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ENDÜSTRİYEL PLANTASYONLARIN 
PLANLANMASINA YÖNELİK BİR PAKET PROGRAM : 

ENDPLAN 

Ali DURKAYA, Alper AYTEKİN 
ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 

ÖZET 

Endplan, endüstriyel plantasyon 
yatırımları için en uygun yerin 
seçilebilmesi ve çeşitli planlama 
stratejilerinin bir model üzerinde 
denenerek en iyi sonucu veren 
alternatifin tespit edilebilmesinin 
sağlanabilmesi için hazırlanmıştır. 
Karlılık ve verimlilik ilkelerine 
yönelik olarak tesis edilen ve 
işletilen endüstriyel 
plantasyonların 
değerlendirilmeleri, sahip oldukları 
özelliklerden dolayı ticari karlılık 
analizi metotlarına göre 
yapılmaktadır. Endplan 
kullanılarak plantasyonların 
karlılıkları ve verimlilikleri söz 
konusu olan bütün alternatiflere 
göre kolayca tespit 
edilebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel 
plantasyon, planlama, bilgisayar 
programı 

A COMPUTER PROGRAMME 
FOR PLANNING OF 

INDUSTRIAL 
PLANTATIONS : ENDPLAN 

ABSTRACT 

Endplan was prepared to choose 
suitable areas and to determirve 
optimum planning strategy for 
industrial plantations Evaluating 
of industrial plantations managed 
to gain income, is made using 
cost-benefit analysis. Using 
Endplan, prcfitabilities and 
productivities of plantations can 
be easily determined in 
accordance with all alternatives. 
Key Words: industrial plantation, 
planning, computer prograrnme 

GİRİŞ 

Endüstriyel plantasyonlar, 
muhtemel odun arzı açığını 
karşılamak fikrinden 
doğmuşlardır. Bu yatırımlarda tek 
amaç, birim alandan mümkün 
olan en yüksek miktarda odunu, 
mümkün olan en düşük fiyata 
üretmektir. Dolayısıyla, 
endüstriyel plantasyonlar bu 
amacı gerçekleştirecek biçimde 
idare edilirler. 

Endüstriyel plantasyonların 
ülkemiz gündemine gelişi iki yönlü 
bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. 
Birincisi, ülke bazında bir odun 
hammaddesi arz açığı vardır ve 
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ileriki yıllarda da artarak süreceği 
belirtilmektedir (Birler, 1995; 
Birler, 1996). Buna koşut olarak 
orman endüstri kuruluşlarında 
önemli atıl kapasiteler mevcuttur 
ve hacım yönünden bir ihtiyaç 
vardır. Bazı sanayi kuruluşları 
ihtiyaç duydukları hammaddeleri 
sağlayabilmek için şahısları 
endüstriyel plantasyon 
yetiştiriciliğine yönlendirmek veya 
kendi ihtiyacını kendisi yetiştirmek 
yönünde politikalar 
izlemektedirler. İkincisi, ülkemiz 
şartlarında hammadde fiyatları 
Dünya ve Avrupa ortalamalarının 
hayli üzerindedir ve rekabet 
imkanlarını kısıtlamaktadır 
(Demirtaş, 1998). Orman 
sanayiinin varlığını sürdürebilmesi 
ve gelişebilmesinin önündeki en 
büyük engel yüksek fiyatlardır. 
Konuya gerçekçi yaklaşıldığında, 
tekniğine uygun tesis edilen ve 
işletilen endüstriyel 
plantasyonların arz açığının 
giderilmesi ve dünya 
ortalamalarına yakın fiyatlarla 
hammadde temininde en etkin 
çözüm yolu, hatta bir zorunluluk 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
planlanmaları da gündeme 
gelecektir. 

ENDÜSTRİYEL 
PLANTASYONLARIN 

PLANLANMALARI 

Doğal ormanlarla kıyaslandığında 
oldukça sade ve tekdüze bir 
yapıya sahip olan endüstriyel 
plantasyonların planlanmaları ve 
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yönetilmeleri de aynı ölçüde 
sadedir. Plantasyonların 
planlanmaları iki aşamalı olarak 
ele alınmalıdır. Bunlar, 
plantasyonların ulusal bazda 
düzenlenmeleri ve bireysel 
plantasyonların planlanmalarıdır. 

