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1. GİRİŞ 
 

1.1. Araştırmanın Tanıtımı 
 

Ülkemizde olduğu gibi, dünyanın geri kalmış ve gelişmekte olan 
ülkelerinde bulunan doğal kaynaklar; yanlış ve plansız arazi kullanımı, yüksek 
nüfus artışı, duyarlı ekosistemlerdeki toprak erozyonu, kıt kaynaklara yönelik 
çok yönlü talepler, fakir kırsal nüfus, kurumsal desteklerin yetersizliği veya 
olmayışı vb. nedenler ile baskı altında bulunmaktadır. 

Bunlardan özellikle arazi kullanım planlamasına dayalı olmayan arazi 
kullanımı sonucu, birbirlerine komşu durumda olan sektörler birçok yerde 
çatışma halinde bulunmaktadır. Yine plansız arazi kullanımı sonucunda; 
toprakların kısa sürede taşınması, toprağın taşınmasıyla oluşan aşırı yüzeysel 
akış sonucu sel ve taşkınlar meydana gelmesi, taşınan toprakların değerli tarım 
arazilerini, yerleşim yerlerini, barajları ve limanları doldurması, yamaç 
arazideki toprağın taşınması ve toprak kalınlığının giderek azalması ile 
anakayanın ortaya çıkması ve arazinin su tutma ve depolama kapasitesinin 
kaybolması, çoraklaşma ve çölleşme yani antropojen (insan eliyle) kurak alanlar 
oluşması, yetişme ortamı kaybı, kırsal fakirliğin artışı, kırsal kesimden kentlere 
göçün yoğunlaşması, arazilerin görsel değerinin düşmesi vb. birçok ekolojik, 
sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum doğal 
kaynakların bozulmasına ve böylece sürdürülebilir kalkınmanın tehlikeye 
girmesine neden olmaktadır.  

Bu tür olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için, araziden faydalanan 
ormancılık, tarım, mera, yerleşim, sanayi, ulaşım vb. sektörlerin mevcut çalışma 
alanlarının biyofiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel değişkenlere 
bağlı olarak kesin bir şekilde belirlenip bir arazi kullanım planına ve haritasına 
bağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bilimsel esaslara göre gerçekleştirilecek 
bu planlamanın artan nüfusun talep, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ile 
ekosistemlerin bugünkü ve gelecekteki verimliliğinin korunması arasında bir 
denge kurması ve böylece sürdürülebilir arazi kullanımını gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. 

Konuya kırsal yöreler açısından yaklaşıldığında, buralarda yaşayan 
halkın büyük ölçüde orman, tarım ve mera arazilerinden elde edilen çeşitli ürün 
ve hizmetlere bağlı olarak yaşadığı görülmektedir. Bu nedenle kırsal yörelerdeki 
orman, tarım ve mera arazilerinin en uygun mekansal tahsisini gerçekleştiren 
planların yapılması ve bu planlara göre yönetilmesinin sağlanması önemli bir 
konudur. Ancak bu şekilde, arazi kaynakları etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılacak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanmış olacaktır. 

Arazi ve orman kaynakları planlaması gibi karmaşık planlama 
problemlerinde, aşamalı bir planlama yaklaşımının izlenmesi daha uygun bir yol 
olarak görülmelidir. Zira aşamalı planlama yaklaşımı ile hem karmaşık yapıdaki 
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arazi ve orman kaynakları planlaması daha kolay ve ayrıntılı olarak ele 
alınabilmekte ve hem de elde edilecek kapsamlı planın daha başarılı bir şekilde 
uygulanması imkan dahiline girmektedir. Nitekim arazi ve orman kaynakları 
planlaması; stratejik (işlevsel), taktik ve operasyonel (işlemsel) düzeyler 
şeklinde sınıflandırılması, planlama ve uygulama süreçlerinin daha iyi 
anlaşılması ve gerçekleştirilmesi için faydalı olacaktır. Bu doğrultuda aşamalı 
planlamada, her bir aşama için ayrı bir planlama modeli kullanılması gereklidir. 
Dolayısıyla planlama düzeylerinin uygulanması da tek aşamada değil, birbirinin 
takip eden birden fazla aşamalar halinde meydana gelmelidir. Aşamalı planlama 
yaklaşımının ilk aşamasını oluşturan stratejik düzeydeki arazi ve orman 
kaynakları planlaması, araziyi kullanan sektör ve alt sektörlerin arazinin 
neresinde ve ne kadar büyüklükte bir alanı kaplayacağını ortaya koymaktadır. 
Bu aşama sonucunda elde edilen planlar, planlama alanındaki diğer taktik ve 
operasyonel karar verme aşamalarına altlık teşkil etmektedir. Bu araştırmanın 
konusu da, “stratejik düzeydeki arazi kullanım planlaması” kapsamında yer 
almaktadır. 

Öte yandan arazi ve orman kaynakları planlamasını sektörlerarası ve 
bütünsel (entegre) bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu yaklaşım kırsal 
kesimdeki faaliyetleri çeşitlendirecek, yeni gelir kaynakları ve istihdam 
oluşturacak ve ekosistemlerin korunmasına katkı sağlayacaktır. O halde arazi ve 
orman kaynakları planlamasını, sektörlerin özelliklerini ve sektörlerarası 
ilişkileri dikkate alarak, bu sektörlerin toplum gönencine en yüksek katkıyı 
sağlamasını amaçlayan bir süreç olarak düşünmek gereklidir. Bu çalışmada 
“sektörlerarası ve bütünsel bir yaklaşım” doğrultusunda çok sektörlü bir karar 
verme modeli geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırmada orman, tarım ve mera sektörlerinin, arazideki 
adreslerinin (konumlarının) nasıl belirlenebileceği konusunda bir “arazi 
kullanım planlaması modeli” geliştirilmiştir. Belirli bir arazi parçasına yönelik 
arazi kullanım kararları, bu arazinin belirli bir sektör (arazi kullanım şekli) için 
uygunluğuna bağlı olacaktır. O nedenle bu aşamada öncelikle arazi uygunluk 
değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çok kriterli arazi uygunluk 
çözümlemelerine imkan veren Doğrusal Kombinasyon tekniği kullanılmıştır. 
Ayrıca bu teknik kapsamında arazi uygunluk kriterlerinin ağırlık değerleri 
belirlenirken, ilgili sektör uzmanlarının hükümleri AHS tekniği kullanılarak 
değerlendirmeye alınmış ve böylece bu aşamada katılımcı bir yaklaşım 
benimsenmiş ve uygulanmıştır. Böylece arazinin her bir sektör için uygunluk 
potansiyeli ortaya konmuş ve arazi uygunluk haritaları üretilmiştir. Sonrasında 
ise arazi uygunluk değerlendirmelerine bağlı olarak, arazilerin alternatif 
sektörlere tahsisi yönündeki karar verme problemi ele alınmıştır. Bunun için 
öncelikle her bir sektöre yönelik arazi uygunluk haritaları kullanılarak “arazi 
uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisi” ve ardından ilgili sektörlere tahsis 
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edilmesi gereken alan düzeyleri dikkate alınarak “optimal arazi kullanım 
tahsisi” çözümlemeleri gerçekleştirilmiştir. 

Her bir sektöre tahsis edilmesi gereken alan düzeyleri bir başka 
araştırmanın (YILMAZ, 2004a) sonuçlarından alınmıştır. Bu araştırmanın ilk 
aşamasında sosyal durum (odun hammaddesi ve tarımsal ürünlere yönelik 
talepler ile hayvan otlatmacılığına yönelik mera alanı talepleri), çevresel 
faktörler (toprak erozyonu, yaban hayatı, habitat kalitesi), ekonomik durum 
(maliyet), biyofiziksel koşullar (arazi ve su kaynakları) ve kültürel durum (karar 
vericiler, kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının görüşleri) dikkate 
alınarak planlama alanındaki orman, tarım ve mera sektörleri ile bunlara ait alt 
sektörlerin (odun hammaddesi üretim ormanı, muhafaza ormanı ve mera ile 
buğday, üzüm, şeftali ve domates ürünlerine ait tarımsal üretim alanları) her 
birisine ne kadar bir alan düzeyi tahsis edilmesi gerektiğini ortaya koyacak çok 
amaçlı bir planlama modeli geliştirilmiştir. Kurulan bu model, kaynak kullanımı 
üzerindeki alternatif arazi kullanım politikalarının hem mevcut durum ve hem 
de gelecekteki etkilerini ortaya koymak üzere 2000 yılı ve 2010 yılı koşullarına 
yönelik olarak çözümlenmiştir. Bu amaçla yöneylem araştırma teknikleri 
kapsamında bulunan Amaç Programlama tekniği kullanılmıştır. 

Yukarıda sözü edilen bu matematiksel programlama tekniği ile amaç 
fonksiyonları, kısıt fonksiyonları veya amaçların her birine atanan öncelik ve 
ağırlıkların değiştirilmesi, yani duyarlılık analizleri ile alternatif arazi tahsis 
şekilleri elde edilmiştir. Böylece bu araştırmanın bundan sonraki aşamasında, 
bu alternatif arazi tahsisleri arasından en uygun olanının seçilmesi problemi ile 
karşılaşılmıştır.  

Dolayısıyla birden fazla sayıda alternatif arazi tahsis şekli arasından 
tercihe dayalı bir seçim işlemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla bir başka 
araştırma daha gerçekleştirilmiştir (YILMAZ, 2004b). Bu araştırmada ise 
alternatif arazi tahsis şekilleri sayısal puan esasına göre sıraya konularak 
önceliklendirmek amaçlanmıştır. Alternatifler arasından seçim yapılırken 
kullanılacak kriter tek ise, o takdirde bu işlem kolay olacaktır. Ancak bu 
araştırmadaki alternatif önceliklerinin belirlenmesi işleminde çok boyutlu 
yaklaşım gereği sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel olmak üzere birden fazla 
sayıda seçim kriteri kullanılması gerekli ve faydalı görülmüştür. Öte yandan 
katılımcı yaklaşım ile sağlıklı bir karar desteğinin elde edilmesi için karar 
vericiler, kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının tercih, ihtiyaç ve 
beklentilerine göre alternatif arazi tahsis şekillerinin karşılaştırılması ve 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece bu araştırmada alternatif arazi tahsis 
şekilleri katılımcı bir yaklaşımla sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel 
kriterlere göre çok kriterli olarak değerlendirilmiş ve en uygun olan alternatif 
seçilmiştir. Bu problemlerin çözülmesi yönünde Analitik Hiyerarşi Süreci 
(AHS) olarak adlandırılan bir başka yöneylem araştırma tekniği (çok kriterli 
karar verme tekniği) kullanılmıştır. 
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İşte bu araştırmada, yukarıda kısaca açıklanan metodoloji yardımı ile 

alan büyüklükleri ortaya konmuş olan orman, tarım ve mera sektörlerinin, 
arazinin nerelerinde yer alması gerektiğine cevap oluşturacak “adres (konum) 
belirleme” konusu ele alınmıştır. 

Araştırma 5 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde, buraya kadar yapılan 
açıklamalar ile araştırma genel olarak tanıtılmıştır. Sonrasında bugünkü bilgi 
düzeyi üzerine ulaşabilen bilgileri aktarmak üzere, araştırma konusu ile ilgili 
olarak yurt içi ve yurt dışında daha önce yapılan çalışmalar tanıtılmıştır. Bu 
bölümün sonunda ise araştırmanın amaçları ve görevleri sıralanmıştır. 

Bölüm 2, bu araştırma kapsamında yer alan temel kavramlara yönelik 
literatür incelemelerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda çok sektörlü arazi tahsisi 
ile arazi değerlendirme yaklaşımları incelenmiştir. 

Araştırmanın 3. Bölümü Materyal ve Yöntem ana başlığından 
oluşmaktadır. Materyal alt başlığında araştırma alanına ait coğrafi konum, 
topografya, iklim, jeolojik ve jeomorfolojik yapı, toprak, flora ve fauna durumu 
açıklamalarında bulunulmuş ve bu alanın niçin araştırma alanı olarak 
seçildiğine değinilmiştir. Yöntem alt başlığında ise, arazi uygunluk 
değerlendirmeleri ve arazi tahsisi konularında kullanılabilecek alternatif 
teknikler sunulmuş ve bu araştırmada kullanılmış olan Doğrusal Kombinasyon 
tekniği üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu bölümde, araştırmadaki arazi uygunluk 
kriterlerine ait ağırlık değerlerinin belirlenmesinde kullanılmış olan AHS 
tekniği de kısaca tanıtılmıştır. 

4. Bölüm ise araştırma bulgularından oluşmaktadır. Bu doğrultuda arazi 
uygunluk kriterleri ve alt kriterleri belirtilmiş, AHS tekniği yardımı ile kriter 
ağırlıklarının belirlenmesi konusu açıklanmış, çok kriterli arazi uygunluk 
değerlendirmeleri ve çok sektörlü (amaçlı) arazi tahsisine yönelik çözümlemeler 
ile elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. Ayrıca duyarlılık analizleri 
gerçekleştirilerek ortaya çıkan bulgular açıklanmıştır. Ardından duyarlılık 
analizleri ile elde edilmiş olan harita çıktıları, kendi aralarında ve bugünkü 
mevcut arazi kullanım haritası ile karşılaştırılmış, bu haritaların birbirleri ile 
uyum durumları değerlendirilmiş ve böylece elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. 

Araştırmanın son bölümünü oluşturan 5. Bölümde ise, araştırmaya 
yönelik tartışma ve sonuçlar ele alınmıştır. 
 

1.2. Araştırmanın Amacı 
 
Bu araştırma, aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olan amaçlara ulaşmak üzere 
gerçekleştirilmiştir; 

- Her bir sektör ve alt sektöre yönelik arazi uygunluk 
değerlendirmelerine kılavuzluk edecek bir karar verme modeli 
geliştirmek ve bu modeli çok kriterli arazi uygunluk 
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değerlendirmesi tekniklerinden birisi olan Doğrusal 
Kombinasyon tekniği ve AHS tekniğini birlikte kullanmak 
sureti ile çözümlemek, 

- Arazinin birbiri ile uyumlu veya çatışan haldeki farklı sektör ve 
alt sektörlere atanmasına yönelik arazi tahsisi kararlarını 
destekleyecek bir karar verme modeli geliştirmek, 

- Arazi kullanım planlamasına yönelik olarak bir veri tabanı 
modeli ortaya koymak, 

- Kurulan bu arazi kullanım planlaması modeli ve 
metodolojisinin belirli bir araştırma alanında (Cehennemdere 
vadisinde) gerçek veriler ile örnek bir uygulamasını 
gerçekleştirmek sureti ile, bu yaklaşımın yeteneklerini, 
faydalılığını ve gerçek hayatta uygulanabilirliğini göstermek, 

- Arazi ve orman kaynakları yönetiminde karşılaşılabilecek farklı 
problemlerin çözülmesinde çok kriterli ve çok amaçlı karar 
verme tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılabileceğini 
gösteren daha önceki çalışmalara bir yenisini eklemek. 

 
1.3. Literatür Özeti 

 
Bu alt başlıkta, arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsis 

çalışmaları yani arazi kullanım planlaması konusundaki ulaşılabilen bazı 
uygulama örneklerine değinilmiştir. 

Günümüzde arazi kullanım planlamasına yönelik kararların arazi 
uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisi çalışmaları sonuçlarına göre 
alınması ve uygulanması gerekli hale gelmiştir. Arazi uygunluk değerlendirmesi 
çalışmalarında arazilerin ilgili arazi kullanım şekillerine uygunluğu tahmin 
edilmekte ve arazi tahsisi ile her bir arazi parçasına en uygun arazi kullanım 
şekli atanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda kısaca 
incelenmektedir. 

ÖNSOY (1984), Osmaniye ili ile İskenderun ilçesi arasındaki bölgede 
ekolojik verilere dayanarak bir arazi kullanım önerisi getirmiştir. Bunun için 
öncelikle her bir arazi kullanım şekli için optimal kullanım alanları saptanmıştır. 
Bu işlem için ilk aşamada arazi kullanım şekillerinin araziye uygunluğunu 
belirlemede etkili olan ekolojik kriterler belirlenmiştir. Daha sonra bu ekolojik 
kriterlerin arazi kullanımlarını etkileme dereceleri; çok etkili belirleyici, 
etkileyici belirleyici, etkisi az belirleyici ve etkide bulunmayan belirleyici 
şeklinde dört ayrı sınıfa ayrılmıştır. Sonrasında ekolojik kriterlerin ilgili arazi 
kullanım şeklini etkileme dereceleri ağırlıklarına göre ele alınmış ve her 
ekolojik kriter içindeki kademeler bu ağırlıklara göre yorumlanarak 
değerlendirilmiştir.  Sonuçta en iyiden en kötüye doğru bir sıralama elde 
edilmiştir. Böylece ekolojik kriterler ve bunların etki dereceleri vasıtası ile 
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optimal arazi kullanımlarının belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Değerlendirmeye 
alınan arazi kullanım şekilleri ise tarım, sanayi, yerleşim, orman, rekreasyon 
(kıyı ve yayla rekreasyonları) ve biyotop koruma alanları (su ve kara) olmuştur. 
Bu şekilde her bir arazi kullanım şekli için elde edilen optimal arazi kullanım 
önerileri üst üste çakıştırıldığında bazı alanların birden fazla arazi kullanım şekli 
için (yerleşim, sanayi, rekreasyon ve doğa koruma gibi) uygun olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu kullanımların tek bir öneriye indirilebilmesi için arazi 
kullanımlarının birbirlerini etkileme durumları ele alınmıştır. Bunun için her bir 
arazi kullanımının diğer arazi kullanımlarını etkilemesi beş sınıfta toplanmıştır. 
Bunlar; en yoğun etki, kötü etki, çok az etki, olumlu etki ve ilişki yok şeklinde 
olmuştur. Böylece birden fazla sayıda arazi kullanımı için uygun olan alanlar 
tek bir kullanıma indirgenmiş ve öneri optimal arazi kullanım haritası 
düzenlenmiştir. 

ATEŞ (1985), Ankara kentinin yeşil alan planlamasında Mogan Gölü 
ile Akköprü arasındaki göl-akarsu sistemi çevresine ilişkin rekreasyon 
yönünden potansiyel kullanım değerini araştırmıştır. YILMAZ (1987) ise 
Yalova-Termal yöresinin rekreasyonel potansiyelini ele almıştır. Bu 
çalışmaların her ikisinde de, arazilerin rekreasyonel kullanıma uygunluğunu 
etkileyen faktörler belirlenmiş ve faktörlerin kullanımı etkileme derecesine göre 
bu faktörlere katkı puanları verilmiştir. Ancak bazı faktörlerin rekreasyonel 
potansiyeli belirlemede diğerlerinden daha etkili olduğu göz önüne alınarak, 
faktörler sınıflara ayrılmış ve bunlara ağırlık puanları verilmiştir. Her faktörün 
katkı puanları ile ağırlık puanları çarpılarak her bir alan için ağırlıklı katkılar 
elde edilmiştir. Böylece bu katkı değerlerine göre, yüksek değerler rekreasyon 
açısından yüksek potansiyele sahip alanlar ve düşük değerler ise rekreasyon 
açısından düşük potansiyele sahip alanlar olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma 
Enstitüsü sahasındaki arazi kullanımlarını değerlendirmek amacıyla MERMUT 
ve ark. (1989) tarafından bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma toprak ve 
peyzaj etkileri, çözümlemeler ve planlama aşamalarından oluşmuştur. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda Enstitü sahasında koruma ve rekreasyon alanları, 
doğa onarımı ve ağaçlandırma alanları, tarımsal amaçlı kullanım alanları ve 
yerleşim gelişme alanları olmak üzere dört ana arazi kullanım şeklinin 
bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve arazi kullanım master planı 
oluşturulmuştur. Ayrıca bu planın uygulama ve denetimine ilişkin kuruluş, 
işleyiş, araştırma ve geliştirme hizmetleri ile ilgili uygulama projelerinin 
hazırlanması ile ilgili önlem ve öneriler ortaya konmuştur. 

GÜREL ve ark. (1989) ise, Bandırma ve çevresinin arazi kullanım 
potansiyelini belirlemek amacı ile bir çalışma yapmışlardır. Bu amaçla jeoloji, 
mühendislik jeolojisi, depremsellik, jeomorfoloji, hidrojeoloji, su kimyası ve 
toprak disiplinlerinde çalışmalar yürütülerek her bir disiplin için haritalar 
üretilmiştir. Sonrasında bu haritalar birlikte değerlendirilerek Bandırma ve 
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çevresi için potansiyel arazi kullanım haritası yapılmıştır. Bu harita ile mevcut 
arazi kullanım haritası karşılaştırılarak uyuşmazlıklara dikkat çekilmiştir. 
Sonuçta bölgenin kentleşme ve turizm potansiyeli açısından, uygulamaların 
araştırma ile elde edilen potansiyel arazi kullanım haritasına göre yapılmasının 
önemi vurgulanmıştır. 

SARI ve ark. (1996), Belek Özel Çevre Koruma Bölgesindeki yanlış 
arazi kullanım şekillerinin tespit edilmesi ve ayrıca bozulan doğal dengelerin 
yeniden tesis edilmesi amacına yönelik olarak, bölge arazilerinin optimal arazi 
kullanım şekillerinin neler olabileceğinin tespiti amacıyla bir arazi uygunluk 
değerlendirmesi çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bunun için öncelikle hava 
fotoğrafları, uydu görüntüleri yorumlaması ve arazi kontrolleri sonucunda 
mevcut arazi kullanım durumu belirlenmiştir. Sonrasında FAO’ya ait arazi 
değerlendirmesi yaklaşımı doğrultusunda, arazinin fiziksel ve ekolojik 
özellikleri yardımı ile optimal arazi kullanım durumu ortaya konmuştur. 
Böylece araştırma alanındaki mevcut arazi kullanımı ile optimal arazi kullanımı 
karşılaştırılmış ve buna göre arazi kullanım şekillerinin olması gereken alan 
düzeyleri saptanmıştır. Çalışmada optimal arazi kullanım şekilleri, tarımsal ve 
tarım dışı amaçlı kullanımlardan oluşan ana kullanım gruplarına ayrılmıştır. 
Bunlardan tarımsal amaçlı kullanımlar; tarımsal üretimde kalması gereken 
alanlar, tarımsal kullanım amacı ile ıslahı gereken alanlar ve tarımsal kullanım 
amacı ile ıslahı zor alanlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Tarım dışı amaçlı 
kullanımlar ise; ormanlık-makilik ve fundalık şekline dönüştürülmesi gereken 
alanlar, doğal hayata terk edilmesi ve koruma altına alınması gereken alanlar, 
turizm-II. konut ve yerleşim amacı ile kullanılabilecek alanlar, günübirlik plaj 
ve kamp alanı olarak kullanılabilecek alanlar ve halihazır yerleşim yerleri (belde 
ve köyler) şeklinde sınıflandırılmıştır. 

