlarından edinilen veriler, işlem 

tiplerine ve bu işlemlerin yürütüldüğü 

koşullara göre sınıflandırılmıştır. Ġlk etapta 

genel ortalamadan % 99 olasılıkta sapan 

veriler güvenilir olmadığı kabul edilerek 

elimine edilmişlerdir. Bunu takiben belli 

bir işleme ait maliyet verileri,işlemin 

yürütüldüğü sıklık, çap, örtü tipi, toprak 

koşulları, meyil, mikro topoğrafya vs. gibi 

ekolojik ve topoğrafik koşullara ilişkin 

verilerle birlikte listelenmiştir.Daha sonra 

bunlar, rnaliyet verileri bağımlı 

değişken,bunlara ilişkin ekolojik ve 

topoğrafik koşulları içeren veriler de 

bağımsız değişkenler olmak üzere 

kademeli elemeli regresyon analizleri 

yapılarak birim maliyetleri tayin etmek için 

değerlendirilmişlerdir. Kademeli elemeli, 

regresyon analizleri seçilen ağaçlandırma 

işlemlerinin her birisi için uygulanmış ve 

her bir işlem için istatistik parametreler ve 

deneysel verilere göre en iyi uyan bir çok 

regresyon modeli seçilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu yayının Tablo 3 den Tablo 10 a kadar 

olan kısmında insan gücü ile yapılan 

ağaçlama işlemleri icin birim maliyet 

verileri gösterilmiştir. Paragraf 3.2 ve 3.3 

de aynı zamanda makine gücü ile yapılan 

işlemleri de kapsayan birim maliyet 

verilerine ait ortalama değerler verilmiştir. 

Ġlgili tablolar yayında mevcuttur. 
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