Plantasyonlar ulusal bazda nasıl 
düzenlenmelidir? Plantasyonların 
ulusal bazda düzenlenmeleri üç 
aşamada gerçekleştirilebilir. 

1. Alan envanteri: Ülkemizde 
bir arazı kullanım master 
planı yapılarak, her bir 
arazinin görebileceği 
fonksiyonlar 
belirlenmelidir. Daha 
sonra arazi tahsis 
işlemleri kolaylıkla 
yapılabilecek ve 
endüstriyel plantasyon 
kuru imasına elverişli 
alanlar ortaya çıkacaktır. 

2. Kapasitelerin envanteri: 
Endüstriyel 
plantasyonların hitap 
edebileceği mevcut 
orman ürünleri sanayi 
kuruluşlarının coğrafi 
dağılımlarının tespit 
edilmesi ve bu fabrikaların 
kapasitelerinin 
belirlenmesi. 

3. Tahsis: Sanayi 
kuruluşlarının kapasiteleri 
göz önüne alınarak ihtiyaç 
duyulan ürün miktarının 
belirlenmesi ve bu miktarı 
sağlayacak büyüklükteki 
alanın, bu kuruluşların 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
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yönelik olarak endüstriyel 
plantasyonlara tahsisi. 

Bireysel plantasyonlar nasıl 
planlanmalıdır? Orman 
amenajmanı dört ana unsur 
tarafından etkilenmektedir. 

• Politikalar 
• Arazi yönetim planlaması 

veya kaynak tahsisi 
• Halihazır ekonomik durum 
• Biyolojik faktörler 

Bireysel plantasyonların 
planlanması, son iki unsur 
tarafından şekillendirilmektedir. 
Ekonomik ve biyolojik bir faaliyet 
olan endüstriyel plantasyon 
yatırımları nasıl 
değerlendirilecektir? Yatırım 
projelerinin değerlendirilmesinde 
projenin amacına, sağlanacak 
faydalara, ülkenin ve ait olduğu 
sektörün özelliklerine uygun 
ölçütler kullanılır (Geray, 1986). 
Endüstriyel plantasyon 
işletmeciliği gerek devlet sektörü, 
gerekse özel sektör tarafından 
yapılsın; göz önünde tutulması 
gereken ilkeler verimlilik ve 
karlılıktır. Eğer özel sektör yatırımı 
gerçekleştiriyorsa, bu durumda 
tek amaç yapılan yatırımdan 
parasal fayda sağlamak, yani 
karlılıktır. Dolayısıyla, endüstriyel 
plantasyon yatırımlarının 
değerlendirilmesinde ticari karlılık 
analizi kullanılmalıdır. 

Yatırımların ticari karlılık 
analizinde, projenin ömrünü ve 
paranın zaman değerini dikkate 

alan, net bugünkü değer, iç 
karlılık oranı ve net fayda maliyet 
oranı kriterleri kullanılmaktadır 
(İşgüderi, 1980). Bu noktada 
karar kriterlerinden hangisinin 
kullanılacağına karar verilmelidir. 
Yatırılan sermayenin karlılığını 
yansıtması, bir oran kriter 
olduğundan proje büyüklüğünden 
etkilenmemesi ve sıralama 
yapmaya uygunluğundan dolayı İç 
Karlılık Oranı kriteri bu tür 
yatırımları değerlendirmek için 
uygundur. Ayrıca Koçer, temelde 
aynı tür bir yatırım olar kavakçılık 
yatırımlarının değerlendirilmesinde 
en uygun kriterin İç Karlılık Oranı 
kriteri olduğunu bildirmektedir 
(Koçer, 1999). 

Ticari ürün elde etme amacına 
yönelik işletilen meşcerelerin 
planlanmaları iki ayrı kategoriye 
ayrılabilir. 

• Her bir meşcerenin 
bağımsız bir şekilde 
planlanması, 

» Ormandaki tüm 
meşcerelerin koordineli 
olarak planlanması. 