AKPINAR ve ark. (1996) gelişmekte olan ülkelerde karayollarının 
sağladığı çeşitli faydalar nedeni ile, bunların etrafında bir çekim hattı 
oluştuğuna ve böylece arazi kullanım sorunları ortaya çıktığına dikkat 
çekmişlerdir. Bu nedenle karayolu güzergahları belirlenir iken arazi uygunluk 
değerlendirmelerinin göz önüne alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu 
doğrultuda Adana-Mersin Devlet Yolu güzergahı ve yakın çevresi, tarımsal 
toprakların yanlış kullanımı ve bu toprakların kaybı açısından ele alınmıştır. 
Bunun için karayolunun etkisi altında olan ve yolun sağından ve solundan 2.5 
km olmak üzere toplam 5 km’lik etki zonu ile doğrudan karayolu yapım 
çalışmaları sonucunda işgal edilen tarımsal toprak düzeyinin belirlenebilmesi 
için 50 m’lik kamulaştırma zonunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada 
değerlendirilen arazi uygunluk kriteri toprak yetenek sınıfları olmuştur. Çalışma 
sonucunda bu karayolu güzergahında oluşturulan her iki zonda da hakim toprak 
yetenek sınıflarının I., II. ve III. sınıf olduğu ve bu sınıflardaki toprakların 
tarımsal açıdan sorunsuz ve iyi kaliteli topraklar kapsamına girdiği 
belirtilmiştir. Böylece Adana-Mersin karayolu güzergahı ve yakın çevresine ait 
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toprak yapısının toprak yetenek sınıfları açısından korunması gerekli tarımsal 
toprak niteliği göstermektedir. 

ORTAÇEŞME (1996) yaptığı çalışmada, Adana ili Akdeniz kıyı 
şeridinin ekolojik planlama ilkeleri doğrultusunda optimal arazi kullanımını 
araştırmıştır. Bu amaçla araştırma alanına ait ekolojik veriler ortaya konmuş ve 
elde edilen veriler potansiyel arazi kullanım şekillerine göre değerlendirilerek 
optimal arazi kullanım önerisi ortaya konmuştur. Araştırmada dikkate alınan 
arazi kullanım şekilleri; orman, tarım, çayır ve mera, kentsel alan (yerleşim ve 
sanayi), kıyı rekreasyonu ve koruma alanlarıdır. Öncelikle bu arazi 
kullanımlarının her biri için belirleyici olabilecek ekolojik faktörler ve bunların 
alt birimleri belirlenmiştir. Bunlara göre harita birimlerinin ilgili arazi 
kullanımına uygunluğu değerlendirilmiştir. Daha sonra her bir arazi kullanım 
şekli için potansiyel arazi kullanım haritası elde edilmiştir. Sonrasında bu 
haritalar üst üste getirilmiş ve potansiyel arazi kullanımları arasında seçim 
yapılarak optimal arazi kullanım haritasına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, Adana 
ilinin Akdeniz kıyı şeridindeki halihazır arazi kullanımlarının optimal olmadığı, 
alanın yarısından fazla bölümünün toprak yetenek sınıflamasına uygun 
olmayarak tarım için kullanıldığı, buna karşın koruma alan düzeyinin 
arttırılması gerektiği saptanmıştır. 

MANSUROĞLU (1997) ise yukarıdaki çalışmanın metodolojisine 
benzer bir yaklaşım ile, yine ekolojik planlama ilkelerine dayalı olarak Düzce 
ovasının optimal arazi kullanımını ortaya koymak istemiştir. Bu çalışmadaki 
potansiyel arazi kullanımları ise; orman, tarım, çayır ve mera, rekreasyon, 
koruma, yerleşim ve sanayi olmuştur.  Bu araştırmada da yine harita birimleri 
itibari ile her bir arazi kullanım şeklinin uygunlukları belirlenerek potansiyel 
arazi kullanım haritası elde edilmiş ve sonrasında bu arazi kullanımları arasında 
seçim yapılarak optimal arazi kullanım haritası elde edilmiştir. Sonuçta Düzce 
ovasında mevcut arazi kullanımının, öneri optimal arazi kullanım haritası ile 
paralellik göstermediği belirlenmiştir. Araştırma alanının ovalık bölümünde 
bulunan tarım alanlarının özellikle yerleşim, sanayi ve ulaşım kullanımları 
tarafından işgal edilmesi sonucu tarım alanlarının ormanlık alanlara kayması 
şeklinde çelişkili bir durumun ortaya çıktığı saptanmıştır. 

Buna karşın PATRONO (1998) yetişme ortamı analizi ve yaban hayatı 
dağılımının kombine edilmesine yönelik bir teknik sunmuştur. Bu teknik esas 
olarak çok kriterli çözümleme ile Coğrafi Bilgi Sisteminin bir arada 
kullanılmasına dayalı olup, özellikle peyzaj planlaması ve çevresel etki 
değerlendirmesi çalışmalarına yönelik faydalıdır. Çalışmada, Kuzey İtalya’daki 
Trento kentine yakın karmaşık bir alpin ortamda bir motor yolu projesinde bir 
örnek uygulama sunulmuştur. Önerilen teknikte öncelikle yetişme ortamı 
değerlendirmesinde kullanılabilecek kriterler seçilmiştir.  Bu kriterler; yağış 
düzeyi, yükselti, bakı, eğim, sıcaklık ve arazi kullanımından oluşmuştur. Daha 
sonra yetişme ortamı uygunluğunu hesaplamak ve haritalamak için kriterler bir 
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arada değerlendirilmiştir. Bu amaçla, arazi uygunluk değerlendirmesi 
tekniklerinden olan Doğrusal Kombinasyon tekniği kullanılmıştır. Sonrasında 
potansiyel yetişme ortamı uygunluğu değerleri ile taşıma kapasitesi değerleri 
karşılaştırılmış ve alternatiflerin etkisi altındaki alanlar değerlendirilmiştir. 
Sonuçlar bir etki matrisinde toplanarak ve çok kriterli çözümleme kullanılarak, 
bu etkilerin yaban hayatı dağılımına vereceği zararlar karşılaştırılmıştır. 
Böylece eldeki alternatif trafik koşulları, yaban hayatı üzerindeki etkilerin 
minimizasyonu bağlamında sıralanmıştır. Bu çalışma Coğrafi Bilgi Sistemi ve 
çok kriterli çözümlemenin birlikte kullanımının etkisini ve karar verme 
sürecindeki önemli katkısını göstermektedir. 

EASTMAN ve ark. (1998), Nepal’deki Katmandu vadisinde çok kriterli 
ve çok amaçlı arazi tahsisi çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla yine arazi 
uygunluk değerlendirmesi tekniklerinden olan Doğrusal Kombinasyon tekniği 
seçilmiş ve kullanılmıştır. Çalışmada dikkate alınan sektörler ise; sanayi (halı 
sektörü) ve geleneksel tarımsal kullanımdır. Sanayi için seçilen faktörler; suya 
uzaklık, yola uzaklık, enerji santrallerine uzaklık, piyasaya uzaklık ve arazi 
eğimi olmuştur. Tarım kullanımı için ise; suya yakınlık, piyasaya yakınlık, 
arazinin eğimi ve toprak kabiliyet sınıfı faktörleri seçilmiştir. Sonrasında her bir 
arazi kullanım şekli için bu faktörlerin ağırlık değerleri belirlenmiştir. Böylece 
elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında çok kriterli ve çok amaçlı 
arazi tahsisi doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırma ile, bu karar destek 
araçlarının arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisi çalışmaları için 
uygun olduğu ve arazi kaynaklarının tahsisinde karar vericiye önemli avantajlar 
sunduğu belirtilmiştir. Zira Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında hem çeşitli 
matematiksel çözümlemeler gerçekleştirilebildiği ve hem de sonuçların harita 
veya çizelge şeklinde elde edilebileceğine dikkat çekilmiştir. Böylece bu karar 
destek araçları ile doğal kaynakların yönetimi ve izlenmesinin kolaylaştığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Öte yandan KILIÇ (1999), Antakya merkezi ilçe sınırları içerisinde 
toprak etütlerine dayalı olarak arazi uygunluk değerlendirmesinin 
belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütmüştür. Bunun için ilk olarak araştırma 
bölgesi topraklarının fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri belirlenmiştir. 
Daha sonra araştırma alanındaki tarımsal arazi kullanım türleri ve diğer tarım 
dışı amaçlı arazi kullanımları belirlenmiş ve bunların optimum şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli toprak istekleri ortaya konmuştur. Arazi kullanım 
şekillerinin arazi istekleri gözetilerek haritalama birimlerinin sahip olduğu arazi 
karakteristiklerinin her bir düzeyi veya sınıfı için değerlendirmeler yapılarak 
oransal beklenilen ürün değerleri saptanmıştır. Ayrıca arazi kullanımlarının 
dekara üretim miktarı, üretim maliyeti, satış fiyatı ve gayri safi üretim değerleri 
belirlenip fayda/masraf analizi ile kârlılık endeksleri elde edilmiştir. Sonrasında 
haritalama birimlerinin her birisinin arazi karakteristikleri, oransal beklenilen 
ürün değerleri ve kârlılık endeksi değerleri yardımı ile fiziksel haritalama birimi 
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endeks değerleri hesaplanmış ve buna göre potansiyel arazi kullanım haritası ve 
tarımsal kullanıma uygunluk haritaları hazırlanmıştır. Böylece tarımsal üretim 
açısından uygun alanlar, bahçe bitkileri ve tarla bitkileri tarımında kullanılacak 
şekilde belirlenmiş ve diğer alanlar tarım dışı kullanımlara ayrılmıştır. Son 
aşamada ise çalışma alanının şimdiki arazi kullanım durumu, potansiyel arazi 
kullanım haritası ve tarımsal kullanıma uygunluk haritası birlikte yorumlanarak 
öneri arazi kullanım haritası oluşturulmuştur. 

CARSJENS ve VAN DER KNAAP (2002) ise Hollanda’da mevcut 
arazinin birkaç arazi kullanım şekline nasıl tahsis edileceğinin belirlenmesine 
yönelik tartışmaların devam ettiğini ve arazi tahsis problemlerinin karmaşık 
planlama problemleri olarak görülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir . Ayrıca 
arazi tahsis kararlarını destekleme yönünde değişik teknikler geliştirilmiş olsa 
da, bu tekniklerde farklı arazi kullanımlarının mekansal dağılımlarının ve sosyo-
ekonomik süreçlerin çoğunlukla ihmal edildiğini belirtmişlerdir. Yazarlar 
yaptıkları çalışmada, gelecekteki tarımsal arazi kullanımının potansiyelini 
değerlendirme yönünde bir metot önermişler ve bu amaçla Coğrafi Bilgi 
Sisteminden yararlanmışlardır. Geliştirilen tarımsal arazi tahsis metodunda üç 
aşama bulunmaktadır. İlk aşamada kanunlar veya diğer kısıtlar sonucu 
çözümleme dışında tutulacak alanların belirlenmesi söz konusudur. Sonraki 
aşamada çok kriterli değerlendirme teknikleri yardımı ile geri kalan alanlar 
tarımsal kullanım yönünden incelenmekte ve potansiyel tarım alanları ortaya 
konmaktadır. Son aşamada ise sonuçlar değerlendirilmekte ve tarımsal kullanım 
için uygun alanlar belirlenmektedir. 
 

2. TEMEL KAVRAMLARIN İNCELENMESİ 
 

2.1. Arazi Kullanım Planlaması (Çok Sektörlü Arazi   
       Tahsisi)  

 
Bir çok yer ve durumda arazi kullanımı konusunda çatışmalar 

bulunmaktadır. Elde mevcut arazinin ormancılık, tarım, mera, yaban hayatı, 
turizm, ulaşım, kentsel veya kırsal yerleşim vb. sektörlere tahsisi sorunu 
bulunmaktadır. Öte yandan mevcut arazi tahsisinin, en yüksek faydayı sağlayan 
ideal arazi tahsisi olup olmadığı tartışma konusudur. Böylece toplumun ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayacak şekilde bir yandan ekolojik, fiziksel ve biyolojik 
koşullara uyan ve diğer yandan ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, yasal ve 
politik amaçları sağlayan arazi kullanım tahsisi ve planlaması kararı doğal 
kaynak yönetiminin en önemli, temel ve kapsamlı kararlarından biridir.  

Arazi kullanım planlamasının odak noktası arazi uygunluk 
değerlendirmeleri, arazi kullanımına yönelik seçeneklerin belirlenmesi ve en 
yüksek faydayı sağlayacak şekilde arazi kullanımlarının ve arazi 
kombinasyonlarının seçimidir. Ancak planlamanın başarıya ulaşması için bu 
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planlamadaki arazi kullanım değişikliklerini, planlama ile yakından ilişkili kişi 
ve kurumların kabul etmesi gereklidir. Ayrıca bu planı yürürlüğe koymak için 
politik bir istek, yasal koşullar, karar vericilerin desteği ve uygulayıcı kuruluşlar 
arasında işbirliği temel şartlar olarak belirtilebilir. 

Genel bir ifadeyle arazi kullanım planlaması, kıt kaynakların en iyi 
kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bugünkü ve gelecekteki 
toplum talebi belirlenmekte ve bu talebi karşılayacak şekilde arazi 
değerlendirilmektedir. Böylece sürdürülebilir alternatif arazi kullanım desenleri 
ortaya konur ve en yüksek faydayı sağlayan arazi kullanım deseni seçilir. Bu 
seçim yapılırken, gerek rakip arazi kullanımları arasındaki çatışmalar ve gerekse 
kamu ve çıkar-baskı grupları arasındaki çatışmaların çözümlenmesine çalışılır. 
Bunun için karar vericiler yanında kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör 
uzmanlarının da planlama sürecinin değişik safhalarına katılımlarının 
sağlanması gereklidir. Ayrıca arazi kullanım planlamasının dayandığı 
gerekçelerin ve bilgilerin açıklanması suretiyle olası çatışmaların önüne 
geçilebilecektir. 

Herhangi bir kullanım için uygun olan bir arazi parçası, bu kullanım ile 
rakip durumdaki diğer bir çok kullanım için de uygun olabilmektedir. Bu 
nedenle arazi kullanımına yönelik kararlar, sadece arazi uygunluk 
değerlendirmelerine dayalı olarak değil bunun yanında sosyal (farklı sektörlerin 
ürünlerine yönelik talep), ekonomik, çevresel, kültürel vb. faktörler de göz 
önüne alınarak verilmelidir. Bu haliyle arazi kullanım planlaması katılımcı, çok 
sektörlü, çok boyutlu, çok amaçlı ve çok kriterli olarak ele alınmalıdır. 

Arazi kullanım planlaması sürecinde mevcut durumun tespiti, 
değişikliğe ihtiyaç duyulan konular, arazi kullanım problemleri ve fırsatlarının 
tespiti, problemlerin çözülmesi ve fırsatlardan faydalanılması için alternatif 
yolların araştırılması, her bir alternatiften elde edilecek faydaların ölçülmesi ve 
en yüksek faydayı sağlayan alternatifin seçilmesi ve plan yürürlüğe konulduktan 
sonra amaçlara doğru gidişin denetlenerek gerektiğinde planın değiştirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Uzun vadede arazi kullanım planlamasının ekonomik ve çevresel 
açılardan uygulanabilir, sosyal ve kültürel olarak ise kabul edilebilir olmalı ve 
arazinin etkili ve verimli kullanımı sağlamalıdır. Zira arazi parçaları farklı 
özelliklere sahiptir ve bazı alanlar belirli kullanımlar için daha uygundur. 
Böylece arazi kullanımlarını, en yüksek faydayı vereceği alanlar ile eşleştirmek 
sureti ile optimum etkinliği veren arazi tahsisine ulaşmak amaçlanmalıdır. 
 
 
 
 
 

13



 

2.1.1. Arazi Kullanım Planlamasının Düzeyleri 
 
Arazi kullanım planlamasına yönelik karar verme düzeyleri olarak aşağıdaki 
planlama şekilleri belirtilmektedir (FAO, 1989): 

- Stratejik Planlama: Uzun dönemli olarak ana amaçlara 
yönelik kararları içerir. Bu amaçlara ulaşma yönünde kaynak 
tahsisi gerçekleştirilir. 

- Politika Planlama: Ana stratejiye (çok sayıda politikaya) 
yönelik amaçlara ulaşılması ile ilgili metotlar üzerine kararlar 
alınır. 

- Taktik Planlama: Politikaların (kurumsal düzenlemelerin) 
uygulanmasına yönelik program ve projeleri içerir. 

- Operasyonel (İşlemsel) Planlama: Arazi uygulamaları (iş 
planları) ile ilgili kısa dönemli planlamalardır. 

 
2.1.2. Arazi Kullanım Planlamasının Tarafları 

 
Arazi kullanım planlaması sadece teknik bir takım aşamalardan oluşan 

bir çalışma olarak görülmemelidir. Bu çalışmada kamusal amaçlara ulaşma 
yönünde en yüksek faydayı elde etmek için, daha önce belirtildiği üzere, 
planlama ekibi yanında karar vericiler, kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör 
uzmanlarının da planlamalara dahil edilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda çalışma alanında yaşayan ve araziyi doğrudan kullanan 
çiftçiler, hayvan sahipleri, avcılar, odun dışı orman ürünü toplayıcıları vb. yerel 
halk yanında, bunların ürünlerine bağlı olan ve alandaki arazi kullanımından 
etkilenen halkın da planlama sürecine dahil edilmesi önemlidir. Zira sonunda 
planı yürürlüğe koyacak olan bu halkın (kamu), planlama sürecinin 
uygunluğuna ve planın potansiyel faydalarına inanması gereklidir. Halk, plan ile 
ortaya çıkacak gelişme imkanlarını anlamaları durumunda, kendilerine zorla 
kabul ettirilecek herhangi bir eylem biçiminden daha fazla plana yardımcı 
olacaklardır. Yerel halkın doğrudan planlama sürecine katılımı yanında, halkın 
bilgilendirilmesi yönünde tartışmalar, çalıştaylar, yayım vb. faaliyetlerden de 
faydalanılabilir. Ayrıca yerel liderlerin (nüfuz sahibi kişilerin) desteğinin 
alınması, planın yürürlüğe konulmasını kolaylaştıracaktır. 

Öte yandan planlama ve planın yürürlüğe konulmasına yönelik tüm 
sorumluluk karar vericidedir. Karar verici, ana konular ve amaçlar konusunda 
planlama ekibine rehberlik etmelidir. Bunun yanında karar verici, planlama 
ekibinin oluşturduğu alternatif arazi kullanım seçenekleri arasından en iyi arazi 
kullanımını seçer. Her ne kadar günlük planlama faaliyetlerinden asıl olarak 
planlama ekibinin lideri sorumlu olsa da, karar vericinin belirli aralıklar ile bu 
faaliyetlere katılması gereklidir. Ayrıca planlama ekibinin gerektiğinde karar 
vericiye kolaylıkla ulaşabilmesi mümkün olmalıdır. 
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Arazi kullanım planlamasının temel bir diğer özelliği de, arazilerin 
bütün olarak alınması ve çok sektörlü oluşudur. Bu durum doğal kaynaklar, 
mühendislik, tarım, çevresel ve sosyal bilimler vb. disiplinlere ait konuların, bu 
çalışmalarda iç içe girmesine neden olmaktadır. Bu nedenle arazi kullanım 
planlamasında ekip çalışması esastır. Kurulacak planlama ekibinin ormancılık, 
tarım, toprak ve su kaynakları, mera, hayvancılık, ekonomi, arazi kullanım 
hakkı, sosyal bilimler vb. konularda özel uzmanlığa sahip geniş bir uzman 
çeşidinden oluşmasına ihtiyaç duyulur. Ayrıca bu ekip, gerektiğinde 
üniversiteler, araştırma kurumları, hükümet organları vb. kaynaklardan yardım 
da talep edecektir. 
 

2.1.3. Arazi Kullanım Planlamasının Aşamaları 
 

Arazi sınırlı bir kaynak olup, nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler bu 
kaynağın kullanımında rekabeti arttırır. Arazinin kapasitesine uygun olarak 
kullanılmaması, onun azalmasına/bozulmasına neden olacaktır. Arazinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması için 
planlama gereklidir. Arazi kullanım planlaması, çevresel kaynaklara verimli ve 
yeni kullanım şekillerinin atanması veya mevcut verimli kullanımın devamını 
içerebilir. Bu planlamanın işlevi, bir yandan çevresel kaynakları gelecek için 
korur iken diğer yandan bu kaynakları toplum için en faydalı şekilde 
kullanımını sağlayacak arazi kullanım kararlarına kılavuzluk etmektir. 

FAO (1976), arazi kullanım planlaması sürecindeki faaliyetler ve 
kararların sıralamasını aşağıdaki şekilde listelemektedir: 

- Değişiklik için ihtiyaç olduğunun kabulü, 
- Amaçların belirlenmesi, 
- Alternatif arazi kullanım şekilleri ve bunların gereksinmelerini 

kapsayan önerilerin formüle edilmesi, 
- Alanda mevcut arazi kullanım şekillerinin tanımlanması, 
- Her bir arazi parçasının farklı arazi kullanım şekillerine 

uygunluğu açısından karşılaştırılması ve değerlendirilmesi, 
- Her bir arazi parçası için bir arazi kullanım şeklinin seçilmesi, 
- Proje tasarımı veya arazi parçaları için seçilen alternatif 

kullanımların ayrıntılı olarak ele alınması. Bu çalışma, belli 
alanlarda bir fizibilite çalışması şeklinde olabilir, 

- Uygulama kararı, 
- Planın uygulanması, 
- Uygulamanın izlenmesi. 