Birinci duruma meşcere bazında 
planlama, ikinci duruma ise plan 
ünitesi bazında planlama denilir. 
Meşcere bazında planlamada, her 
bir bireysel meşcereye orman 
sahibinin amacını en iyi 
karşılayabilecek şekilde muamele 
edilir. Eğer orman sahibinin amacı 
faydanın maksimize edilmesi ise, 
o zaman muhtemelen her 
meşcereye gelecekte bu meşcere 



sebebiyle oluşacak para akışlarının 
bugünkü değerini maksimize 
etmek amacıyla planlanacaktır. 
Eğer plan ünitesindeki bütün 
meşcereler bu şekilde idare 
edilebilirse, orman sahibinin elde 
edeceği ekonomik faydalar plan 
ünitesi bazında planlamaya kıyasla 
daha yüksek olacaktır (Clutter at 
al., 1992). Dolayısıyla, bir 
endüstriyel plantasyonu oluşturan 
her bir meşcere bireysel olarak ele 
alınmalı ve planlanmalıdır. 

Seçenek projeler oluşturulurken 
ülkemiz şartlarında yıllık fayda ve 
masraf verilerini etkileyen şu 
unsurlar dikkate alınmaktadır: 

• Tür 
• Bonitet 
• Eğim grupları ve diri örtü 

tipleri 
• Aralamaların sayısı ve 

şiddeti 
• Budamaların sayısı 
• İdare süreleri 

Bir proje fikrinin doğuşundan 
planlanmasına kadar geçirdiği 
aşamalar şunlardır. 

1. Proje fikrinin doğuşu ve 
ön eleme, 

2. Ön fizibilite çalışması, 
3. Fizibilite çalışması, 
4. Projenin değerlendirilmesi 

(Ticari analiz), 
• Ticari karlılık analizi: Proje 

fikri ticari olarak karlı mı? 
Proje fikri bu beklenen 
faydaları 
gerçekleştirebilecek mi? 

• Finansal değerlendirme: 
Yeterli finansal kaynağa 
ulaşılabildi mi? Kaynaklar 
nerelerden sağlanacak ve 
bu miktar projeyi 
tamamlamak için yeterli 
mi? 

5. Proje planlaması: Proje 
fikrinin yukarıdaki 
çalışmaların ışığı altında 
modelleştirilmesi. 

Yukarıdaki unsurlara göre 
şekillenen alternatif yatırım 
projeleri Endplan kullanılarak 
Ticari Karlılık Analizine tabi 
tutulmakta ve en yüksek karlılığı 
sağlayan alternatif tespit 
edilebilmektedir, Fakat bu 
alternatife karar veril p, proje 
planlaması gerçekleştirilmeden 
önce Finansal Değerlendirmenin 
de yapılması gerekmektedir. 
Yatırımcı Endplan sonuçlarına 
dayanarak, ne kadar kaynağa 
ihtiyacı olduğunu zamanlaması ile 
birlikte tespit edebilmekte ve 
ödeyebileceği maksimum faiz 
oranını bilmektedir. Projenin 
değerlendirilmesi sonucunda 
şartlar uygun ise proje planlaması 
-en uygun alternatifin 
değerlendirilmesinde aşağıdaki 
sorulara alınan cevaplar ışığında-
yapılıp yatırım 
gerçekleştirilmektedir, 

Yapılan değerlendirme sonucunda 
aşağıdaki soruların cevaplarının 
bulunması amaçlanmaktadır. 
• Ormanda yapılan işlemler 

planlanırken: 
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1. Meşcere budanacak mı? Kaç 
defa? Hangi yüksekliğe kadar? 
Ne zaman? 

2. Meşcere aralanacak mı? Kaç 
defa? Hangi oranda? Ne 
zaman? Aralamadan beklenen 
ürün miktarı ne kadar ve 
bunun ürün çeşitlerine 
dağılımı nasıl olacak? 

3. İdare süresi ne olmalı? 
• Meşcere yönetilirken: 
1. Her bir işlemin zamanlaması 

nasıl olmalı? 
2. İşgücü ve ekipmanın en iyi 

kullanımı nasıl olmalı? 
• Meşcere planlanırken: 
1. İdare süresi sonunda 

beklenen ürün miktarı ne 
kadar ve bunun ürün 
çeşitlerine dağılımı nasıl 
olacak? 