Buna göre arazi kullanım planlamasının ilk aşamasını, mevcut arazinin 
kullanımı bakımından yapılması gereken değişikliğin kabul edilmesi oluşturur. 
Bunu, amaçların belirlenmesi ile arazi kullanım şekilleri ve bunların 
gereksinmelerinin formüle edilmesi izlemektedir. Değerlendirme süreci ise 
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mevcut arazi kullanım şekillerinin belirlenmesi ve uygulanabilir arazi kullanım 
şekillerinin her bir arazi parçası açısından değerlendirilmesini kapsamaktadır. 
Bu süreç, tercih edilen arazi kullanım şekli konusunda karar verme işlemi ile 
devam etmektedir. Daha sonraki aşamaları ise arazi kullanım şekillerinin 
ayrıntılı olarak ele alınması, planın uygulanması ve uygulamaların izlenmesi 
oluşturmaktadır. 

Öte yandan yukarıda açıklanandan daha farklı ve daha ayrıntılı bir arazi 
kullanım planlaması süreci, FAO (1989)’da belirtilmektedir. Bu planlama 
sürecindeki faaliyet sırası ilgili yayından özetlenmek sureti ile aşağıda 
sunulmaktadır (FAO, 1989). 

- Amaçların ve Temel Kuralların Saptanması: Bu aşamada 
planlama ekibi ile kamu ve çıkar-baskı grubu temsilcilerinin 
müzakereleri sonucu mevcut durum ile toplumun ihtiyaç ve 
beklentileri ortaya konmakta ve plan ile ulaşılmak istenen 
amaçlar belirlenmektedir. Planlamanın bu ilk aşamasında 
yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir: planlama alanının 
tanıtılması (planlama alanının yeri, büyüklüğü, görev alanı, 
alana giriş-çıkış yerleri, nüfus merkezleri), amaçların 
saptanması (yerel isteklere, yasalara ve ulusal planlama 
programına uygun şekilde kısa, orta ve uzun dönemli amaçların 
belirlenmesi), kriterlerin saptanması (kararları etkileyecek 
kriterlerin saptanması, birden fazla sayıda kriter olacağından bu 
kriterlerin ağırlıklarının ortaya konması), kısıtların belirlenmesi 
(arazi kullanımı, planlama veya planı uygulama konularındaki 
yasal, kurumsal, sosyal ve çevresel kısıtların tespit edilmesi), 
plan kapsamının kararlaştırılması (planın ne gibi yenilikler 
getireceğinin ve diğer planlardan nasıl yararlanılacağının 
belirlenmesi), plan formatı ve içeriğinin saptanması (ilgili hedef 
gruplara göre plan içeriğinin ayarlanması) ve çalışmanın 
düzenlenmesi (planlama çalışmasının finansmanı, ekibin 
organizasyonu, diğer kurumlar ile işbirliği imkanları, çalışma 
takviminin hazırlanması).  

- Planın Planlanması: Arazi kullanım planlamasının baştan iyi 
bir organizasyonu, ileride ortaya çıkabilecek birçok probleme 
engel olabilecektir. Bu aşamada genel bir planlama prosedürü 
çalışma programına dönüştürülmektedir. İlk aşamada ana 
planlama görevleri ve faaliyetleri listelenmekte ve her bir görev 
için ayrıntılı tanımlar yapılmaktadır. Her bir görevden sorumlu 
olacak kişiler ve bu göreve katkıda bulunabilecek kişiler 
belirlenmektedir. Her bir görevi tamamlamak için ihtiyaç 
duyulan zaman ortaya konur. Gereksiz maliyetlerden kaçınmak 
ve ihtiyaç bulunduğunda hazır bulunabilmesi için destekleyici 

16



 

hizmetler (emek, taşımacılık, basım vb.) ve gerekli malzemeler 
(haritalar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri vb.) programlanır. 
Çalışmalara yönelik düzenlenecek eğitim, seyahat, toplantı ve 
görüşmeler planlanır. Bu aşamanın bir diğer önemli faaliyeti ise 
arazi kullanım planlamasında kullanılacak olan metotların (arazi 
değerlendirmesi, çok amaçlı karar verme, çok kriterli karar 
verme, katılımcı yaklaşımlar vb.) seçilmesi ve kabul 
edilmesidir. 

- Problem ve İmkanların Tespit Edilmesi ve Düzenlenmesi: 
Bu aşamada mevcut arazi kullanımı değerlendirilmekte, 
bununla gelişme amaçları karşılaştırılmakta, arazi kullanım 
problemleri ortaya konmakta ve bu problemlerin çözülmesi için 
imkanlar araştırılmaktadır. Bu amaçla öncelikle, ilk aşamada 
toplanmış olan alan hakkındaki bilgiler ele alınmaktadır. Bu 
doğrultuda temel bir harita üzerine planlama alanının yeri ve 
büyüklüğü, arazi kaynakları (toprak, iklim, su kaynakları, 
topoğrafya), bugünkü arazi kullanımı, nüfus (büyüklüğü, yaşı, 
cinsiyet yapısı, büyüme ve dağılımı) ve altyapı (yollar, piyasa 
ve hizmet merkezleri) durumları işaretlenmektedir. Ayrıca 
üretim trendleri, yönetimle ilgili yapı (kuruluşların 
sorumlulukları) ve yasal çatı (arazi kullanım hakkı ile ilgili yasa 
ve düzenlemeler) listelenmektedir.  Bu konularda eksiklikler 
varsa bu aşamada tamamlanmaktadır. Bundan sonra arazi 
kullanım problemleri (mevcut durum ile amaçlar arasındaki 
uyuşmazlık) karar vericiler, kurum çalışanları ve yerel halkla 
yapılan tartışmalar, arazide gözlemler ve incelemeler, ilişkili 
konuların sınıflandırılması, problemlerin modellenmesi ve diğer 
problemlerin ayrılması yolu ile ele alınmaktadır. Sonrasında bu 
problemlerin üstesinden gelme imkanları araştırılmakta ve 
saptanmaktadır. Bu konuda henüz kullanılmamış olan insan 
kaynakları, arazi kaynakları, yeni teknolojiler veya politik 
durumlar (arazi kullanım hakkı reformu, yönetsel yapı, 
vergilendirme, fiyatlandırma, sübvansiyonlar ve yatırım 
politikaları) gibi imkanlardan faydalanılmaktadır. 

- Alternatif Arazi Kullanım Şekillerinin Tespiti: Bir amaca 
ulaşmak veya bir problemi çözmek için genellikle birden fazla 
yol vardır. Bu nedenle akla gelen ilk çözüme dayalı karar 
vermeden kaçınmak gerekir. Karar vericiye bir seçim imkanı 
vermek için alternatiflere ihtiyaç duyulur. Bu nedenle karar 
vermeden önce birkaç alternatifin değerlendirilmesi faydalı 
olacaktır. Bu aşamada geliştirilen alternatifler; amaçlara, bu 
amaçlara ulaşmak için izlenecek stratejiye, planlama alanındaki 
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problemlere ve imkanlara, kamu ve çıkar-baskı gruplarına ve 
ekonomik durumlara bağlı olacaktır. Alternatifler oluştururken 
daha yüksek bir planlama düzeyinde daha önce alınmış 
kararlara, konuyla ilgili çözüm çeşitlerine (mevcut durumun 
devamı, maksimum üretim, minimum kamu yatırımı, 
maksimum koruma, maksimum adalet gibi), alternatifler ve 
onlar arasındaki dönüşümlere (teşvik edilecek üretim çeşitleri, 
üretim mi yoksa koruma mı, öz tüketim için mi yoksa pazar için 
mi üretim, geleneksel ürünlere mi yoksa yeni ürünlere mi 
yönelik üretim), arazi uygunluğuna bağlı olarak planlama 
alanındaki olası taleplerin her birisini karşılayan alternatiflere 
ve gerçekçi olarak yürütülme şansına sahip olan alternatiflere 
dikkat edilir. Böylece bu aşamada gelecek vaat eden arazi 
kullanım şekilleri belirlenir. Ancak bu aşamada planlama alanı 
ve arazi gereksinmeleri ile bu arazi kullanım şekillerinin 
potansiyelleri konusunda bilgiler yetersizdir. Bundan sonraki 
aşamalarda bu konulardaki bilgiler arttırılacaktır. 

- Arazi Uygunluk Değerlendirmeleri: Belirli bir arazi parçasına 
yönelik en iyi arazi kullanım şeklini belirlemek için, ilgili arazi 
kullanımları için uygun olan ve uygun olmayan koşulların 
bilinmesi gerekir. Bunun için planlama alanındaki her bir arazi 
parçasının arazi kullanım şekilleri açısından uygunluğu ortaya 
konmalıdır. Bu aşamada alternatif arazi kullanım şekilleri 
tanımlanır ve bunlar için söz konusu arazi gereksinmeleri 
saptanır. Belirli bir arazi kullanım şekline yönelik arazi 
uygunluğunu belirlemek için, bu arazi kullanımının 
gereksinmeleri ile arazinin mevcut özellikleri karşılaştırılır. 
Arazi kullanım şekillerinin gereksinmeleri, bu kullanım için 
sürdürülebilir üretime imkan veren arazi nitelikleri olarak 
tanımlanmaktadır. Arazi nitelikleri genellikle birkaç ölçülebilir 
arazi özelliklerinin etkileşimi ile (örneğin su yeterliliği ve 
niteliği, su arzı ve talebi arasındaki denge ile) belirlenmektedir. 
Böylece her bir arazi niteliği için hangi arazi özelliklerinin 
kullanılacağına karar verilmektedir. Bunun için bilinen veya 
hızla bilgisi toplanabilecek arazi özellikleri seçilmelidir. Daha 
sonra her bir arazi parçasının arazi nitelikler ile her bir arazi 
kullanım şeklinin arazi gereksinmesi karşılaştırılır. Sonuçta bu 
aşamada her bir arazi kullanım şeklinin her bir arazi parçasına 
uygunluğunu gösteren arazi uygunluk haritaları elde edilir. 

- Alternatif Arazi Kullanım Şekillerinin Değerlendirilmesi: 
Alternatif arazi kullanım şekillerine yönelik bu aşamaya kadar 
olan değerlendirmeler asıl olarak biyofiziksel açıdan olmuştur. 
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Bu aşamada ise her bir arazi kullanım şekli, meydana getireceği 
çevresel, ekonomik ve sosyal etkiler bakımından ele 
alınmaktadır. Bu kapsamda dikkate alınabilecek çevresel 
etkilere toprak ve su kaynakları (toprak erozyonu, su arzı ve 
kalitesi), yaban hayatı habitat kalitesi ile manzara ve 
rekreasyonel değer örnek olarak verilebilir. Öte yandan 
ekonomik değerlendirme kapsamında belirli bir arazi parçası 
için en kârlı arazi kullanım şekli veya belli kullanımlara ait 
ürünlerin en kârlı olarak nerelerde yetiştirilebileceği 
araştırılmaktadır. Sosyal etki değerlendirmelerinde ise nüfus 
(büyüklüğü, dağılımı, yaş yapısı, göçler), toplum stabilitesi, 
temel ihtiyaçlar (gıda güvenliği, nakit gelir, istihdam imkanları, 
gelecek ihtiyaçlar), yönetimsel yapı, çeşitli haklar (arazi 
kullanım hakkı, otlatma hakkı, su hakkı), piyasalara giriş, 
yayım hizmetleri ve krediler gibi konular ele alınmaktadır. 

- En iyi Arazi Kullanım Şeklinin Seçilmesi: Karar verme 
noktasında plancı ile karar vericinin rolleri birbirini 
tamamlamaktadır. Plancı en iyi arazi kullanım şeklinin seçimi 
kararının verilmesi için gerekli bilgileri sağlarken, karar verici 
ise ilk aşamada saptanan amaçları en iyi şekilde karşılayan arazi 
kullanım şeklini seçmek durumundadır. Amaçlara ulaşma 
yönünde her bir alternatif arazi kullanım şeklinin sonucunu 
ortaya koymak üzere, çeşitli çok kriterli ve çok amaçlı karar 
verme teknikleri kullanılmaktadır. Sonrasında her bir arazi 
parçası için rakip olan arazi kullanımları arasında seçim 
yapılarak arazi tahsisi gerçekleştirilir. Bu tahsiste farklı 
kriterlerin ağırlıklandırılması suretiyle her bir arazi parçasına, 
her bir arazi kullanımı için bir uygunluk puanı verilebilir. 
Sonuçta en yüksek uygunluk puanına ulaşan arazi kullanımının 
tercih edileceği varsayımı altında arazi parçalarına arazi 
kullanımları tahsis edilir. Ancak karar verici bu tahsisten tatmin 
olmaz ise, o takdirde kriter ağırlıkları değiştirilerek yeni 
çözümlere ulaşılabilir. Daha sonra taslak plan, kamu ve çıkar-
baskı gruplarının katılımının sağlanması açısından ilgili 
grupların incelemesine sunulmaktadır. Sonuçta alınan yorumlar 
değerlendirilerek gerektiğinde ayarlama ve düzeltmeler ile 
uzlaşma sağlanmaya çalışılır. 

- Arazi Kullanım Planının Hazırlanması: Seçilen alternatif 
arazi kullanım şekli onaylandıktan sonra bunun incelenebilir bir 
forma sokulması gerekir. Bunun için bir arazi kullanım planı 
hazırlanmalıdır. Bu plan, arazi kullanım amaçlarını yerine 
getirmek için belirli alanlarda ihtiyaç duyulan arazi kullanım 
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şekillerini gösterecek ve yönetim stratejilerini ortaya 
koyacaktır. Bu adımda arazi kullanım şekilleri tanımlanır ve 
topoğrafya, yerleşim, yollar, su kaynakları, enerji kaynakları, 
bugünkü arazi kullanımı, arazi sahipliği ve arazi uygunluklarına 
yönelik haritalar hazırlanır. Ayrıca her bir arazi kullanım şekli 
için uygun toplam arazi düzeyleri ile halen bu kullanım için 
kullanılan alanları karşılaştıran bir tablo düzenlemek faydalıdır. 
Bu tablo, arazi dönüşümüne yönelik bilgi verecektir. Öte 
yandan bir arazi kullanım planı, geniş bir okuyucu kitlesini 
ilgilendirecektir. Bu nedenle farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik öncelikle kamu için arazi kullanım 
durumunun özetini, problemleri, imkanları ve eylemlere yönelik 
tavsiyeleri içeren bir bölüm, sonrasında planın dayanakları, 
metotları ve bulguları açıklayan ana bir rapor ve son bölümde 
ise teknik veriler ile ilgili ekleri içeren bir bölümün olması 
faydalıdır. 

- Arazi Kullanım Planının Uygulamaya Konulması: Plancının 
kontrolü dışında finanssal, bürokratik ve politik nedenlerden 
dolayı bu aşamaya kadar uzun bir zaman aralığı yaşanabilir. 
Planın yürürlüğe konulmasından karar vericiler, yürütücü 
kuruluşlar ve kamu sorumlu olmalıdır. Karar vericiler, bu 
amaçla ayrılan parayı kullanmak, sektör kuruluşlarına bilgi 
vermek ve çeşitli sektörlerin çalışmalarını kolaylaştırmak 
zorundadır. Hükümet kuruluşları sübvansiyonlar, vergilendirme 
ve ödül gibi teşvikleri kullanabilir. Orman ve Tarım kuruluşları 
gerekli personel ve deneyime sahip oldukları yerlerde doğrudan 
çalışabilecekleri gibi yayım hizmetleri, alan demonstrasyonları 
veya çalıştaylar vasıtasıyla eğitim hizmetinde bulunmak 
suretiyle dolaylı olarak da çalışabilirler. Planlama ekibinin bu 
aşamada üç rolü vardır. Birincisi; medyada, kamu 
toplantılarında ve okullarda arazi kullanım durumu ve plan 
hakkında açıklama yapmak sureti ile eğitim vermedir. Bir 
diğeri; yürütücü kuruluşların faaliyetlerini koordine etmedir. 
Üçüncüsü ise; planın başarısını izleme ve değerlendirmedir. 

- İzleme ve Düzeltme: Bu aşamada planın nasıl yürütüldüğü ve 
başarılı olup olmadığı araştırılmaktadır. Bunun için planlama 
amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı, arazi kullanım faaliyetlerinin 
plana göre gerçekleşip gerçekleşmediği, plan etkilerinin ve 
maliyetlerinin tahmin edildiği gibi olup olmadığı, planın 
dayandığı varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği ve plan 
amaçlarının halen geçerli olup olmadığı konularında bilgiye 
ihtiyaç duyulur. Tüm bu sorulara cevap verebilmek için veri 
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toplanması gereklidir. Böylece başlangıçta niyet edilen konular 
ile ulaşılan durum karşılaştırılır. Sonrasında planın 
uygulanmasındaki veya planın dayandığı varsayımlardaki 
problemler tespit edilerek, bu problemlere çözümler bulunmaya 
çalışılır. Daha sonra alternatif çözümler karar verici ile 
tartışılarak bir karara bağlanmakta ve gerekli ise plan revize 
edilmektedir. 

 
Bir diğer arazi kullanım planlaması süreci ise BROWN (1996) tarafından ortaya 
konmuştur. Buna göre arazi kullanım planlaması süreci aşağıdaki şekilde 
sıralanmaktadır (BROWN, 1996): 

- Planlama Çalışmasına Hazırlık: Bu aşamada hükümetin 
politik desteğinin ve tahahhütünün alınması, planlama ekibinin 
organize edilmesi ve eğitimi ile gerekli kaynakların sağlanması, 
hükümet, kamu ve çıkar-baskı grupları ile temasa geçilmesi, 
planlama sınırlarının belirlenmesi, politika çatısı ile elde 
mevcut bilginin değerlendirilmesi ve gerekiyor ise bu konudaki 
bilgi boşluklarının giderilmesi, ön bilgilerin toplanması ve 
düzenlenmesi ile taslak konu belgelerinin bir araya getirilmesi 
söz konusudur. 

- Planlama Sürecinin Tasarlanması: Planlama kurulunun 
toplantıya çağrılması, planlama süreci ilkelerinin 
benimsenmesi, planlama kurulunun hükümet ile olan 
ilişkilerinin netleştirilmesi, bunun yanında planlama sürecinin 
kapsamı, planlama çıktıları, politika parametreleri, roller ve 
sorumluluklar, diğer planlar ve süreçler ile olan ilişkiler, 
planlamanın kapsamı ile kamu ve çıkar-baskı gruplarının 
katılımı ile ilgili ortak anlayışların geliştirilmesi, planlama 
süreci kuralları ve çalışma takvimi dahil konu sınırlarına son 
şeklin verilmesi bu aşamadaki faaliyetleri oluşturmaktadır. 

- Plan Amaçlarının Geliştirilmesi: Planlama sürecinin bu 
aşamasındaki faaliyetlere mevcut durumun ortaya konulması, 
konuların (problemlerin ve imkanların) belirlenmesi, istekler ve 
çıkarlar ile politika parametrelerinin tespiti, gelecek dönemlere 
ilişkin vizyonun tanımlanması, amaçların kararlaştırılması ve 
planlama sürecinin amaçlara yönelik değerlendirilmesinde 
temel olmak üzere kriterlerin tayin edilmesi dahildir. 

- Bilgileri Kullanmaya Yönelik Araçların Oluşturulması: Bu 
aşamada ham verilerin yorumlanabilir bilgilere dönüştürülmesi, 
bilgilerin planlama destek araçlarında (Coğrafi Bilgi Sistemi 
gibi) değerlendirilmesi, bir arazi kullanım planlama sisteminin 
saptanması, bir değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve 
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potansiyel sosyo-ekonomik değişimlerin saptanması konuları 
ele alınmaktadır. 

- Arazi Kullanım Planı Senaryolarının Geliştirilmesi: Bu 
kapsamda arazi tahsisinin belirlenmesine yardımcı olacak ana 
ilkelerin benimsenmesi, arazi kullanımları arasındaki çatışma ve 
uyuşmaların değerlendirilmesi, arazi tahsisine ilişkin karar 
verme kurallarının tespit edilmesi, arazi kullanım planlama 
sisteminin uygulanması, potansiyel etkilerin belirlenmesine 
yönelik olarak arazi kullanım senaryolarının değerlendirilmesi 
ve tercih edilen bir senaryonun geliştirilmesi için gerekirse bu 
işlemlerin yenilenmesi faaliyetleri uygulanmaktadır. 

- Kapsamlı Bir Stratejik Arazi Kullanım Planı Üzerinde 
Anlaşmaya Varılması: Bu aşamada ise arazi kullanım planı 
senaryolarının genel durumları konusunda bilgiler sağlanması, 
belli arazi ve kaynak yönetimi ile ilgili kurallar geliştirilmesi, 
politika-program ve stratejilerin plana dahil edilmesi, kapsamlı 
arazi kullanım planının değerlendirilmesi, kamu ve çıkar-baskı 
gruplarına ait görüşlerin plana yansıtılması, plan üzerindeki 
anlaşmaya şekil vermek için gerekirse bu faaliyetlerin tekrar 
edilmesi ve bu planın onay için hükümete sunulması çalışmaları 
yapılmaktadır. 

- Planın Uygulanması, İzlenmesi, İncelenmesi ve 
İyileştirilmesi: Bu son aşamadaki faaliyetler olarak plan 
uygulamalarının arazi planlaması yasaları, kaynak yönetim 
yatırımları, kurumsal reformlar, değişim, tazminatlar vb. 
açılardan ele alınması, gidişatın plan amaçları doğrultusunda 
izlenmesi, uygulamadaki anlaşmazlıkların dikkate alınması ve 
planın periyodik olarak incelenmesi ve iyileştirilmesi ifade 
edilmektedir. 

 
2.2. Arazi Değerlendirmeleri  

 
Arazi değerlendirmesi, arazi kullanım planlaması sürecinin en kapsamlı 

ve önemli parçasını oluşturmaktadır. Bu değerlendirme, alternatif arazi kullanım 
şekilleri ve bunların gereksinmelerinin belirlenmesi, alanda mevcut arazi 
kullanım şekillerinin ortaya konması ve her bir arazi parçası için farklı arazi 
kullanım şekillerinin ele alınması ve karşılaştırılması aşamalarında önemli rol 
oynamaktadır. Ayrıca diğer planlama aşamalarına bilgi olarak da katkıda 
bulunmaktadır. Bir başka açıdan arazi değerlendirmesi, arazinin mevcut 
performansı ile ilgilidir ve arazi kullanımındaki değişiklikleri ve etkileri de 
dikkate almaktadır. 
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FAO (1976) arazi değerlendirmesi çalışmalarında aşağıda belirtilen 
temel esaslara uyulması gerektiğini belirtmektedir (FAO, 1976): 

- Arazi uygunluğu, tanımlanan arazi kullanım çeşitleri 
bakımından değerlendirilmeli ve sınıflandırılmalıdır, 

- Farklı arazi parçaları için gerekli girdiler ve elde edilecek 
faydalar karşılaştırılmalıdır, 

- Disiplinlerarası yaklaşımlar kullanılmalıdır, 
- Değerlendirme, planlama alanına ilişkin fiziksel, ekonomik ve 

sosyal şartlar dikkate alınarak yapılmalıdır, 
- Uygunluk, sürekliliği esas almalıdır, 
- Değerlendirme birden fazla sayıda arazi kullanım şeklinin 

karşılaştırılmasını içermelidir. 
 

PATTARATUMA (1985) ve FAO (1976) arazi değerlendirmesi 
yaklaşımına ilişkin üç adet temel kavramdan bahsetmektedir. Bunlar; “arazi 
kabiliyeti (land capability)”, “arazi uygunluğu (land suitability)” ve “arazi 
fizibilitesi (land feasibility)”dir.  

Bu yayınlarda arazi kabiliyeti, doğal koşullar altında belirli bir arazi 
kullanım şeklini sürdürmek için arazinin doğasında bulunan kapasite olarak 
tanımlanmaktadır. Arazi kabiliyetinin ölçülmesine yönelik iki farklı yaklaşım 
bulunmaktadır. Bunlar biyolojik ve ekolojik yaklaşımlardır. Biyolojik 
yaklaşımda; arazi parçasının doğal koşullar altında sürdürülebilirliği bitki ve 
hayvan toplulukları çeşitlerine dayandırılmaktadır. Buna karşın ekolojik 
yaklaşım; topraklar, eğim ve bakı, yükselti, drenaj sistemi ve su kaynakları ile 
iklim gibi bir ekolojik faktörler kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Öte yandan FAO (1984), arazi uygunluğunu; belirli bir arazi kullanım 
şekli için belirli bir arazi parçasının uygunluğu olarak ifade etmektedir. Arazi, 
mevcut koşullar itibariyle veya ıslahından sonraki durumu ile ele alınabilir. 
Arazi uygunluk sınıflandırması süreci, tanımlanan arazi kullanım şekilleri için 
ve arazilerin uygunluklarına göre arazi parçalarının sınıflandırılması ve bunlara 
değer takdir edilmesidir. Bununla birlikte, yukarıdaki farklılıklara rağmen, 
birçok yayında “kabiliyet” ve “uygunluk” terimlerinin birbirlerinin yerine 
kullanıldığı belirtilmiştir. 

Arazi fizibilitesi kavramı ise; PATTARATUMA (1985) tarafından arazi 
kullanım şeklinin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik koşullara göre kabul 
edilebilirliği olarak tanımlanmıştır. Yazar, değişik arazi kullanım şekillerinin 
fizibilitesinin değerlendirilmesinde ekonomik faktörlerin dikkate alınmasının 
önemli olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte ekonomik faktörlerin tek 
başına kullanılmaması gereklidir. Çoğu durumda ekonomik faktörler yanında 
sosyal, kültürel ve politik faktörlerin de dikkate alınmasına ihtiyaç duyulur.  
Bunun yanında arazi kullanımı ile ilgili yerel ve bölgesel amaçların da göz 
önüne alınması önemlidir. Nitekim özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan 
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ülkelerde çoğunlukla merkezi hükümetin politikaları baskındır ve böylece yerel 
halkın arazi kullanım ihtiyaçları dikkate alınmamaktadır. 

Öte yandan FAO (1976), arazi değerlendirmesine yönelik iki yaklaşım 
bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar iki aşamalı yaklaşım ve paralel 
yaklaşımdır. İki aşamalı yaklaşımın ilk aşaması asıl olarak kalitatif arazi 
değerlendirmesi ile ilgili iken, bunu ekonomik ve sosyal değerlendirmeden 
oluşan ikinci bir aşama izlemektedir. İlk aşama tamamlanarak sonuçların harita 
ve rapor formunda sunulmasından sonra, bu sonuçlar sosyal ve ekonomik 
değerlendirmeler ile ilgili ikinci aşamada kullanılmaktadır. Bu yaklaşım 
çoğunlukla kaynak envanteri çalışmalarında ve arazinin fiziksel olarak 
potansiyel veriminin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılmaktadır. 
Diğer arazi değerlendirme yaklaşımı olan paralel yaklaşımda ise; arazi ve arazi 
kullanım şekli arasındaki ilişkinin incelenmesi, ekonomik ve sosyal 
değerlendirme ile aynı anda yürümektedir. Değerlendirmedeki arazi kullanım 
şekilleri, genellikle çalışma akışında değişikliğe uğratılır. Bu yaklaşımın iki 
aşamalı yaklaşıma göre daha kısa bir zaman periyodunda daha kesin sonuçlar 
verdiği belirtilmektedir. 
 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

3.1. Materyal 
 

Araştırma bölgesinin sahip olduğu alan düzeyi ve bölgenin biyofiziksel 
açıdan fazla değişken olmaması göz önüne alınarak, bu çalışmada harita ölçeği 
olarak 1/200000 ölçek kullanılmıştır. Bu nedenle değişik ölçeklere sahip tüm 
veri haritaları 1/200000 ölçekli haritalara dönüştürülmüş ve daha sonra çalışma 
amacına yönelik olarak değerlendirilmiştir.  

Arazi parçalarının ele alınmasını ve incelenmesini kolaylaştırmak amacı 
ile çalışmadaki haritalar bir koordinat sistemi şeklinde düzenlenmiştir. Böylece 
haritalar, eşit boyutlu kareler şeklindeki harita hücrelerine ayrılmıştır. Harita 
satırları A, B, C... gibi harfler ve harita sütunları 1, 2, 3... gibi sayılar ile 
kodlanmak suretiyle her bir harita hücresine bir numara (adres, konum, 
koordinat) verilmiştir. Böylece araştırma bölgesi haritaları toplam 48 sütun ve 
28 satırdan meydana gelmiştir. Her bir harita hücresi 1000 m x 1000 m’lik (1 
km x 1 km = 1 km2 = 100 ha) arazi parçasını temsil etmekte olup, araştırma 
bölgesi toplam 431 adet harita hücresini kapsamaktadır.   

Kullanılan veri haritalardaki bilgiler her bir harita hücresine ayrı ayrı 
aktarılmış ve harita hücrelerinin özellikleri belirlenmiştir. İlgili veri haritada bir 
harita hücresi birden fazla özellik gösteriyorsa, o taktirde baskın yani daha fazla 
bulunma yüzdesine sahip olan özellik incelenen harita hücresinin özelliği olarak 
kabul edilmiştir. 
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3.1.1. Araştırma Alanının Tanıtılması 
 

3.1.1.1. Coğrafi Konum 
 

Bu çalışmada araştırma olarak seçilen Cehennemdere bölgesi, Güney 
Anadolu’da Orta Torosların doğu kesiminde yer alan ve güneybatı-kuzeydoğu 
doğrultusunda uzanan, uzunluğu yaklaşık 150 km ve genişliği yer yer 40-50 
km’yi bulan Bolkar dağları masifi içerisinde yer almaktadır. Toplam araştırma 
alanı 42670 ha olup 34o 21’ – 34o 49’ doğu boylamları ile 37o 41’ – 37o 17’ 
kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. 

Bu alan Mersin ili, Tarsus ve Çamlıyayla (Namrun) ilçeleri sınırları 
içerisinde olup Orman İdaresi açısından Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Cehennemdere ve Buladan 
Orman İşletme Şefliklerinin tamamını ve Tarsus ve Namrun Orman İşletme 
Şefliklerinin ise bir kısmını kapsamaktadır. Araştırma alanının hem Tarsus ve 
Çamlıyayla ilçeleri ve hem de Mersin ve Adana illerine karayolları ile bağlantısı 
bulunmaktadır. 
 

3.1.1.2. Topografya 
 

Araştırma bölgesinin denizden yüksekliği 150 m ile 3058 m arasında 
değişmekte olup sınırları boyunca üç tarafı yüksek sırtlar ile çevrili durumdadır. 
Nitekim Belen Sivrisi tepe (3019 m), Saybeli tepe (3004 m), Saybaşı tepe (3058 
m), Yolaştığı tepe (2521 m), Kocakırantaş tepe (2533 m), Mercanınkeh tepe 
(2480 m), Güreş tepe (2244 m) ve Kocabalen tepe (1607 m) kuzey sınırları 
boyunca yer alan sırtların, Böğrelikaya tepe (1258 m), Kabaca tepe (1328 m), 
Tepetaş tepe (1937 m), Bağlıca tepe (1506 m), Erdevil tepe (1584 m), Tırmıl 
tepe (1542 m), Bozkaya tepe (1911 m) ve Fenerce tepe (2234 m) güney sınırları 
boyunca yer alan sırtların ve Rahat dağı (2446 m), Bozziyaret tepe (2541 m), 
Karaziyaret tepe (2317 m), Topaşır tepe (1922 m) ve Bozyaprak tepe (1923 m) 
batı sınırları boyunca yer alan sırtların zirve noktalarını oluşturmaktadır. 

Her bir harita hücresinin ortalama denizden yüksekliğini belirlemek için 
Harita Genel Müdürlüğünün 1/200 000 ölçekli topografik haritasında yer alan eş 
yükselti eğrileri kotlarından faydalanılmıştır. Buna göre araştırma bölgesinde 
farklı yükselti kuşaklarının gösterildiği yükselti kuşakları haritası Şekil 1’de 
sunulmuştur.. 
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Bununla birlikte bölgenin denizden yükseltisi 2000 m’den daha fazla 
olan kısımları daha çok kuzeybatı, batı ve güneybatı bölümlerinde 
bulunmaktadır (Şekil 2). 

Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/100 000 ölçekli 
toprak envanter haritaları ve Ağaçlandırma teşkilatı tarafından hazırlanan yine 
1/100 000 ölçekli Ağaçlandırma Avan Projeleri haritalarından faydalanılarak 
elde edilen, eğim haritası Şekil 3’de gösterilmiştir.    

Buna göre bölgenin engebeli bir yapıya sahip olduğu ve % 30’dan fazla 
eğimli sarp arazilerin bölgeye hakim oldukları anlaşılmaktadır. 

Öte yandan sarp eğim sınıfına sahip harita hücrelerinden arazi ortalama 
eğimi % 60’dan fazla olanları belirlemek amacıyla Harita Genel Müdürlüğünün 
1/200 000 ölçekli topoğrafik haritasından faydalanılmıştır. Eğim ölçümü yapılır 
iken, harita hücresindeki iki noktayı birleştiren doğrunun yatayla yaptığı açının 
tanjantı alınmıştır. Bir başka ifadeyle bu iki nokta arasındaki düşey aralık (kot 
farkı) bu noktalar arasındaki yatay mesafeye oranlanmıştır (GÖRCELİOĞLU, 
1981). Bu amaçla iki nokta arasındaki harita yatay mesafesi haritanın ölçeğine 
göre arazi yatay mesafesine dönüştürülmüştür. Bu noktalar arasındaki düşey 
aralık ise eş yükselti eğrilerin kotları yardımı ile belirlenmiştir. Böylece elde 
edilen bu iki değer kullanılarak harita hücrelerinin arazi ortalama eğimleri 
yüzde (%) cinsinden elde edilmiştir. Buna göre araştırma bölgesindeki arazi 
ortalama eğimi % 60’dan fazla olan alanlar Şekil 4’de sunulmaktadır. 

Şekil 3 ve Şekil 4’den de görüleceği üzere, havzanın yukarı bölümleri 
alçak ve yüksek noktalar arasında yükseklik farklarının çok büyük olduğu 
dağlık bir yapı göstermektedir. Buna karşılık aşağı doğru nispeten daha 
ondüleli, dalgalı ve tepelikli bir yapı söz konusudur. 
 

3.1.1.3. İklim 
 

Akdeniz iklim kuşağı içerisinde bulunan araştırma bölgesinde bu iklim 
kuşağının “yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı” özellikleri aynı şekilde 
görülür. Araştırma bölgesinin iklim durumunu ortaya koymak üzere bölgeye 
yakın Gülek Meteoroloji İstasyonu gözlem bilgileri incelenmiştir. Buna göre 
bölgede vejetasyon devresinde uzun bir yaz kuraklığı bulunmaktadır. Yıllık 
vejetasyon süresi 321.9 gün olup, oldukça uzun bir vejetasyon dönemi olduğu 
anlaşılmaktadır. Yıllık donlu gün sayısı ise 5.1 gün ile oldukça kısadır. 
Ortalama nispi nem yüksek (yıllık ortalama % 64) ve bunun yıl içerisinde 
dağılışının düzenli olduğu görünmektedir. 

Araştırma bölgesi yakınındaki bir diğer istasyon olan Çamlıyayla 
Meteoroloji İstasyonu ise sadece yağış istasyonu niteliğindedir. Bu istasyonun 
verilerine göre yıllık yağış toplamı 1118.3 mm’dir. Yıllık yağışa ait bu yüksek 
değer, bölgedeki orografik yağışlara bağlanmaktadır. 
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Meteoroloji verilerine göre Erinç’in “yağış etkenliği indisi” yani yağış 
miktarı ile kaybedilen su miktarı arasındaki ilişki incelendiğinde, bu indis 
değerinin 48.12 olduğu saptanmıştır. Bu değer araştırma bölgesinin iklim tipinin 
“nemli” ve vejetasyon tipinin ise “nemli mıntıka ormanı” olduğunu ortaya 
koymaktadır (A.G.M., 1981). 
 

3.1.1.4. Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikler 
 

Araştırma alanın üst kısımlarında sert, kristalize ve çatlaklı olan Permo-
Karbonifer yaşlı kireç taşları yaygındır. Bunun güneyinde kuzeydoğuya doğru 
bir yay şeklinde Neojen yaşlı kumtaşı, marn, çakıltaşı ve kireçtaşı gibi çökeller 
bulunmaktadır. Bunun alt kısmında ise Alt Paleozojik yaşlı ultrabazik-bazik 
kütleler yer almaktadır. Güney kısımlar ise Miyosen yaşlı kumlu, killi, marnlı 
depolardan oluşmaktadır (ATALAY, 1987).   

Mesozoyik (ikinci zaman) sonuna doğru Alp dağları ile birlikte Toros 
dağları da kıvrılarak yükselmeye başlamıştır. Tersiyer başlarında Toros dağları 
karaya dönüşmüştür. Bu süreç içerisinde akarsu ağları da kurulmaya 
başlamıştır. Miyosen sonlarına doğru, Güneydoğu Anadolu’ya alttan Arabistan 
levhasının sokulması ve Doğu Anadolu’daki daralmaya bağlı olarak araştırma 
bölgesi güneye doğru hareket etmiştir. Pliyosen sonu ve kuvaterner başlarından 
itibaren tüm Toros dağları gibi araştırma bölgesi de tekrar yükselmeye 
başlamıştır. Kuvaternerdeki Pluviyal dönemlerde yağışın artması ile birlikte 
karstik oluşumlar ve akarsu aşınmaları hızlanmış ve bu dönemde araştırma 
bölgesinde yer alan derin vadiler oluşmuştur (GEMİCİ, 1995). 
 

3.1.1.5. Toprak  
 

Araştırma bölgesinin toprak durumu, Toprak-Su Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 1/100 000 ölçekli toprak envanter haritaları ile 
Ağaçlandırma teşkilatının yine 1/100 000 Ağaçlandırma Avan Projeleri 
haritaları kullanılarak belirlenmiştir.    

Bölge toprakları tortul ana kayalardan ve yerinde oluşmuş topraklardır. 
Bölgedeki büyük toprak grupları; kahverengi orman toprakları, kalkersiz 
kahverengi orman toprakları, kırmızı akdeniz toprakları, kırmızı kahverengi 
akdeniz toprakları, rendzina topraklar ve koliviyal topraklardır. Bu büyük 
toprak gruplarının mekansal dağılımı Şekil 5’de verilmektedir. 

31



 

 
 
 

 
 
 
 

32



 

Bölgedeki toprakların toprak yetenek sınıfları, toprak erozyonu, toprak 
derinliği ve sınırlayıcı toprak özelliklerine yönelik haritalar ise sırasıyla Şekil 6, 
Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’da sunulmaktadır. 

Toprak yetenek sınıfları açısından araştırma bölgesi topraklarının büyük 
çoğunluğu VII. sınıf arazidir. Buna karşılık bölgede V. sınıf arazi 
bulunmaktadır.  

Bölgedeki arazilerin eğimi ile doğru orantılı şekilde, şiddetli ve çok 
şiddetli derecede erozyona uğramış alan yaygındır.  

Eğim ve erozyon dereceleri ile paralel olarak, bölgenin çok dik ve sarp 
eğimli yüksek arazi topraklarının genellikle sığ ve çok sığ olduğu 
anlaşılmaktadır. Hafif ve orta eğimlerde ise toprak genelde orta derin ve sığdır.  

Toprak işlemesini güçleştiren çeşitli sınırlayıcılar ile tuzluluk, alkalilik, 
taşlılık, çok ince veya çok kaba bünye gibi problemler bölgedeki toprakların 
hemen hemen tamamının kullanımlarını sınırlandıran etkenlerdir. 
 

3.1.1.6. Genel Vejetasyon 
 

Araştırma bölgesinin içinde bulunduğu Bolkar dağları, iki büyük 
biyocoğrafik bölgenin kesişim alanında bulunmaktadır. Bunlar tüm Akdeniz 
havzasını içeren Akdeniz (Mediterran) ve İç Anadolu bölgesinden başlayıp Orta 
Asya’ya kadar uzanan İran-Turan (Irano-Turanien) bölgeleridir. Bolkar dağları 
çok farklı biyofiziksel özelliklere sahip bu iki bölgenin ilk kesişim noktasını 
oluşturmaktadır. Bu haliyle bölge “Asya bozkırının Akdeniz ile kucaklaştığı 
alan” olarak nitelendirilmektedir (GEMİCİ ve ark., 1996). Bölgenin güney 
yamaçları Türkiye Akdeniz vejetasyonunun, kuzey yamaçlar ve üst kesimler ise 
İran-Turan bölgenin özelliklerini yansıtmaktadır. 

Öte yandan Bolkar dağları 1500’ün üzerinde toplam bitki türü (Türkiye 
florasının yedide biri) ve 300’ün üzerinde endemik bitki türü (Türkiye endemik 
bitki türlerinin onda biri) ile ülkemizin önemli flora alanlarından birisi olarak 
ifade edilmektedir (GEMİCİ, 1994). 

Araştırma alanının 500 m’ye kadar olan yüksekliklerinde tipik maki 
örtüsü hakimdir. Bu örtünün baskın türü kermes meşesi (Quercus coccifera) 
olup, keçiboynuzu yani harnup (Ceratonia siliqua), zeytin (Olea europaea), 
defne (Laurus nobilis) ve sakız ağacı (Pistacia pentiscus) maki örtüsünün diğer 
başlıca türleridir. 500 m-1100 m’ler arasında kızılçam (Pinus brutia) baskın 
olup, bunun tahrip olduğu alanlarda kermes meşesi bulunmaktadır. Bunu 
takiben 1100 m-1600 m’ler arasında karaçam (Pinus nigra) kuşağı yer 
almaktadır. Bu kuşağın tahrip görmüş alanlarında ise bozuk boylu ardıç 
(Juniperus excelsa) ormanları görülür. 
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Sonrasında 1200 m-1700 m’ler arasında Toros sediri (Cedrus libani) 

ormanları yayılış göstermektedir. Bu ormanların tahrip gören yerlerinde de yine 
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bozuk boylu ardıç topluluklarına rastlanmaktadır. Aynı yükselti kuşağının 
kuzeye bakan yamaçlarında ise Toros göknarı (Abies cilicica subsp. cilicica) 
ormanları bulunur. Karaçam, sedir ve göknar türleri saf veya karışık topluluklar 
halindedir. Bunlardan Toros sediri ve karaçam karışımları daha yoğundur 
(GEMİCİ, 1992). 

Alttaki çalı ve otsu tabakanın oldukça zengin tür çeşitliliği 
bulunmaktadır. Bu türler arasında gürgen yapraklı kayacık (Ostrya 
carpinifolia), yaban gülü yani kuşburnu (Rosa canina), mazı meşesi (Quercus 
infectoria), böğürtlen (Rubus canescens), yabani erik (Prunus divaricata), 
tespih yani karagünlük (Styrax officinalis), patlangaçlar (Coronilla varia, 
Coronilla emerus ve Colutea cilicica), andız (Juniperus drupacea), akçaağaç 
yapraklı üvez (Sorbus torminalis), çiçekli dişbudak (Fraxinus ornus cilicica), 
ekşi muşmula yani alıç (Crataegus monogyna), derici sumağı (Rhus coriaria), 
sütleğen (Euphorbia kotschyana), yer meşeleri (Teucrium chamaedrys ve 
Teucrium polium), sincanotu (Sanguisorba minor), parmakotu (Potentilla 
recta), sığır kuyruğu (Verbascum splendidum), yumrulu salkım (Poa bulbosa), 
fiğ (Vicia cracca), Lapsana communis, Turritis laxa, Arabis caucasica, Dactylis 
glomerata, Asyneuma amplexicaule, Silene italica, Pilocella xauriculoide, 
Clinopodium vulgare, Lecokia cretica, Listera ovata, Luzula dirulsa, Erisimum 
thyrseideum ssp. thyrseideum, Ferulago pauciradiata, Dorycnium 
pentaphyllum, Inula heterolepis, Aira s. ve Laser trilobum sayılabilir (GÜRSES 
ve ark., 1996). Bunun yanında karaçalı (Paliurus), laden (Cistus), sakız ağacı 
(Pistacia lentiscus), pırnal meşesi (Quercus ilex), kızılcık (Cornus), yabani nane 
(Mentha), kekik (Thymus sibthorp), geven (Astragalus glycyphyllos), deve 
dikeni ve eğrelti dikkat çeken diğer türlerdir. 
 