2. Plantasyon kurmak içi en 
uygun yetişme ortamı 
hangisi? 

3. Ormancılık, ormancılık dışı bir 
faaliyetle (tarım ve 
hayvancılık) desteklenecek 
mi? 

BİLGİSAYAR PAKET 
PROGRAMI (ENDPLAN) 

Endüstriyel plantasyon tesisine 
uygun alanların seçilebilmesi ve 
planlama ilkelerinin 
belirlenebilmesi amacıyla 
tarafımızdan "Endüstriyel 
Plantasyonların Planlanması 
(ENDPLAM)" adlı bir bilgisayar 
paket programı geliştirilmiştir. Bu 
paket program Windov/s altında 
çalışmaktadır. Program 
hazırlanırken amacını en iyi 
şekilde gerçekleştirmesi ve 
kullanım koiıaylrğına sahip olması 
hedeflenmiştir. Program aşağıdaki 
girdilere ihtiyaç duymaktadır: 
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Çizelge 1. Girdiler 

Sabitler 
(E1 ve E2 

eğim 
gruplarının 

her biri için) 

Veriler 

Türlere göre birim maliyetler (Diri örtü temizliği, Toprak hazırlığı ve dikim, 
Ot kontrolü ve toprak işleme, Tamamlama dikimi, Mikroelement 
gübrelemesi, Tel çit yapımı, Zararlılara karşı ilaçlama, 1. Aralama, i. 
Budama, 2. Aralama, 2. Budama, Son hasılat kes;mi, Sigorta, Yangın 
koruma, Çit-yol vb. bakımı, Yönetim) 
Türler ve ağaç sayıları 
Plantasyon dışı gelir ve giderler (idare süresi içince oluştukları yıla göre,, 
Gelirler ve Giderler) 
Odun ürünlerinin birim fiyatları (Her bir tür için ayı ayrı, 1. Sınıf tomruk,, 
2. Sınıf tomruk, 3. Sınıf tomruk, Maden direği-sanayi odunu, Yakacak 
odun) 
Bonitetlerin alan miktarları (Her bir tür için ayrı ayrı) 
Tek ağaç ürün çeşitleri miktarları (Her bir tür ve her bir borıitet için ayrı 
ayrı, Tomruk, Direk-sanayi odunu, Uç odun) 
Değişik sıklık ve bonitete göre ürün çeşitleri miktarları (Bonitet sın flarına 
göre, sıklık 0.4'ten, 1.3'e kadar, 1. Sınıf tomruk, 2. Sınıf tomruk, 3. Sınıf 
tomruk, Direk-sanayi odunu, Yakacak odun) 

Seçenekler 
idare süresi 
(Her bir tür 
için ayrı 
ayrı) 

Arazi kirası 
(idare süresi 
içerisinde 
ödeneceği 
yıllara ve 
taksit 
sayısına göre, 
Yıllar ve 
Tutar) 

Aralama ve 
budama (her 
bir tür için 
ayrı ayrı) 
1.aralama 
(Yıl ve Oran) 
2.aralama 
(Yıl ve Oran) 
1. budama 
yılı 
2. budama 
yılı 

Alan 
miktarları 
(Her bir tür 
için ayrı ayrı 
ve her bir 
eğim grubu-
diri örtü 
tipine göre) 

Iskonto 
oranı 

Bu veriler girildiğinde, program 
iskonto edilmiş ve edilmemiş gider 
ve gelirleri, elde edilecek ürün 
miktarlarını ve net bugünkü 
değeri vermektedir. İskonto oranı 

değiştirilmek suretiyle, iterasyon 
yoluyla iç karlılık oranı da kolayca 
bulunabilmektedir. 
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Program, bir başlangıç menüsü ile açılmaktadır. Dosya penceresi ile 
"Belgelerim" klasöründeki dosyalar açılabilmekte, çalışmalar 
kaydedilebilmekte ve programdan çıkılabilmektedir 

Şekil 1. Programın yapısal diyagramı 
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Şekil 3. Sabitler penceresi ve Türler ve ağaç sayıları sayfası 

Türler ve ağaç sayılan 
sayfasından girilen isimler, 
programda ağaç isimlerinin 
görüldüğü kısımlarda otomatik 
olarak yerini almakta ve herhangi 
bir karışıklığın olmasını 
engellemektedir. Eğer hacım 
verileri olarak tek ağaç ürün 
çeşitleri kullanılıyorsa, dikim 
aralık-mesafesine göre hektardaki 

ağaç sayıları ilgili kutucuklara 
girilmektedir. 

Birim maliyetler sayfasından, eğim 
ve diri örtü tiplerine göre 
değişiklik gösteren, örtü temizliği, 
toprak hazırlığı ve dikim ile eğim 
gruplarına göre farklılık gösteren, 
ot kontrolü ve toprak işleme, 
tamamlama dikimi. Gübreleme, tel 
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Şekil 2. Program başlangıç menüsü ve Dosya penceresi 

Sabitler penceresinden "Türlere 
göre birim maliyetler; Türler ve 
ağaç sayıları; Plantasyon dışı gelir 

ve giderler ile Odun ürünlerinin 
birim fiyatları sayfalarına 
ulaşılabilmektedir. 



çit yapımı ve zararlılara karşı 
ilaçlama gider kalemlerinin 
hektardaki birim maliyetleri 
gidebilmektedir. Ayrıca, türlerle 
beraber eğim grupları tarafından 
etkilenen aralama, budama, son 
hasılat kesimi ve periyodik 
giderlerin hektardaki birim 
maliyetleri ise, açılır kapanır 
pencereden ilgili tür seçilerek yine 
aynı sayfadan girilmektedir. 

Endüstriyel plantasyon çalışmaları 
gelir ve gider kalemleri içinde 
görülmeyen, ancak meydana 
çıkabilecek herhangi bir gelir veya 
gider, idare süresi yılları sayısınca 
tablo satiri açılan plantasyon dışı 
penceresinden girilebilmekte ve 
hesaplamalara dahil 
edilebilmektedir. 

Şekil 4. Birim maliyetler sayfası ve Plantasyon dışı gelir ve giderler sayfası 
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Odun ürünlerinin birim fiyatları, ürün çeşitlerine göre "Odun ürünlerinin 
birim fiyatları" sayfasından girilmektedir. 

Şekil 5. Odun ürünlerinin birim fiyatları sayfası ve Veriler penceresi 

Şekil 6. Türlere göre bonitetlerin alan miktarları sayfası 

Veriler penceresi ile "Bonitetlerin 
alan miktarları, Tek ağaç ürün 
çeşitleri hasılat tablosu, Değişik 
sıklık dereceleri ve bonitet 
sınıflarına göre hasılat tablosu ve 
Seçenekler" sayfalarına 
ulaşılmaktadır. 

Bonitetlerin alan miktarları; 
sayfasındaki açılır kapanır 
pencereden ilgili tür seçilmekte ve 
plantasyon alanının dahil olduğu 
bonitet sınıflarının alanları 
girilmektedir. 

Tek ağaçların ürün çeşitlerinin m3 

olarak miktarları, açılır kapanır 
pencereden seçilen ağaç türleri 
itibarıyla 5-50 yaş aralığında 

bonitet sınıflarına göre "Tek ağaç 
ürün çeşitleri tablosu" sayfasına 
girilmektedir 
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Şekil 7. Türlere göre tek ağaç ürün çeşitleri tablosu ve Değişik sıklık 
derecesi ve bonitet sınıfına göre hasılat tablosu sayfası 

Program, yalnızca bir ağaç türü 
için değişik sıklık dereceleri ve 
bonitet sınıflarına göre hasılat 
verilerini kullanabilmektedir. 
"Değişik sıklık ve bonitet 
sınıflarına göre hasılat tablosu" 
sayfasının üst kısmında bulunan 
iki adet açılır kapanır pencerenin 
sol tarafındakinden bonitet sınıfı 
ve sağ tarafındakinden ise sıklık 
dereceleri seçilerek ürün 
çeşitlerine göre hektardaki ürün 
miktarları m3 olarak girilmektedir. 

Aynı zamanda, yine bonitetlere 
göre değişik aralık mesafeler 
itibarıyla ürün çeşitlerine göre 
hektardaki ürün miktarları m3 

olarak girilmektedir. 