3.1.1.7. Fauna 
 

Araştırma bölgesindeki faunanın bütününü içeren herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte Tarsus Milli Parklar ve Av Yaban 
Hayatı Mühendisliğinin gözlemlerine dayalı olarak omurgalı hayvanlar 
(Vertebrata) hakkında aşağıda sunulduğu şekilde bazı genel bilgiler verilebilir: 

Bölgenin memeli faunanın içerisinde yaban keçisinin (Capra aegagrus 
Erxleben) özel bir önemi vardır. Korumaya bağlı olarak bu türün birey 
sayılarında artış gözlenmektedir. Vaşak (Felis lynx), kurt (Canis vulpes), tilki 
(Vulpes vulpes), çakal (Canis aureus), tavşan (Lepus europaeus) ve yaban 
domuzu (Sus scrofa) ise bölgede bulunan diğer memelilerdir. 

Bölge özellikle kaya kartalı (Aquila chrysaetus), şah kartal (Aquila 
heliaca), delice doğan (Falco subbuteo), gezginci doğan (Falco peregrinus), 
bıyıklı doğan (Falco biarmicus), doğu atmacası (Accipiter nisus), şahin (Buteo 
buteo) ve kızıl şahin (Buteo rufinus) gibi yırtıcı kuşlar bakımından oldukça 
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zengin görünmektedir. Bunun yanında urkeklik (Tetraogallus caspius) ve kınalı 
keklik (Allectoris chukar) bölgenin diğer dikkati çeken kuş türleridir. 

Bölgedeki iç sularda yaşayan balıklardan en önemlileri olarak ise dağ 
alabalığı veya büyük lekeli alabalık (Salmo trutta macrostigma) ile bıyıklı 
alabalık (Barbus capito pectoralis) belirtilebilir. 
 

3.1.1.8. Bugünkü Arazi Kullanım Durumu 
 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus İşletme Müdürlüğüne bağlı 
Cehennemdere, Buladan, Namrun ve Tarsus Orman İşletme Şefliklerine ait 
Orman Amenajman Planlarındaki verilere ve haritalara dayalı olarak, araştırma 
bölgesindeki arazi kullanım şekillerinin bugünkü mekansal dağılımları Şekil 
10’da sunulmuştur. 

Buna göre bölgede asıl olarak orman, sonrasında tarım ve mera arazi 
kullanım şekilleri yaygındır. Bu üç temel arazi kullanım arazi şekli dışında 
kalan arazi ise çıplak kayalık alanlar ile iskan alanlarından oluşmaktadır.  
 

3.1.2. Araştırma Alanının Seçimi  
 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, araştırma 
bölgesi orman, tarım ve mera arazi kullanım şekilleri yanında odun 
hammaddesi, su, ot ve av-yaban hayatı gibi farklı orman kaynakları işlevlerine 
de sahip bulunmaktadır. Öte yandan bölge farklı yetişme ortamı koşulları 
(yükselti, eğim, iklim, anakaya, toprak gibi) ve farklı bitki ve hayvan 
topluluklarını bünyesinde bulundurması ile dikkat çekmektedir. Ayrıca 
araştırma bölgesinde bulunan 10 adet yerleşim yeri, Toroslarda genel olarak 
rastlanan sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyı yansıtmaktadır.  

Tüm bu özellikleri ile Cehennemdere havzası, yönetim amaçlarının 
belirlenmesi, alternatif arazi kullanım şekli desenlerinin ortaya konması ve 
optimum arazi kulanım tahsisi probleminin çözümü amacı ile araştırma alanı 
olarak seçilmiştir. 
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3.2. Yöntem 
 

Bu araştırmada arazi kullanım planlaması sürecinde yer alan farklı arazi 
kullanımlarının uygunluğu (kabiliyeti) ve buna göre gerçekleştirilen arazi 
kullanım tahsisi konuları da ele alınmıştır. Arazi kullanım uygunluğu, araştırma 
alanındaki potansiyel arazi kullanımları olan orman, tarım ve mera sektörlerine 
yönelik farklı kriterlerin (faktörlerin) kombine edilmesi ile ilgili bir terimdir. 
Buna karşılık arazi kullanım tahsisi kavramında, yönetim amaçlarına (arazi 
kullanım şekillerine) ve belirlenen arazi kullanım uygunluklarına dayalı olarak, 
optimal bir arazi kullanım deseninin elde edilmesine yönelik bir süreç söz 
konusudur. 
 

3.2.1. Çok Kriterli Arazi Uygunluk Değerlendirmeleri 
 
Arazi uygunluk değerlendirmesi, doğal olarak çok kriterli bir problem olarak 
görülmelidir. Bir başka ifadeyle arazi uygunluk çözümlemesi çalışmalarına, 
birden fazla kriteri içeren bir değerlendirme veya çok kriterli karar verme 
problemi olarak yaklaşmak uygun olacaktır. 

Buna göre çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmelerinin 
matematiksel modeli, genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir 
(MENDOZA, 1997): 

( ) ( )S f x ,x ,..., x 11 2 n=
 
Burada, 
S = Arazi uygunluk ölçüsü, 
x1,x2,...,xn = Arazi uygunluğunu etkileyen kriterlerdir. 

 
O halde arazi uygunluk çözümlemelerindeki temel problem, x1,x2,...,xn 

ile gösterilen farklı arazi uygunluk kriterlerinin hem bireysel, hem de kümülatif 
etkilerinin ölçülmesidir. Arazi uygunluk çözümlemeleri için bu kriterlerin 
kombine edilmesine yönelik uygun bir yaklaşımın belirlenmesi gerekmektedir. 
Nitekim bu konuda literatürde, aşağıda belirtildiği üzere, farklı birçok tekniğin 
olduğu görülmektedir. 
 

3.2.1.1. Arazi Uygunluk Değerlendirmelerinde   
             Kullanılabilecek Alternatif Teknikler 

 
Arazi uygunluk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve böylece arazi 

uygunluk haritalarının üretilmesinde kullanılabilecek tekniklerin bir kısmı 
aşağıdaki şekilde belirtilebilir (LEE, 1995): 
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- Gestalt (Entegre Sörvey) tekniği, 
- Ordinal Kombinasyon tekniği, 
- Doğrusal Kombinasyon tekniği, 
- Doğrusal Olmayan Kombinasyon tekniği, 
- Faktör Kombinasyonu tekniği, 
- Cluster Analizi tekniği, 
- Kombinasyon Kuralları tekniği, 
- Hiyerarşik Kombinasyon tekniği. 

 
Yukarıdaki teknikler yanında bir diğer arazi uygunluk değerlendirmesi 

yaklaşımı ise, farklı kriterlerin fonksiyonel ilişkileri vasıtasıyla gerçekleştirilen 
uygunluk çözümlemeleridir. Bu yaklaşımlar arasında en dikkat çekeni 
“Regresyon Analizi”dir. Nitekim yaban hayatı habitat uygunluk 
değerlendirmeleri çalışmaları kapsamındaki habitat uygunluk indekslerinin 
tahmin edilmesinde, Regresyon Analizi prosedürünün yaygın şekilde 
kullanıldığı belirtilmektedir. Tüm bu teknikler yanında aşağıda sunulan çok 
kriterli yaklaşımların diğer farklı formları da, arazi kullanım uygunluklarının 
değerlendirilmesinde kullanılan alternatif teknikler olarak belirtilmektedir 
(MENDOZA, 1997). 

- Uyum Programlaması (Compromise Programming) tekniği, 
- Önceliklendirilmiş Arazi Kullanım Uygunluğu (PLUS=Prioritized Land 

Use Suitability) tekniği, 
- Etkenlik Matrisi (Effectiveness Matrix) tekniği, 
- Değiştirilmiş Ağırlıklı Faktör (Modified Weighted Factor) tekniği. 

 
Yukarıda belirtilen tekniklerden bu araştırmada kullanılan teknik ile 

yakından ilgili olan matematiksel kombinasyon (ordinal, doğrusal ve doğrusal 
olmayan) teknikleri, aşağıda kısaca açıklanmaktadır (SARBINI, 1993). 

Ordinal Kombinasyon Tekniği: Bu teknik bazen “McHarg tekniği” 
ismi ile de ifade edilmektedir. Bu tekniğin ilk adımında; bir bölgede bulunan 
toprak, eğim, vejetasyon, arazi kullanımı vb. kriterler takımı haritalanmaktadır. 
Sonrasında bu kriterler bazı farklı alt kriterlere (örneğin toprak tipleri, eğim 
sınıfları, vejetasyon tipleri, arazi kullanım şekilleri gibi) ayrılmaktadır. İkinci 
adımda; her bir arazi kullanımı için her bir alt kriterin göreceli arazi uygunluk 
dereceleri belirlenmektedir. Üçüncü adımda; her bir kritere dayalı olarak her bir 
arazi kullanım şekli için uygunluk haritaları yapılmaktadır. Dördüncü adımda 
ise; üçüncü adımda elde edilen haritalar üst üste konulmakta ve böylece birleşik 
(karma) uygunluk haritaları elde edilmektedir. Bu nihai haritalar, belirli arazi 
kullanım şekilleri için mekansal uygunluk düzeylerini göstermektedir.   

Doğrusal Kombinasyon Tekniği: Doğrusal Kombinasyon tekniğinde, 
ilgili arazi kullanım şeklini etkileyen kriterlerin her birine bir ağırlık değeri 
atanmaktadır. Bu ağırlık değerleri, kriterlerin göreceli önemine göre 
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belirlenmektedir. Sonrasında bu kriterler alt kriterlere ayrılmakta ve bu alt 
kriterler kendi içinde ayrı bir sayısal değerlendirmeye tabi tutularak alt kriter 
puanları saptanmaktadır. Daha sonra bu alt kriter puanları, ait olduğu kriterin 
ağırlık değeri ile çarpılmaktadır. Böylece kriterler aynı ölçeğe konularak birlikte 
toplanabilir yani kombine edilebilir hale gelmektedir. Sonuçta belirli bir arazi 
parçasının ilgili arazi kullanım şekline göre uygunluk derecesi, puanlar ile bu 
puanların ait olduğu ağırlık değerlerinin çarpım sonuçlarının toplanmasıyla elde 
edilmektedir. Böylece matematiksel olarak doğrusal kombinasyon işlemi 
gerçekleştirilmektedir. 

Doğrusal Olmayan Kombinasyon Tekniği: Arazi uygunluk 
değerlendirmelerine yönelik bir diğer matematiksel kombinasyon tekniği olan 
Doğrusal Olmayan Kombinasyon tekniğinin Doğrusal Kombinasyon 
tekniğinden tek farkı, kriter ağırlıkları ile alt kriter puanlarının doğrusal 
olmayan fonksiyonlara konmasıdır. Elde edilen sonuçlar, belli arazi kullanım 
şekilleri için araştırma bölgesine yönelik uygunluk derecelerini belirlemede 
kullanılmaktadır. Ancak bu tekniğin, arazi kullanım uygunluklarının elde 
edilmesinde şimdiye kadar faydalı olmadığı belirtilmektedir (SARBINI, 1993). 

Bu araştırmada çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmesi tekniği 
olarak, yukarıda açıklanan matematiksel kombinasyona dayalı tekniklerden 
Doğrusal Kombinasyon tekniği seçilmiş ve kullanılmıştır.   

Bu teknikteki arazi uygunluk değerlendirmesi yaklaşımı matematiksel 
eşitlik olarak, çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmelerine ait daha evvel 
sunulmuş olan formül (1)’in genel bir formudur. Bu doğrusal eşitlik aşağıdaki 
şekilde gösterilebilir (PATRONO, 1998): 

( )S W Xi i
i=1

n

= ∑ 2

Burada,  
S   = Toplam arazi uygunluk puanı, 
Wi = i arazi uygunluk kriterinin ağırlık değeri, 
Xi  = i arazi uygunluk kriterine ait alt kriter puanı, 
n   = Arazi uygunluk kriterinin toplam sayısıdır. 

Bu çok kriterli çözümleme yaklaşımı kullanılarak, belirli arazi kullanım 
şekillerine ve farklı kriterlerin kombinasyonlarına dayalı olarak arazi uygunluk 
değerlendirmeleri yapılmış ve her bir arazi kullanım şekli için arazi 
uygunluklarını gösteren harita çıktıları elde edilmiştir. 
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3.2.1.2. Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği 
 

Doğrusal Kombinasyon tekniğine dayalı arazi uygunluk 
değerlendirmesinde kullanılan ve yukarıda sunulmuş olan matematiksel 
eşitlikten de görülen görüleceği üzere, orman işlevleri için arazi uygunluk 
kriterlerine, göreceli önemleri veya etki dereceleri dikkate alınarak bir kriter 
ağırlığı verilmelidir. Bir başka ifadeyle arazi uygunluk kriterleri, ilgili arazi 
kullanım şeklinin potansiyelini belirlemedeki etkilerine göre 
ağırlıklandırılmalıdır.  

Ağırlık belirlemesi işlemine yönelik olarak farklı çok kriterli karar 
verme metodolojilerinden yararlanmak mümkündür. Örneğin AHS tekniği 
kapsamında uygulanan ikili karşılaştırmalar süreci, karar analizine dahil olan 
elemanların kendi aralarında ikili olarak karşılaştırılması ile bu elemanların her 
birisi için ağırlık değerlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.   

AHS tekniğinde, kriterler arasında gerçekleştirilen ikili karşılaştırmalara 
dayalı olarak ikili karşılaştırmalar matrisi elde edilmekte ve bu matris üzerinde 
gerçekleştirilen özvektör hesapları sonucunda toplam değeri 1 olan kriter 
ağırlıklarına ulaşılmaktadır. Ayrıca Tutarlılık Oranı olarak adlandırılan bir 
değerin hesaplanması ile AHS tekniğindeki ikili karşılaştırmalarda verilen 
hükümlerin tutarlılık derecesini belirlemek de mümkündür. Bu oran vasıtasıyla 
ikili karşılaştırmalar matrisindeki değerlerin rasgele elde edilme olasılığı ortaya 
konmaktadır. 

Bu araştırmada, araştırma bölgesindeki arazi uygunluklarına yönelik 
kriter ağırlıklarının belirlenmesinde AHS tekniğinden yararlanılmıştır. 

Bu amaçla AHS tekniğine dayalı karar verme süreci kapsamında 
kullanılmakta olan ikili karşılaştırmalar işlemi uygulanmıştır. Nitekim bu ikili 
karşılaştırmalar yolu ile, ağırlıklandırılacak elemanlar daha ayrıntılı şekilde ele 
alınabilmekte ve bu elemanlara yönelik hükümlerin ortaya konması 
kolaylaşmaktadır. Özellikle eleman sayısının artması ve böylece eleman 
ağırlıklarının doğrudan belirlenmesinin güçleştiği durumlarda AHS 
tekniğindeki ikili karşılaştırmalar işleminin önemi daha belirgin şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Bu teknik hakkındaki ayrıntılı bilgiler için YILMAZ (1999)’a 
bakılabilir. 

Öte yandan arazi kullanım yönetimi, ilgili katılımcıların yer aldığı bir 
karar verme süreci olarak düşünülür ise, bu katılımcıların farklı karar verme 
aşamalarında aktif bir role sahip olması gerekir. Bu şekildeki arazi kullanımına 
ilişkin kararlarda, farklı bakış açıları dikkate alınarak etkileşim ve işbirliği 
sağlanabilir ve çatışma yönetimi gerçekleştirilebilir. AHS tekniğinden bu açıdan 
da faydalanmak mümkündür. Nitekim bu amaçla arazi kullanım şekillerine ait 
arazi uygunluk kriterlerinin ağırlıkları, sektör uzmanlarının kişisel ikili 
karşılaştırma hükümlerine dayalı olarak belirlenebilir. Sonuçta AHS tekniği, 
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ilgili sektör uzmanları ve dolayısıyla bunların farklı fikirleri yolu ile kriter 
ağırlıklarının belirlenmesine imkan vermektedir.  
 

3.2.2. Çok Sektörlü (Amaçlı) Arazi Tahsisi 
 

Arazi kullanım planlamasındaki asıl problem, arazilerin alternatif arazi 
kullanım şekillerine tahsisi yönünde karar vermektir. Her bir sektöre (amaca, 
arazi kullanım şekline) yönelik olarak çok kriterli çözümlemelere dayalı 
tekniklerin kullanılması ve böylece ilgili sektörler için arazilerin uygunluğunu 
gösteren değerlendirmelere göre arazi uygunluk haritalarının üretilmesinden 
sonra, arazilerin farklı potansiyel arazi kullanım şekillerine tahsisi (çok sektörlü 
arazi tahsisi) konusu ele alınabilir. Bir başka ifadeyle arazilerin farklı 
kullanımlar için uygunluk dereceleri, çok sektörlü arazi tahsisi çözümlemeleri 
için belirleyici faktör durumundadır. 

Araştırma alanındaki orman, tarım ve mera arazi kullanım şekillerine 
yönelik arazi tahsisi problemi, özellikleri gereği çok amaçlı karar verme 
problemi olarak düşünülebilir. Zira bu aşamada ormancılık sektörü için en 
uygun alanları belirlemek, tarım sektörü için en uygun alanları belirlemek ve 
aynı zamanda mera sektörüne yönelik geri kalan en uygun alanları belirlemek  
şeklinde üç adet amaç bulunmaktadır. Her bir arazi parçası (harita hücresi) 
herhangi bir zamanda sahip olduğu arazi uygunluk derecesine göre sadece tek 
bir arazi kullanım şekline tahsis edileceği için, bu amaçlar birbirleriyle “çatışan 
amaçlar” olarak görülebilir. Yani bu amaçlar (araziyi kullanan sektörler) aynı 
alan için birbirinin potansiyel rakibi olarak işlev görür. 

Bu aşamada her bir arazi kullanım şekline ait arazi uygunluk haritaları, 
ilgili kullanımlara tahsis edilmesi gereken alan düzeylerine ulaşmayı sağlayacak 
şekilde karşılaştırılarak, tek bir arazi kullanım tahsisi haritası ile sonuçlanan bir 
çözüme ulaşılması gereklidir. 
 

4. BULGULAR 
 

Bu bölümde seçilen bu en uygun arazi tahsis şeklinde alan büyüklükleri 
belli orman, tarım ve mera sektörlerinin arazide bulunacakları yerler, yani 
adresleme (konum belirleme) konusu ele alınmıştır. Bunun için öncelikle arazi 
parçalarının her bir sektöre uygunluğunu ortaya koyan çok kriterli arazi 
uygunluk değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş ve sonrasında buna bağlı olarak 
çok sektörlü (amaçlı) arazi tahsisi çözümlemeleri ortaya konmuştur. 
 

4.1. Çok Kriterli Arazi Uygunluk Değerlendirmeleri  
 

Daha önce Yöntem bölümünde açıklandığı üzere, bu araştırmada arazi 
uygunluk değerlendirmeleri kapsamında çok kriterli çözümlemelere imkan 
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veren tekniklerden birisi olan Doğrusal Kombinasyon tekniği kullanılmıştır. 
Bunun için bu bölümde ilk olarak bu teknik kapsamında kullanılan arazi 
uygunluk kriterleri ve alt kriterleri ele alınmış, sonrasında arazi uygunluk 
kriterlerine ait ağırlık değerlerinin belirlenmesi konusu açıklanmış ve sonuçta 
bunlara göre araştırma alanında gerçekleştirilen tek sektörlü ve çok kriterli arazi 
uygunluk değerlendirmeleri ile elde edilen bulgular ortaya konmuştur.  
 

4.1.1. Arazi Uygunluk Kriterleri ve Alt Kriterleri 
 

Çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmeleri kapsamında öncelikle 
araştırma alanının potansiyel arazi kullanım şekilleri olarak kabul edilen orman, 
tarım ve mera kullanımlarının her birisi üzerinde arazi uygunluk 
değerlendirmelerinde etkili olabilecek kriterler ve bunlara ait alt kriterler ortaya 
konmuştur. Bu arazi kullanımları için arazi uygunluk çözümlemelerinde 
belirleyici olabilecek kriterler ve alt kriterler seçilir iken, araştırma alanı için 
elde mevcut harita verileri dikkate alınmıştır. Bu kriterler ile her bir kritere ait 
alt kriterlere yönelik açıklamalar aşağıda sunulmuştur: 

Toprak Yetenek Sınıfları: Araziler, kullanım yeteneklerine göre sekiz 
adet yetenek sınıfına (alt kritere) ayrılmaktadır (TOPRAK-SU, 1978). Arazinin 
kullanılması ile ilgili olarak özel işlem, tedbir ve özen bakımından bu sınıflar, 
genel bir ayırımı gösterir. Bu sınıflar ayrılır iken, arazinin kullanılmasından 
doğan sınırlamalar ve tehlikeler göz önünde tutulmaktadır. Nitekim I. sınıf 
araziden VIII. sınıf araziye doğru gidildikçe sınırlamalar ve tehlikeler (özellikle 
toprak erozyonu) artmaktadır (BALCI, 1996). 

Eğim: Arazinin eğimi, arazinin engebelilik derecesini ifade etmektedir. 
Bir arazinin yatay düzlem ile yaptığı açının derece veya grad cinsinden değeri, o 
arazinin eğim derecesini vermektedir. Ayrıca arazinin 100 m’lik yatay 
mesafedeki yükseliş veya alçalış miktarının metre olarak değeri de, o arazinin 
eğim düzeyini göstermektedir (ÇEPEL, 1983). 

Eğim kriterine yönelik alt kriterlerin yüzde cinsinden değerleri şunlardır 
(TOPRAK-SU, 1978): 

 
Düz ve düze yakın............ % 0-2 
Hafif eğimli...................... % 3-6 
Orta eğimli........................ % 7-12 
Dik.................................... % 13-20 
Çok Dik............................ % 21-30 
Sarp................................... > % 30 

 
Erozyon: Erozyon, arazi yüzü şekillerine ait farklılıkları ortadan 

kaldıran kütle halindeki toprak taşınmalarıdır. Bu olay geniş yüzeyleri kapsadığı 
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gibi (yüzey erozyonu), belirli bir doğrultudaki çizgi halinde de (oluk erozyonu) 
görülebilmektedir. 

Taşınmayı gerçekleştiren faktörler su, rüzgar ve buzullar 
olabilmektedir. Bazı hallerde bunların kombinasyonu olan kuvvetler halinde de 
ortaya çıkmaktadır (ÇEPEL, 1995). 

Erozyon kriterine ait alt kriterler şöyledir (TOPRAK-SU, 1978): 
 

Yok veya çok az erozyon........ Üst toprağın % 25’inden azı aşınmıştır. 
Orta dereceli erozyon.............. Üst toprağın % 25-% 75’i erozyona 

uğramıştır. 
Şiddetli erozyon....................... Üst toprağın % 75’inden fazlası ve alt 

toprağın % 25’i aşınmıştır. Seyrek derin ve 
sık sığ yarıntılar bulunabilmektedir. 

Çok şiddetli erozyon................ Üst toprağın tamamı ve alt toprağın % 25-% 
75’i aşınmıştır. Seyrek derin ve sık sığ 
yarıntılar mevcuttur. 

 
Toprak Derinliği: Toprak derinliği; bitkilerin köklerini nüfus 

edebildiği, bitkilerin su ve besin maddelerinden yararlanabildiği derinliktir. Bu 
etkili toprak katı, yerinde oluşmuş topraklarda A ve B katmanlarından meydana 
gelmektedir. Ana materyal ve anakaya bu toprak derinliğine dahil değildir. Bu 
kat yoğun bir çözülmeye sahne olmuştur ve içinde bitki kökleri ve 
mikroorganizma faaliyetleri fazladır (TOPRAK-SU, 1978). Topraklar çeşitli 
derinliklerde olabilirler. Oluştukları anakayanın özelliklerine, yeryüzü şekline, 
bitki örtüsüne, iklim özelliklerine ve canlıların (özellikle insanın) etkilerine 
bağlı olarak toprakların derinliği değişmektedir (KANTARCI, 1987). 

Bu araştırmada kullanılan toprak derinliği kriteri dahilindeki alt kriterler 
aşağıda sunulmaktadır (TOPRAK-SU, 1978): 
 

Derin................................. > 90 cm 
Orta Derin......................... 51-90 cm 
Sığ..................................... 21-50 cm 
Çok Sığ............................. 0-20 cm 

 
Sınırlayıcı Toprak Özellikleri: Bu kriter kapsamında tarla işlemesini 

güçleştiren parçalı topografya, eğim, su ve rüzgar erozyonu gibi kısıtlamalar ile 
tuzluluk, alkalilik, taşlılık, sığlık, çok ince veya çok kaba bünye gibi 
kısıtlamalar yer almaktadır (TOPRAK-SU, 1978). 

Bugünkü Bitki Örtüsü: Bu kriter, arazideki mevcut bitki örtüsü 
çeşidini ifade etmektedir. Bu kriter kapsamında orman içi açıklıklar, bozuk 
ormanlar ve koru ormanlar bir alt kriteri oluşturur iken, diğer alt kriteri ise 
ormansız alanların oluşturduğu kabul edilmiştir. 
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Yükselti Kuşakları: Yükselti kuşakları kriteri, arazinin denizden 
yüksekliğini veya arazi yükselti basamaklarını göstermektedir. Denizden 
yükseldikçe, belirli yükselti kuşaklarında iklime bağlı olarak arazilerde 
birbirinden farklı ekolojik karakteristikler kendini gösterecektir (ÇEPEL, 1990). 
Denizden yüksekliğe göre iklim elemanlarından özellikle yağış ve sıcaklık 
önemli derecede değiştiğinden, bu kriter bazı arazi kullanım şekilleri üzerine 
etkili olmaktadır. 

Yükselti kuşakları kriterine ait alt kriterler aşağıdaki şekilde kabul 
edilmiştir: 

 
≤ 500 m 
501-750 m 
751-1000 m 
1001-1250 m 
> 1250 m 

 
Yukarıda açıklanan herhangi bir kriterin, birden fazla arazi kullanım 

şeklinin uygunluğu üzerinde belirleyici etkisi olabileceği açıktır.  
Böylece potansiyel orman arazilerinin uygunluğunun belirlenmesinde 

aşağıdaki kriterlerin etkili olacağı kabul edilmiştir: 
- Toprak Yetenek Sınıfları, 
- Eğim, 
- Erozyon, 
- Toprak Derinliği. 

 
Potansiyel tarım arazileri için arazi uygunluk çözümlemelerinde dikkate 

alınan kriterler şunlardır: 
- Toprak Yetenek Sınıfları, 
- Eğim, 
- Erozyon, 
- Toprak Derinliği, 
- Sınırlayıcı Toprak Özellikleri, 
- Bugünkü Bitki Örtüsü, 
- Yükselti Kuşakları. 

 
Buna karşın potansiyel mera arazilerine yönelik arazi uygunluk 

değerlendirmelerinde ise aşağıdaki kriterler kullanılmıştır: 
- Toprak Yetenek Sınıfları, 
- Eğim, 
- Erozyon, 
- Sınırlayıcı Toprak Özellikleri, 
- Bugünkü Bitki Örtüsü. 
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4.1.2. Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 
 

Daha önce Yöntem bölümünde de belirtildiği üzere, arazi uygunluk 
kriterlerine ait ağırlıkların belirlenmesi amacı ile bu araştırmada, AHS tekniği 
kapsamındaki ikili karşılaştırmalar süreci kullanılmıştır.    

Kriter ağırlıkları; araştırma alanını tanıyan, herhangi bir potansiyel arazi 
kullanım şekli için arazi uygunluk kriterine göre arazi uygunluğunu 
değerlendirebilme konusunda bilimsel bilgi birikimine sahip olan ve bölgede 
faaliyet gösteren orman, tarım ve mera sektörü uzmanlarından elde edilen 
bilgilerin çözümlenmesi yoluyla saptanmıştır.  Bu bilgileri ve dolayısıyla sektör 
uzmanlarının kriter ağırlıklarına (göreceli önemlerine, önceliklerine) yönelik 
hükümlerini ve fikirlerini ortaya çıkarmak üzere, her bir potansiyel arazi 
kullanım şekli için kriterler arasında ikili karşılaştırma sorularını içeren bilgi 
formları hazırlanmış ve kullanılmıştır. 

Orman arazilerine uygunluğun belirlenmesine yönelik olarak seçilen 
kriterlerin göreceli ağırlık değerlerini belirlemek üzere, Tarsus-Doğu Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü personeli olan üç adet araştırmacı uzman 
personelden bu kriterleri kendi aralarında ikili olarak karşılaştırmaları 
istenmiştir.  Ormancılık Araştırma Enstitüsü’ndeki uzman personelin her birine 
uygulanan bu ikili karşılaştırmalar şunlardır: 

- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile eğim kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile erozyon kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile toprak derinliği kriterinin 

karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile erozyon kriterinin karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile toprak derinliği kriterinin karşılaştırması, 
- Erozyon kriteri ile toprak derinliği kriterinin karşılaştırması. 
Arazilerin tarım alanlarına uygunluğunun belirlenmesine yönelik olarak 

dikkate alınan kriterlerin göreceli ağırlıklarını belirlemek için ise Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarsus Araştırma Enstitüsü’nden 2 adet tarım 
sektörü uzmanına bu kriterlerin ikili karşılaştırmaları yaptırılmıştır. Her bir 
uzmandan kriterler ile ilgili cevaplanması istenen ikili karşılaştırma soruları 
aşağıda sunulmuştur: 

- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile eğim kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile toprak derinliği kriterinin 

karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile erozyon kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile sınırlayıcı toprak özellikleri 

kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile bugünkü bitki örtüsü kriterinin 

karşılaştırması, 
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- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile yükselti kuşakları kriterinin 
karşılaştırması,  

- Eğim kriteri ile toprak derinliği kriterinin karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile erozyon kriterinin karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile sınırlayıcı toprak özellikleri kriterinin 

karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile bugünkü bitki örtüsü kriterinin karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile yükselti kuşakları kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak derinliği kriteri ile erozyon kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak derinliği kriteri ile sınırlayıcı toprak özellikleri kriterinin 

karşılaştırması, 
- Toprak derinliği kriteri ile bugünkü bitki örtüsü kriterinin 

karşılaştırması, 
- Toprak derinliği kriteri ile yükselti kuşakları kriterinin 

karşılaştırması,  
- Erozyon kriteri ile sınırlayıcı toprak özellikleri kriterinin 

karşılaştırması, 
- Erozyon kriteri ile bugünkü bitki örtüsü kriterinin karşılaştırması, 
- Erozyon kriteri ile yükselti kuşakları kriterinin karşılaştırması, 
- Sınırlayıcı toprak özellikleri kriteri ile bugünkü bitki örtüsü 

kriterinin karşılaştırması, 
- Sınırlayıcı toprak özellikleri kriteri ile yükselti kuşakları kriterinin 

karşılaştırması,  
- Bugünkü bitki örtüsü kriteri ile yükselti kuşakları kriterinin 

karşılaştırması. 
Öte yandan mera arazi kullanım şekline yönelik uygunluk çözümlemelerinde 
esas alınan kriterlerin göreceli ağırlık değerlerini ortaya koymak amacıyla 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Adana-Yüreğir Çukurova Tarımsal Araştırma 
Müdürlüğünden 3 adet mera uzmanının her biri tarafından aşağıdaki ikili 
karşılaştırmalar yapılmıştır: 

- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile eğim kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile erozyon kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile sınırlayıcı toprak özellikleri 

kriterinin karşılaştırması, 
- Toprak yetenek sınıfları kriteri ile bugünkü bitki örtüsü kriterinin 

karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile erozyon kriterinin karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile sınırlayıcı toprak özellikleri kriterinin 

karşılaştırması, 
- Eğim kriteri ile bugünkü bitki örtüsü kriterinin karşılaştırması, 
- Erozyon kriteri ile sınırlayıcı toprak özellikleri kriterinin 

karşılaştırması, 
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- Erozyon kriteri ile bugünkü bitki örtüsü kriterinin karşılaştırması, 
- Sınırlayıcı toprak özellikleri kriteri ile bugünkü bitki örtüsü 

kriterinin karşılaştırması, 
İlgili sektör uzmanlarının her birisi tarafından yapılan yukarıdaki ikili 

karşılaştırmalara göre ikili karşılaştırmalar matrisleri oluşturulmuş, bu 
matrislere dayalı olarak arazi uygunluk kriterlerinin ağırlıklarını belirlemek için 
öncelik (önem, ağırlık) vektörü hesaplamaları yapılmış ve ikili karşılaştırma 
hükümlerinin tutarlılığını kontrol etmek için Tutarlılık Oranları ortaya 
konmuştur. Bu matematiksel işlemler yapılırken daha önce AHS tekniği 
uygulamaları bölümünde açıklanmış olan örnek öncelik hesabındaki süreç takip 
edilmiştir. Tüm bu sayısal hesaplamalar ormancılık sektörü uzmanları için 
Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’de, tarım sektörü uzmanları için Tablo 4 ve Tablo 
5’de ve mera sektörü uzmanları için ise Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de 
gösterilmiştir. 
 
 
Tablo: 1- Orman Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının Belirlenmesine                     
                Yönelik AHS Tekniği Hesaplamaları  (Ormancılık  Sektörü 
                Uzmanı 1). 
Table: 1-  Weight Values of Forest Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                Basis of Pairwise Comparisons Made by Forestry  Sector Expert 1.              
İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Ormancılık Sekt. 
Uzmanı 1 

Toprak Yetenk 
Sınıfları 

 
Eğim 

 
Erozyon 

Toprak 
Derinliği 

Topr. Yet. Sın. 1.000 5.000 3.000 2.000 
Eğim 0.200 1.000 0.250 0.500 
Erozyon  0.333 4.000 1.000 0.500 
Toprak Derinl. 0.500 2.000 2.000 1.000 
Toplam 2.033 12.000 6.250 4.000 
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Topr. Yet. Sın. 0.492 0.417 0.480 0.500 
Eğim 0.098 0.083 0.040 0.125 
Erozyon  0.164 0.333 0.160 0.125 
Toprak Derinl. 0.246 0.167 0.320 0.250 
Öncelik Vektörü 
 Normalize Edilmiş Normalize Edilmiş Öncelik 
 Satırlar Toplamı Satırlar Ortalaması Vektörü 
Topr. Yet. Sın. 1.889 1.889/4 0.472 
Eğim 0.346 0.346/4 0.087 
Erozyon  0.782 0.782/4 0.196 
Toprak Derinl. 0.983 0.983/4 0.246 
λmax  = 4.183 
Tİ    = 0.061 
TO  = 0.068 
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Tablo: 2- Orman Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının Belirlenmesine  
               Yönelik AHS Tekniği Hesaplamaları  Ormancılık (Sektörü 
               Uzmanı 2). 
Table: 2-  Weight Values of Forest Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                Basis of Pairwise Comparisons Made by Forestry  Sector Expert 2. 
                İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Ormancılık 
Sekt. Uzmanı 2 

Toprak Yetenk 
Sınıfları 

Eğim Erozyon Toprak 
Derinliği 

Topr. Yet. Sın. 1.000 4.000 3.000 7.000 
Eğim 0.250 1.000 0.333 4.000 
Erozyon  0.333 3.000 1.000 6.000 
Toprak Derinl. 0.143 0.250 0.167 1.000 
Toplam 1.726 8.250 4.500 18.000 
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Topr. Yet. Sın. 0.579 0.485 0.667 0.389 
Eğim 0.145 0.121 0.074 0.222 
Erozyon  0.193 0.364 0.222 0.333 
Toprak Derinl. 0.083 0.030 0.037 0.056 
Öncelik Vektörü 
 Normalize Edilmiş Normalize Edilmiş Öncelik 
 Satırlar Toplamı Satırlar Ortalaması Vektörü 
Topr. Yet. Sın. 2.120 2.120/4 0.530 
Eğim 0.562 0.562/4 0.141 
Erozyon  1.112 1.112/4 0.278 
Toprak Derinl. 0.206 0.206/4 0.052 
λmax  = 4.175 
Tİ    = 0.058 
TO  = 0.064 
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Tablo: 3- Orman Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının  Belirlenmesine 
                Yönelik AHS Tekniği Hesaplamaları Ormancılık Sektörü 
                (Uzmanı 3). 
Table: 3-  Weight Values of Forest Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                Comparisons Made by Forestry  Basis of Pairwise Sector Expert 3. 
               İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Ormancılık Sekt. 
Uzmanı 3 

Toprak Yetenk 
Sınıfları 

Eğim Erozyon Toprak 
Derinliği 

Topr. Yet. Sın. 1.000 4.000 4.000 0.200 
Eğim 0.250 1.000 3.000 0.167 
Erozyon  0.250 0.333 1.000 0.167 
Toprak Derinl. 5.000 6.000 6.000 1.000 
Toplam 6.500 11.333 14.000 1.534 
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Topr. Yet. Sın. 0.154 0.353 0.286 0.130 
Eğim 0.038 0.088 0.214 0.109 
Erozyon  0.038 0.029 0.071 0.109 
Toprak Derinl. 0.769 0.529 0.429 0.652 
Öncelik Vektörü 
 Normalize Edilmiş Normalize Edilmiş Öncelik 
 Satırlar Toplamı Satırlar Ortalaması Vektörü 
Topr. Yet. Sın. 0.923 0.923/4 0.231 
Eğim 0.449 0.449/4 0.112 
Erozyon  0.247 0.247/4 0.062 
Toprak Derinl. 2.379 2.379/4 0.595 
λmax  = 4.354 
Tİ    = 0.118 
TO  = 0.131 
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Tablo: 4- Tarım Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının Belirlenmesine Yönelik AHS Tekniği  Hesaplamaları 
                (Tarım Sektörü Uzmanı 1). 
Table: 4- Weight Values of Cropland Suitability Criteria, Determined on the Basis of Pairwise Comparisons  Made by 
               Cropland Sector Expert 1. 
İkili Karşılaştırmalar Matrisi 

Tarım  
Sektörü  

Uzmanı 1 

Toprak  
Yetenek  
Sınıfları 

 
 

Eğim 

 
Toprak  
Derinliği 

 
 

Erozyon 

Sınırlayıcı  
Toprak  

Özellikleri 

Bugünkü  
Bitki  

Örtüsü 

 
Yükselti  

Kuşakları 
Topr. Yet. Sın.

 
        

       
        

       
        

       
       

       

1.000 4.000 4.000 5.000 7.000 9.000 5.000
Eğim 0.250 1.000 3.000 2.000 3.000 9.000 2.000
Topr. Derinliği

 
0.250 0.333 1.000 2.000 0.500 9.000 2.000

Erozyon 0.200 0.500 0.500 1.000 3.000 9.000 2.000
Sınır.Topr.Özel.

 
0.143 0.333 2.000 0.333 1.000 3.000 0.500

Bug. Bitki Ört. 0.111 0.111 0.111 0.111 0.333 1.000 0.250
Yüks. Kuşakları 0.200 0.500 0.500 0.500 2.000 4.000 1.000
Toplam 2.154 6.777 11.111 10.944 16.833 44.000 12.750
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Topr. Yet. Sın.  0.464 0.590      0.360 0.457 0.416 0.205 0.392
Eğim 0.116       

        
       

        
        

        

0.148 0.270 0.183 0.178 0.205 0.157
Topr. Derinliği

 
0.116 0.049 0.090 0.183 0.030 0.205 0.157

Erozyon 0.093 0.074 0.045 0.091 0.178 0.205 0.157
Sınır.Topr.Özel.

 
0.066 0.049 0.180 0.030 0.059 0.068 0.039

Bug. Bitki Ört. 0.052 0.016 0.010 0.010 0.020 0.023 0.020
Yüks. Kuşakları 0.093 0.074 0.045 0.046 0.119 0.091 0.078
Öncelik Vektörü 

  Normalize Edilmiş Satırlar Toplamı Normalize Edilmiş Satırlar Ortalaması Öncelik Vektörü 
Topr. Yet. Sın.  2.884 2.884/7 0.412 
Eğim   

   
   

   

   

1.257 1.257/7 0.179 
Topr. Derinliği 0.830 0.830/7 0.119 
Erozyon 0.843 0.843/7 0.120 
Sınır.Topr.Özel. 0.491 0.491/7 0.070 
Bug. Bitki Ört. 0.151 0.151/7 0.022 
Yüks. Kuşakları 0.546 0.546/7 0.078 
λmax  = 7.732  
Tİ    = 0.122 
TO  = 0.092 
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Tablo: 5- Tarım Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının Belirlenmesine Yönelik AHS Tekniği  Hesaplamaları 
                (Tarım Sektörü Uzmanı 2). 
Table: 5- Weight Values of Cropland Suitability Criteria, Determined on the Basis of Pairwise Comparisons  Made by 
               Cropland Sector Expert 2. 
İkili Karşılaştırmalar Matrisi 

Tarım  
Sektörü  

Uzmanı 2 

Toprak  
Yetenek  
Sınıfları 

 
 

Eğim 

 
Toprak  
Derinliği 

 
 

Erozyon 

Sınırlayıcı  
Toprak  

Özellikleri 

Bugünkü  
Bitki  

Örtüsü 

 
Yükselti  

Kuşakları 
Topr. Yet. Sın.