Seçenekler sayfası, yatırım 
seçeneklerinin büyük ölçüde 
oluşturulduğu sayfadır ve beş 
adet alt sayfayı barındırmaktadır. 
İdare süresi sayfasından, türlere 
göre, her bir türün idare süreleri 
girilmektedir. 
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Şekil 10. Seçenekler sayfası içindeki iskonto oranı alt sayfası ve 
Sonuçlar penceresi 

Plantasyon giderlerinin 
belirlenmesinde etkili olan eğim 
grupları örtü tiplerine göre alan 
miktarları "Alan miktarları" alt 
sayfasından girilmektedir. Her bir 
tür isminin altında yer alan iki 
sütun ilgili türün verileri için 
ayrılmıştır.Plantasyonun idare 
süresi boyunca oluşan gelir ve 
giderlerin iskonto edilmesinde 

kullanılan iskonto oranı bu sayfaya 
girilmektedir. 
Sonuçlar penceresinden ulaşılan 
sayfalar, programın çalıştırılma 
sayfalarıdır. Bunlar "Gider tablosu, 
Gelir tablosu ve Sonuç 
tablosudur." 
Gider tablosu sayfasındaki hesapla 
butonuna basıldığında, türler 
itibarıyla ve gider kalemlerine 
göre, toplam tüm alan gider 
değerlerine ulaşılmaktadır. 
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Şekil 8. Seçenekler sayfası içindeki idare süreleri alt sayfası ve 
Seçenekler sayfası içindeki arazi kirası alt sayfası 

Eğer arazi kirası veya arazi 
kullanma gideri söz konusu ise bu 
durumda kira var, diğer durumda 
kira yok butonuna basılmalıdır. 
Kiranın taksit sayısı girildiğinde bu 
sayı kadar açılacak tablonun ilgili 
satırlarına ödeme yılları ile 
miktarları toplam değerler olarak 
yazılmalıdır. 

Aralama ve budama alternatifleri 
için önce açılır kapanır 
pencereden ilgili tür seçilmelidir. 
Aralama ve budama yok ise yok 
butonuna, diğer durumlarda ilgili 
butona basılmalıdır. Daha sonra 
ilgili butonlara karşılık gelen 
kutucuklara yıl ve oranlar 
girilmelidir. 

Şekil 9. Seçenekler sayfası içindeki aralama ve budama alt sayfası ve 
miktarları alt sayfası 
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Şekil 11. Gider tablosu sayfası ve Gelirler tablosu sayfası 
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Gelirler tablosundaki, "Ürün 
Miktarı" ve "Gelir" (değişik sıklık 
ve bonitet hasılat tablosu 
kullanılan tür için Tür 5) 
butonlarına basılarak, alt 
sayfalardan tür ve ürün çeşitlerine 
göre toplam odun hasılatları ve 
toplam gelir değerlerine 
ulaşılmaktadır. 

Sonuç tablosundaki "Hesapla" 
butonuna basılarak iskonto 
edilmiş gelirler, iskonto edilmiş 
giderler ve "Net Bugünkü Değer" 
hesaplanmaktadır. Ayrıca 
Seçenekler sayfasındaki iskonto 
oranı aşamalı olarak değiştirilerek 
"İç Karlılık Oranı" da 
hesaplanabilmektedir. 

Şekil 12. Sonuç tablosu sayfası 

Değişik planlama stratejilerinin 
sonuçları Şekil 11 ve Şekil 
12'deki tabloların 
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yönlendirebilmektedir. 

SONUÇ 

Hazırlanan bu program, 
endüstriyel plantasyon 
yatırımları için en uygun yerin 
seçilebilmesi ve çeşitli planlama 
stratejilerinin bir model 
üzerinde denenerek en iyi 
sonucu veren alternatifin tespit 
edilebilmesinin sağlanabilmesi 
için hazırlanmıştır. Karlılık ve 
verimlilik ilkelerine yönelik 
olarak tesis edilen ve işletilen 
endüstriyel plantasyonların 
değerlendirilmeleri sahip 
oldukları özelliklerden dolayı 
ticari karlılık analizi metotlarına 
göre yapılmaktadır. Endplan 
kullanılarak plantasyonların 
karlılıkları ve verimlilikleri söz 
konusu olan bütün 
alternatiflere göre kolayca 
tespit edilebilmektedir. Ayrıca 
program çıktıları finansal 
değerlendirme için gerekli bazı 
bilgileri de sağlamaktadır. 
Program hazırlanırken konuyla 
profesyonel olarak 
ilgilenmeyen bir kullanıcının 
dahi programı kolaylıkla 
kullanabilmesi hedeflenmiştir. 
Bu özelliklerinden dolayı 
"Endplan" kullanım kolaylığı 
sağlaması ve yer seçimi île 
planlamadaki etkinliğinden 
dolayı önemli bir boşluğu 
dolduracak niteliktedir. 
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