 
        

       
        

       
        

   
       

       

1.000 3.000 0.200 0.143 0.333 7.000 5.000
Eğim 0.333 1.000 0.111 0.125 0.143 0.200 0.500
Topr. Derinliği

 
5.000 9.000 1.000 0.250 3.000 8.000 8.000

Erozyon 7.000 8.000 4.000 1.000 3.000 8.000 8.000
Sınır.Topr.Özel. 3.000 7.000 0.333 0.333 1.000 8.000 8.000
Bug. Bitki Ört. 0.143 5.000 0.125 0.125 0.125 1.000 0.333
Yüks. Kuşakları 0.200 2.000 0.125 0.125 0.125 3.000 1.000
Toplam 16.676 35.000 5.894 2.101 7.726 35.200 30.833
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Topr. Yet. Sın.  0.060 0.086      0.034 0.068 0.043 0.199 0.162
Eğim 0.020       

        
       

        

        

0.029 0.019 0.059 0.019 0.006 0.016
Topr. Derinliği

 
0.300 0.257 0.170 0.119 0.388 0.227 0.259

Erozyon 0.420 0.229 0.679 0.476 0.388 0.227 0.259
Sınır.Topr.Özel. 0.180 0.200 0.056 0.158 0.129 0.227 0.259
Bug. Bitki Ört. 0.009 0.143 0.021 0.059 0.016 0.028 0.011 
Yüks. Kuşakları 0.012 0.057 0.021 0.059 0.016 0.085 0.032
Öncelik Vektörü 

  Normalize Edilmiş Satırlar Toplamı Normalize Edilmiş Satırlar Ortalaması Öncelik Vektörü 
Topr. Yet. Sın.  0.652 0.652/7 0.093 
Eğim   

   
   

   

   

0.168 0.168/7 0.024 
Topr. Derinliği 1.720 1.720/7 0.246 
Erozyon 2.678 2.678/7 0.383 
Sınır.Topr.Özel. 1.209 1.209/7 0.173 
Bug. Bitki Ört. 0.287 0.287/7 0.041 
Yüks. Kuşakları 0.282 0.282/7 0.040 
λmax  = 8.277 
Tİ    = 0.213 
TO  = 0.161 
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Tablo: 6- Mera Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının  Belirlenmesine 
                Yönelik AHS Tekniği Hesaplamaları (Mera Sektörü Uzmanı 1).                 
Table:  6- Weight Values of Range Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                Basis of Pairwise Comparisons Made by Range Sector  Expert 1.                
İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Mera 
Sektörü 
Uzmanı 1 

Toprak 
Yetenk 
Sınıfları 

 
 

Eğim 

 
 

Erozyon 

Sınırlayıcı 
Toprak 

Özellikleri 

Bugünkü 
Bitki 

Örtüsü 
Top. Yet  Sn. 1.000 0.143 0.167 0.200 0.200 
Eğim 7.000 1.000 3.000 3.000 4.000 
Erozyon 6.000 0.333 1.000 4.000 3.000 
Sın.Topr.Öz, 5.000 0.333 0.250 1.000 2.000 
Bug.Bit. Ört. 5.000 0.250 0.333 0.500 1.000 
Toplam 24.000 2.059 4.750 8.700 10.200 
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Top. Yet  Sn. 0.042 0.069 0.035 0.023 0.020 
Eğim 0.292 0.486 0.632 0.345 0.392 
Erozyon 0.250 0.162 0.211 0.460 0.294 
Sın.Topr.Öz, 0.208 0.162 0.053 0.115 0.196 
Bug.Bit. Ört. 0.208 0.121 0.070 0.057 0.098 
Öncelik Vektörü 
 Normalize Edilmiş 

Satırlar Toplamı 
Normalize Edilmiş 
Satırlar Ortalaması 

Öncelik 
Vektörü 

Top. Yet  Sn. 0.189 0.189/5 0.038 
Eğim 2.147 2.147/5 0.429 
Erozyon 1.377 1.377/5 0.275 
Sın.Topr.Öz, 0.734 0.734/5 0.147 
Bug.Bit. Ört. 0.554 0.554/5 0.111 
λmax  = 5.376 
Tİ    = 0.094 
TO  = 0.084 
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Tablo: 7- Mera Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının  Belirlenmesine 
                Yönelik AHS Tekniği Hesaplamaları (Mera Sektörü Uzmanı 2).                 
Table:  7- Weight Values of Range Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                Basis of Pairwise Comparisons Made by Range Sector  Expert 2.                
İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Mera 
Sektörü 
Uzmanı 2 

Toprak 
Yetenek 
Sınıfları 

 
 

Eğim 

 
 

Erozyon 

Sınırlayıcı 
Toprak 

Özellikleri 

Bugünkü 
Bitki 

Örtüsü 
Top. Yet  Sn. 1.000 7.000 7.000 9.000 9.000 
Eğim 0.143 1.000 3.000 4.000 4.000 
Erozyon 0.143 0.333 1.000 4.000 4.000 
Sın.Topr.Öz, 0.111 0.250 0.250 1.000 4.000 
Bug.Bit. Ört. 0.111 0.250 0.250 0.250 1.000 
Toplam 1.508 8.833 11.500 18.250 22.000 
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Top. Yet  Sn. 0.663 0.792 0.609 0.493 0.409 
Eğim 0.095 0.113 0.261 0.219 0.182 
Erozyon 0.095 0.038 0.087 0.219 0.182 
Sın.Topr.Öz, 0.074 0.028 0.022 0.055 0.182 
Bug.Bit. Ört. 0.074 0.028 0.022 0.014 0.045 
Öncelik Vektörü 
 Normalize Edilmiş 

Satırlar Toplamı 
Normalize Edilmiş 
Satırlar Ortalaması 

Öncelik 
Vektörü 

Top. Yet  Sn. 2.966 2.966/5 0.593 
Eğim 0.870 0.870/5 0.174 
Erozyon 0.621 0.621/5 0.124 
Sın.Topr.Öz, 0.361 0.361/5 0.072 
Bug.Bit. Ört. 0.183 0.183/5 0.037 
λmax  = 5.657 
Tİ    = 0.164 
TO  = 0.146 
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Tablo: 8- Mera Arazisi Uygunluk Kriterleri Ağırlıklarının  Belirlenmesine 
                Yönelik AHS Tekniği Hesaplamaları (Mera Sektörü Uzmanı 3).                 
Table:  8- Weight Values of Range Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                Basis of Pairwise Comparisons Made by Range Sector Expert 3.                
İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Mera 
Sektörü 
Uzmanı 3 

Toprak 
Yetenek 
Sınıfları 

 
 

Eğim 

 
 

Erozyon 

Sınırlayıcı 
Toprak 

Özellikleri 

Bugünkü 
Bitki 

Örtüsü 
Top. Yet  Sn. 1.000 3.000 0.143 1.000 0.500 
Eğim 0.333 1.000 0.143 0.500 0.250 
Erozyon 7.000 7.000 1.000 7.000 5.000 
Sın.Topr.Öz, 1.000 2.000 0.143 1.000 0.333 
Bug.Bit. Ört. 2.000 4.000 0.200 3.000 1.000 
Toplam 11.333 17.000 1.629 12.500 7.083 
Normalize Edilmiş İkili Karşılaştırmalar Matrisi 
Top. Yet  Sn. 0.088 0.176 0.088 0.080 0.071 
Eğim 0.029 0.059 0.088 0.040 0.035 
Erozyon 0.618 0.412 0.614 0.560 0.706 
Sın.Topr.Öz, 0.088 0.118 0.088 0.080 0.047 
Bug.Bit. Ört. 0.176 0.235 0.123 0.240 0.141 
Öncelik Vektörü 
 Normalize Edilmiş 

Satırlar Toplamı 
Normalize Edilmiş 
Satırlar Ortalaması 

Öncelik 
Vektörü 

Top. Yet  Sn. 0.503 0.503/5 0.101 
Eğim 0.251 0.251/5 0.050 
Erozyon 2.910 2.910/5 0.582 
Sın.Topr.Öz, 0.421 0.421/5 0.084 
Bug.Bit. Ört. 0.915 0.915/5 0.183 
λmax  = 5.173 
Tİ    = 0.043 
TO  = 0.038 
 
 
 
 
 
 

58



 

Buna göre orman, tarım ve mera arazi kullanım şekillerinin her birine 
yönelik arazi uygunluk çözümlemelerinde dikkate alınacak kriter ağırlıkları 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Orman Arazi Kullanım Şekline Yönelik Kriter Ağırlıkları: 
Ormancılık sektörü kullanımına yönelik arazi uygunluk çözümlemelerinde 
dikkate alınan toprak yetenek sınıfları, eğim, erozyon ve toprak derinliği 
kriterlerinin her birinin ağırlıklarını belirlemek amacıyla, bu sektör uzmanları 
tarafından gerçekleştirilen ikili karşılaştırmalar dayalı olarak hesaplanan kriter 
ağırlığı değerleri Tablo 9 ve Şekil 11’de verilmektedir. 
 
Tablo: 9- Ormancılık Sektörü Uzmanlarına Göre Orman Arazisi  Uygunluk 
                Kriterlerinin Ağırlık Değerleri. 
Table:  9- Average Weight Values of Forest Land Suitability Criteria,   
                Determined on the Basis of Pairwise Comparisons Made by   
                Forestry Sector Experts. 

  K r i t e r l e r 
 Tutarlılık Topr.Yet.Sın. Eğim Erozyon Topr.Derinl. 

Uzmanlar Oranı Ağırl. Sıra Ağırl. Sıra Ağırl. Sıra Ağırl. Sıra 
Uzman 1 0.068 0.472 1 0.087 4 0.196 3 0.246 2 
Uzman 2 0.064 0.530 1 0.141 3 0.278 2 0.052 4 
Uzman 3 0.131 0.231 2 0.112 3 0.062 4 0.595 1 
Arit. Ort. 0.088 0.411 1 0.113 4 0.179 3 0.297 2 
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Şekil: 11- Ormancılık Sektörü Uzmanlarına Göre Orman Arazisi  Uygunluk 
                 Kriterlerinin Ağırlık Değerleri. 
Figure:11- Weight Values of Forest Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                 Basis of Pairwise Comparisons Made by Forestry  Sector Experts. 
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Ormancılık sektörü uzmanları tarafından ortaya konan bu tablodaki 
kriter ağırlıklarının aritmetik ortalama değerleri, arazilerin ormancılık sektörüne 
uygunluğunu belirlemek için yapılacak çözümlemelerdeki kriter ağırlıkları 
değerlerini oluşturmuştur. Buna göre bu uygunluk kriterlerinden toprak yetenek 
sınıfları kriteri 0.411 ağırlık değeri ile en önemli kriter iken, bu kriteri sırasıyla 
0.297 ağırlık değeri ile toprak derinliği kriteri, 0.179 ağırlık değeri ile erozyon 
kriteri ve 0.113 ağırlık değeri ile eğim kriteri takip etmektedir. Bu aşamadaki 
ikili karşılaştırmaların ortalama Tutarlılık Oranı ise % 8.8 olarak hesaplanmıştır. 

Tarım Arazi Kullanım Şekline Yönelik Kriter Ağırlıkları: Tarım 
sektörü uzmanlarının tarım arazilerine uygunluğun belirlenmesine yönelik 
olarak seçilen toprak yetenek sınıfları, eğim, toprak derinliği, erozyon, 
sınırlayıcı toprak özellikleri, bugünkü bitki örtüsü ve yükselti kuşakları 
kriterleri için yaptıkları ikili karşılaştırmalara dayalı olarak elde edilen kriter 
ağırlığı değerleri Şekil 12 ve Tablo 10‘da sunulmuştur. 
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Şekil: 12- Tarım Sektörü Uzmanlarına Göre Tarım Arazisi Uygunluk   
                 Kriterlerinin Ağırlık Değerleri. 
Figure:12- Weight Values of Cropland Suitability Criteria, Determined on  the 
                 Basis of Pairwise Comparisons Made by Cropland Sector  Experts. 
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Tablo: 10- Tarım Sektörü Uzmanlarına Göre Tarım Arazisi Uygunluk Kriterlerinin Ağırlık Değerleri. 
Table:  10- Average Weight Values of Cropland Suitability Criteria, Determined on the Basis of Pairwise   
                  Comparisons Made by Cropland Sector Experts. 

  K r i t e r l e r 
     Tutarlılık Topr.Yet. Sın. Eğim Topr.Derinl. Erozyon Sın.Topr.Öz. Bug. Bit. Ört. Yükselti Kuş. 

Uzmanlar
  

       
        

Oranı Ağırl. Sıra
 

Ağırl. Sıra
 

Ağırl. Sıra
 

Ağırl. Sıra
 

Ağırl. Sıra
 

Ağırl. Sıra
 

Ağırl. Sıra 
 Uzman 1 0.092 0.412 1 0.179 2 0.119 4 0.120 3 0.070 6 0.022 7 0.078 5

Uzman 2                
                

0.161 0.093 4 0.024 7 0.246 2 0.383 1 0.173 3 0.041 5 0.040 6
Arit. Ort. 0.127 0.253 1 0.101 5 0.182 3 0.252 2 0.121 4 0.032 7 0.059 6
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Arazilerin tarım alanlarına uygunluğunun değerlendirilmesi 
işlemlerinde esas alınan uygunluk kriterleri ağırlıkları, tarım sektörü 
uzmanlarının hükümlerine göre elde edilen kriter ağırlıklarının aritmetik 
ortalama değerleridir. Böylece 0.253 ağırlık değeri ile bu uygunluk 
kriterlerinden toprak yetenek sınıfları kriteri, en yüksek ağırlığa sahip kriter 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu kriteri sırasıyla erozyon kriteri (0.252), toprak 
derinliği kriteri (0.182), sınırlayıcı toprak özellikleri kriteri (0.121), eğim kriteri 
(0.101), yükselti kuşakları kriteri (0.059) ve bugünkü bitki örtüsü kriteri (0.032) 
izlemektedir. Bu kriterlerin ikili karşılaştırmalarına ait ortalama Tutarlılık Oranı 
ise % 12.7 olarak belirlenmiştir. 

Mera Arazi Kullanım Şekline Yönelik Kriter Ağırlıkları: Mera arazi 
kullanım şekline yönelik arazi uygunluk değerlendirmeleri için seçilen toprak 
yetenek sınıfları, eğim, erozyon, sınırlayıcı toprak özellikleri ve bugünkü bitki 
örtüsü kriterlerinin ağırlık değerleri ise, mera sektörü uzmanları tarafından 
yapılan ikili karşılaştırmalara dayalı olarak Şekil 13 ve Tablo 11’de gösterildiği 
şekilde elde edilmiştir. 
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Şekil: 13- Mera Sektörü Uzmanlarına Göre Mera Arazisi Uygunluk   
                 Kriterlerinin Ağırlık Değerleri. 
Figure:13- Weight Values of Range Land Suitability Criteria, Determined  on the 
                 Basis of Pairwise Comparisons Made by Range Sector Experts. 
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Tablo: 11- Mera Sektörü Uzmanlarına Göre Mera Arazisi Uygunluk Kriterlerinin Ağırlık Değerleri. 
Table:  11- Average Weight Values of Range Land Suitability Criteria, Determined on the Basis of Pairwise   
                  Comparisons Made by Range Sector Experts. 

  K r i t e r l e r 
    Tutarlılık Topr. Yetenek Sınıfı Eğim Erozyon Sınırlayıcı Topr.Öz. Bugünkü Bitki Ört. 

Uzmanlar
 

      
   

Oranı Ağırlık Sıralama
  

Ağırlık Sıralama
  

Ağırlık Sıralama
  

Ağırlık Sıralama
  

Ağırlık Sıralama 
 Uzman 1 0.084 0.038 5 0.429 1 0.275 2 0.147 3 0.111 4

Uzman 2             
             

            

0.146 0.593 1 0.174 2 0.124 3 0.072 4 0.037 5
Uzman 3 0.038 0.101 3 0.050 5 0.582 1 0.084 4 0.183 2
Arit. Ort. 0.089 0.244 2 0.218 3 0.327 1 0.101 5 0.110 4
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Mera arazileri açısından yapılan arazi uygunluk değerlendirmelerinde 
kriter ağırlıkları olarak, mera sektörü uzmanlarının ikili karşılaştırma bilgilerine 
göre elde edilen kriter ağırlıklarının aritmetik ortalama değerleri alınmıştır. O 
halde bu kriterler arasında erozyon kriteri 0.327 ağırlık değeri ile en önemli 
kriter olarak tercih edilir iken, bunu sırasıyla 0.244 ağırlık değeri ile toprak 
yetenek sınıfları kriteri, 0.218 ağırlık değeri ile eğim kriteri, 0.110 ağırlık değeri 
ile bugünkü bitki örtüsü kriteri ve 0.101 ağırlık değeri ile sınırlayıcı toprak 
özellikleri kriteri takip etmektedir. Bu ikili karşılaştırmalara ilişkin hükümlerin 
ortalama Tutarlılık Oranının ise % 8.9 değerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 
 

4.1.3. Alt Kriter Puanları 
 

Araştırma alanındaki her bir arazi kullanım şekline göre her bir kriter 
kendi içinde alt kriterlere ayrılmıştır. Örneğin araştırma alanında orman 
potansiyeline sahip olan arazilerin belirlenmesinde bir arazi uygunluk kriteri 
olarak alınan toprak yetenek sınıfları kriteri için; VII., VI. ve V. sınıf toprakların 
her birisi birer alt kriter oluştururken, III. ve IV. sınıf ile I., II. ve VIII. sınıf 
topraklar ise diğer alt kriterler olarak alınmıştır. Böylece bu arazi uygunluk 
kriteri beş adet farklı alt kriter olarak sınıflandırılmıştır.  

Sonrasında yine farklı arazi kullanım şekilleri için her bir alt kritere 0 
ile 4 arasında birer alt kriter puanı atanmıştır. Bu puanlar verilirken, alt 
kriterlerin ilgili arazi kullanım şekline uygunluğu göz önüne alınmıştır. Örneğin 
toprak yetenek sınıfları kriteri orman arazilerine uygunluğun belirlenmesine 
yönelik olarak ele alındığında, bu kritere ait alt kriterlerden VII. sınıf topraklara 
4, VI. sınıf topraklara 3, V. sınıf topraklara 2, III. ve IV. sınıf topraklara 1 ve I., 
II. ve VIII. sınıf topraklara ise 0 alt kriter puanı verilmiştir. Öte yandan yine 
toprak yetenek sınıfları kriteri potansiyel tarım arazileri için 
değerlendirildiğinde, buradaki alt kriterlerden I. sınıf toprakların 4, II. sınıf 
toprakların 3, III. sınıf toprakların 2, IV. sınıf toprakların 1 ve V., VI., VII. ve 
VIII. sınıf toprakların ise 0 alt kriter puanına sahip olduğu kabul edilmiştir. 

Alt kriter puanları verilirken her ne kadar söz konusu arazi kullanım 
şekline uygunluklar dikkate alınarak en uygundan en az uyguna doğru 4, 3, 2, 1 
ve 0 şeklinde azalan puanlar verilmiş olsa da, bir arazi uygunluk kriterine ait alt 
kriter sayısının beş adetten az olduğu durumlarda bu sıra gözetilmeksizin öznel 
bir değerlendirme ile puanlandırma yapılmıştır. 

Buna göre araştırma alanındaki arazi kullanım şekillerinin her birisi için 
arazi uygunluk değerlendirmeleri çözümlemelerinde kullanılmak üzere seçilen 
arazi uygunluk kriterleri ile her bir kritere ait alt kriter ve bunlara verilen alt 
kriter puanları orman arazi kullanım şekli için Tablo 12‘de, tarım arazi kullanım 
şekli için Tablo 13’de ve mera arazi kullanım şekli için ise Tablo 14’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo: 12- Orman Kullanımına Yönelik Arazi Uygunluk Değerlendirmelerinde Kullanılan Arazi Uygunluk   
                  Kriterleri, Alt Kriterleri ve Alt Kriter Puanları. 
Table: 12-  Land Suitability Criteria, Sub-criteria and Sub-criteria Points Used for Forest Land Suitability  Assessments.                   

A r a z i  U y g u n l u k  K r i t e r l e r i 
Toprak Yetenek Sınıfları   E  ğim Erozyon Toprak Derinliği 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter Puanları 

VII. Sınıf 4 Sarp (> % 30) 4 Çok Şiddetli 4 Derin (> 90 cm) 4 

VI. Sınıf 3 Çok Dik ((% 21-30) 3 Şiddetli   3 Orta Derin (51-90cm) 3

V. Sınıf 2 Dik (% 13-20) 2 Orta 2 Sığ (21-50 cm) 2 

III. ve IV. Sınıf  1 Düz,Düze Yakın, 1 Yok veya Çok Az 1 Çok Sığ (0-20 cm) 1 

I.,II. ve VIII. Sınıf 0 Hafif, Orta (% 0-12)      
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Tablo: 13- Tarım Kullanımına Yönelik Arazi Uygunluk Değerlendirmelerinde Kullanılan Arazi Uygunluk   
                  Kriterleri, Alt Kriterleri ve Alt Kriter Puanları. 
Table: 13-  Land Suitability Criteria, Sub-criteria and Sub-criteria Points Used for Cropland Suitability Assessments.                   

A r a z i  U y g u n l u k  K r i t e r l e r i 
Toprak Yetenek 

Sınıfları 
Eğim Toprak Derinliği  Erozyon Sınırlayıcı Topr. 

Özellikleri 
Bugünkü Bitki Örtüsü Yükselti Kuşakları 

Alt 
Kriterler 

Alt 
Kriter 

Puanları 

Alt 
Kriterler 

Alt 
Kriter 

Puanları 

Alt 
Kriterler 

Alt 
Kriter 

Puanları 

Alt 
Kriterler 

Alt 
Kriter 

Puanları 

Alt 
Kriterler 

Alt 
Kriter 

Puanları 

Alt 
Kriterler 

Alt 
Kriter 

Puanları 

Alt 
Kriterler 

Alt 
Kriter 

Puanları 
I. Sınıf      4 Düz,Düz

e Yakın 
ve Hafif  
(% 0-6) 
 

4 Derin
(> 90 
cm) 

4 Yok veya
Çok Az 

4 Yok 4 Ormansız 
Alanlar 

4 ≤ 500 m 4 

II. Sınıf            

           

         

             

3 Orta
(% 7-12) 

3 Orta
Derin 
(51-
90cm) 

3 Orta 2 Var 1 Orman İçi 
Açıklık, 
Bozuk ve 
Koru 
Ormanlar 
 

0 501-
750 m 

3 

III. Sınıf 2 Dik
(% 13-
20) 

2 Sığ  
(21-
50cm) 

2 Şiddetli ve 
Çok Şiddetli 
 

0 751-
1000 m 

2 

IV. Sınıf 1 Çok Dik
(% 21-
30) 

1 Çok Sığ 
(0-20cm) 
 

1   1001-1250
m 

1 

V., VI., 
VII. ve 
VIII. Sınıf 

0 Sarp
 (> % 30) 

0 > 1250 m 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo: 14- Mera Kullanımına Yönelik Arazi Uygunluk Değerlendirmelerinde Kullanılan Arazi Uygunluk   
                  Kriterleri, Alt Kriterleri ve Alt Kriter Puanları. 
Table: 14-  Land Suitability Criteria, Sub-criteria and Sub-criteria Points Used for Range Land Suitability Assessments.                   
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A r a z i  U y g u n l u k  K r i t e r l e r i 
Toprak Yetenek Sınıfları Eğim  Erozyon Sınırlayıcı Topr. Özellik. Bugünkü Bitki Örtüsü 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

 
Alt Kriterler 

Alt Kriter 
Puanları 

IV. Sınıf 4 Düz, Düze
Yakın ve 
Hafif(%0-6) 

  

 

4 Yok veya
Çok Az 

 4  Yok 4 Ormansız Alanlar 4 

V. Sınıf        

        

       

          

3 Orta
(% 7-12) 

3 Orta 2 Var 1 Orman İçi 
Açıklıklar, Bozuk 
ve Koru Orman 
 

0 

VI. Sınıf 2 Dik
(% 13-20) 
 

2 Şiddetli ve 
Çok Şiddetli 

0

VII. ve VIII.. 
Sınıf 

1 Çok Dik  
(% 21-30) 
 

1

I., II. ve  
III.. Sınıf 

0 Sarp
(> % 30) 

0
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4.1.4. Tek Sektörlü ve Çok Kriterli Arazi Uygunluk   
          Değerlendirmeleri 
 
Araştırma alanındaki potansiyel arazi kullanım şekillerinin her birine 

yönelik arazi uygunluk çözümlemelerinde dikkate alınacak kriterler, kriter 
ağırlıkları ve alt kriter puanları belirlendikten sonra, birden fazla sayıdaki bu 
kriterlerin kombinasyonunu sağlamak suretiyle çok kriterli arazi uygunluk 
değerlendirmeleri yapılabilir. Araştırmada bu amaçla, Yöntem bölümünde 
açıklanmış olan Doğrusal Kombinasyon tekniği kullanılmıştır. 

İlk aşamada tek sektörlü (amaçlı) olarak, yani orman, tarım ve mera 
arazi kullanım şekillerinin her birisi için çok kriterli arazi uygunluk 
değerlendirmelerinin yapılacağı bir tablo oluşturulmuştur. Bu değerlendirme 
tablolarında her bir harita hücresi (plankaresi), arazideki adreslerini 
(konumlarını, koordinatlarını) gösteren numaralar ile yer almıştır. Mevcut harita 
verilerinden yararlanarak her bir arazi kullanım şekli için harita hücreleri 
itibariyle arazi uygunluğunu etkileyen kriterlerin sahip olduğu alt kriterlerin 
sahip olduğu alt kriter puanları değerlendirme tablolarına işlenmiştir.  
Sonrasında seçilen ve uygulanan arazi uygunluk çözümlemeleri tekniği olan 
Doğrusal Kombinasyon tekniği gereği, her harita hücresinin sahip olduğu alt 
kriter puanları ile bu alt kriterlerin ait olduğu kriterlerin ağırlık değerleri 
çarpılmak suretiyle “ağırlıklı kriter puanları” elde edilmiştir. Böylece kriter 
puanları toplanabilir veya başka bir ifadeyle kombine edilebilir hale gelmiştir. 
Sonuçta her bir harita hücresi için kriterlerin ağırlıklı puanları toplanarak ilgili 
arazi kullanım şekline yönelik “toplam arazi uygunluk puanı” değerlerine 
ulaşılmıştır. 

Daha sonra elde edilen bu toplam arazi uygunluk puanlarına göre her 
bir harita hücresinin ilgili arazi kullanım şekline uygunluk derecesi 
belirlenmiştir.  Bu amaçla arazi kullanım şekillerinin uygunlukları; “1. derece 
uygun”, “2. derece uygun” ve “uygun değil” olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. 
Bu sınıflandırmaya karşılık gelen toplam arazi uygunluk puanı değerleri, 
araştırma alanındaki her bir potansiyel arazi kullanım şekli için Tablo 15’de 
sunulduğu şekilde kabul edilmiştir. 
 
Tablo: 15- Toplam Arazi Uygunluk Puanı Değerlerine Göre Arazi  Kullanım 
                  Şekillerinin Uygunluk Dereceleri. 
Table:  15- Suitability Level of Land Use Types According to Total Land   
                  Suitability Points Values. 

Uygunluk A r a z i   K u l l a n ı m   Ş e k l i 
Derecesi Orman Tarım Mera 

1. Derece Uygun 1.401-4.000 1.001-4.000 2.001-4.000 
2. Derece Uygun 1.001-1.400 0.501-1.000 0.501-2.000 
Uygun Değil 0.000-1.000 0.000-0.500 0.000-0.500 
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Yukarıda açıklanan sayısal değerlendirmeler yardımıyla tek sektörlü 
(amaçlı, arazi kullanım şekilli) ve çok kriterli (arazi uygunluk kriterleri) arazi 
uygunluk çözümlemeleri yapılmıştır. Bir başka ifadeyle yukarıdaki arazi 
uygunluğunu belirleme yönündeki hesaplama süreci, araştırma alanındaki 
potansiyel arazi kullanım şekillerinin her birine yönelik olarak ayrı ayrı 
gerçekleştirilmiştir. Böylece orman, tarım ve mera arazi kullanımlarının her 
birisi için üç adet uygunluk derecesine sahip “arazi uygunluk haritaları” elde 
edilmiştir. Bu aşamada elde edilen bilgiler, her bir arazi kullanım şekli itibariyle 
aşağıda sunulmaktadır. 
 

4.1.4.1. Orman Arazi Kullanım Şekline Yönelik Arazi   
              Uygunluk Değerlendirmeleri  

 
Araştırma bölgesindeki arazi parçalarının (harita hücrelerinin) orman 

arazi kullanım şekline uygunluğunun saptanması amacına yönelik olarak 
Doğrusal Kombinasyon tekniğinin uygulanması ile ilgili hesaplamalar, 
değerlendirme tablolarında yapılmıştır. Bu tablolarda elde edilen uygunluk 
derecelerine dayalı olarak Şekil 14’deki “Orman Kullanımına Yönelik Arazi 
Uygunluk Haritası” oluşturulmuştur. 

Buna göre araştırma bölgesinde, 36300 ha (363 adet harita hücresi) 1. 
derecede ve 1400 ha (14 adet harita hücresi) 2. derecede olmak üzere toplam 
37700 (377 adet harita hücresi) orman kullanımına uygun arazi bulunduğu 
ortaya çıkmıştır. Bir başka açıdan araştırma bölgesinde potansiyel arazi 
kullanım şekillerine tahsis edilmesi düşünülen 39800 ha (398 adet harita 
hücresi) alanın % 91.20’si 1. derece ve % 3.52’si 2. derece olmak üzere toplam 
% 94.72’si orman arazi kullanım şekli için potansiyele sahip olduğu ifade 
edilebilir. Buna karşın bölgede 2100 ha’lık (% 5.28) alanın orman arazi 
kullanım şekli açısından uygun olmadığı belirlenmiştir. 
 

4.1.4.2. Tarım Arazi Kullanım Şekline Yönelik Arazi   
              Uygunluk Değerlendirmeleri 

 
Her bir harita hücresi itibariyle tarım arazi kullanım şekline yönelik 

arazi uygunluklarının saptanması amacıyla gerçekleştirilen sayısal hesaplamalar 
değerlendirme tablolarında yapılmış olup, bu tablolardaki uygunluk derecelerine 
göre elde edilen “Tarım Kullanımına Yönelik Arazi Uygunluk Haritası” Şekil 
15’de sunulmaktadır. 
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Elde edilen sonuçlara göre araştırma bölgesinde 9800 ha’ı (98 adet 
harita hücresi) 1. derecede ve 16900 ha’ı (169 adet harita hücresi) 2. derecede 
olmak üzere toplam 28700 ha (287 adet harita hücresi) alanın tarım arazi 
kullanım şekli açısından uygun olduğu saptanmıştır. Bu uygunluk derecesi 
miktarlarının toplam tahsis alanı içindeki yüzdelerine göre incelendiğinde, 
araştırma alanının % 24.62’si 1. derece ve % 42.46’sı 2. derece olmak üzere 
toplam % 67.08’i tarım kullanımı için uygundur. Öte yandan toplam tahsis 
alanının 13100 ha’lık (% 32.92) kısmının tarım arazi kullanım şekli yönünden 
uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. 
 

4.1.4.3. Mera Arazi Kullanım Şekline Yönelik Arazi   
             Uygunluk Değerlendirmeleri  

 
Mera arazi kullanım şekli açısından harita hücrelerinin uygunluk 

derecelerinin elde edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen hesaplamalar 
değerlendirme tablolarında yapılmıştır. Böylece elde edilen uygunluk 
derecelerinden yararlanarak Şekil 16’daki “Mera Kullanımına Yönelik Arazi 
Uygunluk Haritası” oluşturulmuştur. 

Değerlendirme sonuçların göre araştırma bölgesinde 3200 ha (32 adet 
harita hücresi) 1. derece ve 15900 ha (159 adet harita hücresi) 2. derece olmak 
üzere toplam 19100 ha (191 adet harita hücresi) alanın mera arazi kullanım şekli 
için potansiyel taşıdığı tespit edilmiştir. O halde araştırma bölgesindeki tahsise 
konu toplam alanın % 8.04’ü 1. derece ve % 39.35’i 2. derece olmak üzere 
toplam % 47.99’unun mera arazi kullanım şekline uygun olduğu ifade edilebilir. 
Bununla birlikte bölgedeki mera arazi kullanım şekline uygun olmayan 
alanların, toplam tahsis alanının 20700 ha’lık (% 52.01) bir kısmını oluşturduğu 
saptanmıştır. 

Araştırma bölgesine yönelik olarak gerçekleştirilen tek sektörlü ve çok 
kriterli arazi uygunluk değerlendirmelerinde elde edilen yukarıdaki sonuçlar bir 
araya getirilerek, her bir arazi kullanım şeklinin farklı uygunluk dereceleri için 
toplam tahsis alanı içindeki sahip olduğu alan düzeyleri topluca Tablo 16 ve 
Şekil 17‘de verilmiştir. 
 
Tablo: 16- Farklı Uygunluk Derecelerine Göre Arazi Kullanım   
                  Şekillerinin Sahip Olduğu Alan Düzeyleri. 
Table: 16-  Areas of Each Land Use Type for Various Suitability Levels. 

 A r a z i   K u l l a n ı m   Ş e k l i 
 Orman Tarım Mera 
 Alan Harita Alan Alan Harita Alan Alan Harita Alan 

Uygunluk Düzey Hücre Yüzde Düzey Hücre Yüzde Düzeyi Hücre Yüzde 
Derecesi (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) 

1. Derece Uygun 36300 363 91.20 9800 98 24.62 3200 32 8.04 
2. Derece Uygun 1400 14 3.52 16900 169 42.46 15900 159 39.95 
Uygun Değil 2100 21 5.28 13100 131 32.92 20700 207 52.01 
Toplam 39800 398 100.00 39800 398 100.00 39800 398 100.00 
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Şekil: 17-  Farklı Uygunluk Derecelerine Göre Arazi Kullanım   
                 Şekillerinin Sahip Olduğu Alan Düzeyleri. 
Figure:17- Areas of Each Land Use Type for Various Suitability Levels. 
 

4.2. Çok Sektörlü Arazi Kullanım Tahsisi  
 

Arazinin alternatif arazi kullanım şekillerine tahsisi işlemi, öncelikle her 
bir alternatif arazi kullanım şekli (yönetim amacı) için harita hücrelerinin arazi 
uygunluk derecelerinin bilinmesine ihtiyaç gösterir. Bunu gerçekleştirmek üzere 
bir önceki bölümde, AHS tekniği ile tahmin edilen kriter ağırlıkları ve bu 
kriterlere ait alt kriter puanları yardımıyla Doğrusal Kombinasyon tekniği 
uygulanmış, böylece tek sektörlü-çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmeleri 
yapılmış ve her bir arazi kullanım şekli için harita hücrelerinin uygunluk 
derecelerini gösteren arazi uygunluk haritaları elde edilmiştir. 

İlk aşamada bu arazi uygunluk haritaları, arazilerin potansiyel arazi 
kullanım şekillerine tahsis edilmesi işlemi için bir araç olarak kullanılmış ve 
“arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisi” gerçekleştirilmiştir. 
Sonrasında, daha önce giriş bölümünde nasıl elde edildiği açıklanan ve katılımcı 
bir yaklaşımla seçilen arazi kullanım şekli desenindeki alan düzeylerine göre, 
bu tahsiste gerekli düzeltme ve ayarlama işlemleri yapılarak “optimal arazi 
kullanım tahsisi” çözümlerine ulaşılmıştır. Bu tahsis şekilleri, aşağıda ayrı 
olarak açıklanmaktadır. 
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4.2.1. Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım   
          Tahsisi 

 
Arazi kullanım tahsisinin gerçekleştirilmesi işlemi, potansiyel arazi 

kullanım şekillerinin (sektörlerin, amaçların, yönetim amaçlarının) birbirleriyle 
uyumlu veya rekabet eder (çatışır) durumda olup olmadıklarına bağlı olacaktır. 
Bu çalışmadaki arazi kullanımları olan orman, tarım ve mera sektörleri birbirleri 
ile çatışma halinde olan kullanımlardır. O halde bu aşamada çok sektörlü arazi 
kullanım tahsisi problemine, çatışan amaçlar ile ilgili koşullar altında bir çözüm 
bulunmak istenmektedir. 

Arazi kullanımlarının birbiri ile çatışır durumda olmalarından dolayı, 
arazi parçalarının (harita hücrelerinin) birden fazla arazi kullanım şekline değil, 
sadece bir tek arazi kullanım şekline tahsisi söz konusu olabilecektir. Bu 
nedenle arazi tahsisi problemi sadece çok kriterli bir arazi uygunluk 
değerlendirmesi problemi değil, bunun yanında çok sektörlü (amaçlı) 
değerlendirmeleri gerektiren bir tahsis problemi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Arazi uygunluklarına dayalı olarak her bir harita hücresine hangi 
potansiyel arazi kullanım şeklinin tahsis edilmesi gerektiğini belirlemek 
amacıyla, arazi grupları itibariyle her bir harita hücresinin ilgili arazi kullanım 
şekillerine yönelik uygunluk dereceleri birbiriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre 
sadece bir tek arazi kullanım şekli için uygun olduğu ortaya çıkan harita 
hücresine, bu arazi kullanım şekli tahsis edilmiştir. 

Buna karşın bazı harita hücrelerinin birden fazla arazi kullanım şekli 
için uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda eğer ilgili harita hücresi için 
arazi kullanım şekillerinin uygunluk dereceleri birbirinden farklı ise, o takdirde 
daha yüksek uygunluk derecesine sahip arazi kullanım şekli o harita hücresine 
tahsis edilen arazi kullanım şekli olmuştur. 

Bununla birlikte harita hücresinin birden fazla arazi kullanım şekli 
açısından aynı uygunluk derecesine sahip olduğu ortaya çıkmış ise, o harita 
hücresine tahsis edilecek arazi kullanım şeklinin seçilmesinde arazi kullanım 
şekillerine verilen öncelik dikkate alınmıştır. Yani bu durumda arazi 
kullanımları, sahip olduğu önceliklere göre karşılaştırılarak önceliğe dayalı bir 
tahsis gerçekleştirilmiştir. Seçilen arazi kullanım şekli desenindeki alan 
düzeyleri dikkate alındığında, aynı uygunluk dereceleri için orman ile mera 
durumunda mera arazi kullanım şeklinin daha yüksek önceliğe ve orman ile 
tarım durumunda ise tarım arazi kullanım şeklinin daha yüksek önceliğe sahip 
olması gerektiği kabul edilmiştir. Buna göre daha yüksek öncelikli arazi 
kullanım şekli, ilgili harita hücresine atanacak arazi kullanım şeklini 
oluşturmuştur. 

Yukarıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilen arazi uygunluklarına 
dayalı arazi kullanım tahsisi çözümlemeleri, arazi grupları itibariyle ortaya 
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konmuştur. Elde edilen sonuçlara göre oluşturulan “Arazi Uygunluklarına 
Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi Haritası” ise Şekil 18’de sunulmaktadır. 
 

4.2.2. Optimal Arazi Kullanım Tahsisi  
 

Optimal arazi kullanım tahsisine ulaşmak için, farklı arazi kullanım 
şekilleri itibariyle arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisindeki alan 
düzeylerinin, seçilen arazi kullanım şekli desenindeki alan düzeylerine 
dönüştürülmesi gereklidir. O halde seçilen arazi kullanım desenindeki her bir 
arazi kullanım şeklinin alan düzeyleri, optimal arazi kullanım tahsisi için hedef 
alan düzeylerini oluşturmaktadır. Bu hedeflenen alan düzeylerine bağlı olarak 
herhangi bir arazi kullanım şekline tahsis edilecek harita hücresi sayısı 
belirlenmiştir. 

Tablo 17’de, her bir arazi grubu için arazi uygunluklarına dayalı arazi 
kullanım tahsisinde ve optimal arazi kullanım tahsisinde geçerli olan alan 
düzeyleri verilmiştir. Buna göre arazi uygunluklarına dayalı tahsis yeniden ele 
alınmış ve her bir arazi grubu için optimal tahsiste olması gereken (hedeflenen) 
alan düzeylerine göre harita hücrelerine atanan arazi kullanım şekillerinde 
gerekli değişiklikler ve ayarlamalar yapılmıştır. Bu amaçla, eksik alan düzeyine 
sahip olduğundan dolayı dönüştürmeye konu olacak arazi kullanımları için en 
yüksek toplam arazi uygunluk puanına sahip olanlardan başlayarak daha küçük 
puanlılara doğru harita hücrelerinin seçilmesi ve bu harita hücrelerinin arazi 
kullanımlarını eksik olan kullanımlara dönüştürülmesi şeklinde bir yaklaşım 
uygulanmıştır. Böylece araştırma alanındaki harita hücrelerinin potansiyel arazi 
kullanım şekillerine yönelik toplam arazi uygunluk puanları dikkate alınarak, 
her bir arazi grubu itibariyle “optimal arazi kullanım tahsisi” aşağıda 
açıklandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 17’den de görüleceği üzere, 1. arazi grubunda arazi 
uygunluklarına dayalı tahsiste 8600 ha (86 adet harita hücresi) orman 
kullanımına ve 2800 ha (28 adet harita hücresi) ise mera kullanımına ayrılmıştır. 
Oysa seçilen arazi kullanım desenine dayalı optimal tahsiste ise, 1. arazi grubu 
için 7855 ha (79 adet harita hücresi) orman ve 3500 ha (35 adet harita hücresi) 
mera kullanımı tahsisi hedeflenmektedir. O halde 1. arazi grubundaki 7 adet 
harita hücresinin orman kullanımından mera kullanımına dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Bunun için arazi uygunluklarına dayalı tahsise göre orman olan 
ve en yüksek mera toplam arazi uygunluk puanına sahip (1.683) T14 numaralı 
harita hücresi ile ikinci en yüksek mera toplam arazi uygunluk puanına sahip 
(0.999) R15 numaralı harita hücresi ve üçüncü en yüksek mera toplam arazi 
uygunluk puanına sahip (0.785) harita hücreleri içinde de en düşük orman 
toplam arazi uygunluk puanına sahip (1.465) olanlar arasından, saha bütünlüğü 
de dikkate alınarak T6, T7, T8, T9 ve T10 numaralı harita hücreleri orman 
kullanımından mera kullanımına dönüştürülmüştür. 
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Tablo: 17- Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi ve Optimal Arazi Kullanım Tahsisine   
                  Yönelik Alan Düzeyleri. 
Table: 17-  Areas for Land Use Allocation Based on Land Suitability and Optimal Land Use Allocation. 

 Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi Optimal Arazi Kullanım Tahsisi 
    Orman   Tarım Mera Toplam Orman Tarım  Mera Toplam
    Alan Harita Alan Harita Alan Harita Alan Harita Alan Harita Alan Harita Alan Harita Alan Harita

Arazi            
         

         

Düzey
 

Hücre Düzey
 

Hücre Düzey
 

Hücre Düzey
 

Hücre Düze
 

Hücre Düzey
 

Hücre Düzey
 

Hücre Düzey
 

Hücre
Grubu

 
(ha) (adet)

 
(ha) (adet)

 
(ha) (adet)

 
(ha) (adet) (ha) (adet)

  
(ha) (adet)

 
(ha) (adet)

 
(ha) (adet)

1 8600 86 0 0 2800 28 11400 114 7855 79 0 0 3500 35 11355 114
2               
               
               
                 
               

             

3600 36 500 5 0 0 4100 41 3866 38 250 3 0 0 4116 41
3 1900 19 900 9 0 0 2800 28 2605 26 250 2 0 0 2855 28
4 11600 116 1000 10 0 0 12600 126 10126 101 2500 25 0 0 12626 126
5 3500 35 2900 29 0 0 6400 64 3361 34 3000 30 0 0 6361 64
6 100 1 2400 24 0 0 2500 25 2248 22 300 3 0 0 2548 25

Toplam 29300 293 7700 77 2800 28 39800 398 30061 300 6300 63 3500 35 39861 398

 

78



 

2. arazi grubunda, arazi uygunluklarına dayalı tahsiste 3600 ha (36 adet 
harita hücresi) orman kullanımı ve 500 ha (5 adet harita hücresi) tarım kullanımı 
tahsisi söz konusu iken, optimal tahsiste ise 2. arazi grubunda 3866 ha (38 adet 
harita hücresi) orman kullanımına ve 250 ha (3 adet harita hücresi) tarım 
kullanımına tahsis edilmesi gerekmektedir. Böylece bu arazi grubundaki 2 adet 
harita hücresinin kullanımı tarımdan ormana dönüştürülmelidir. Bunu sağlamak 
için, arazi uygunluklarına dayalı tahsisi tarım olan ve en düşük tarım toplam 
arazi uygunluk puanına sahip (1.855) ve ayrıca orman kullanımına uygun K18 
ve K19 numaralı harita hücrelerinin kullanımları tarımdan ormana 
dönüştürülmüştür. 

3. arazi grubunda ise, arazi uygunluklarına dayalı tahsis işleminde 1900 
ha (19 adet harita hücresi) orman ve 900 ha (9 adet harita hücresi) tarım 
kullanımı tahsise konu olmuştur. Bununla birlikte optimal tahsis için 3. arazi 
grubunda 2605 ha (26 adet harita hücresi) orman ve 250 ha (2 adet harita 
hücresi) tarım kullanımı tahsisi hedeflenmektedir. Buna göre bu arazi 
grubundaki 7 adet harita hücresinin kullanımı tarımdan ormana çevrilmelidir. 
Bu amaçla arazi uygunluklarına dayalı tahsise göre tarım olarak ayrılan ve en 
yüksek tarım toplam arazi uygunluk puanına sahip (1.272) T16 numaralı harita 
hücresi ile ikinci en yüksek tarım toplam arazi uygunluk puanına sahip (1.230) 
harita hücrelerinden S18 numaralı harita hücresi saha bütünlüğü de dikkate 
alınarak tarım kullanımına bırakılmış, diğer arazi uygunluğuna dayalı kullanımı 
tarım olan R18, R19, S16, S17, S19, T18 ve U18 numaralı harita hücreleri tarım 
kullanımından orman kullanımına dönüştürülmüştür. 

Öte yandan 4. arazi grubunda, arazi uygunluklarına dayalı tahsiste 
11600 ha (116 adet harita hücresi) orman kullanımına ve 1000 ha (10 adet harita 
hücresi) tarım kullanımına ayrılmış iken, optimal tahsiste bu arazi grubu için 
10126 ha (101 adet harita hücresi) orman kullanımı ve 2500 ha (25 adet harita 
hücresi) tarım kullanımı hedeflenmiştir. Bu nedenle 4. arazi grubunda 15 adet 
harita hücresi için orman kullanımından tarım kullanımına dönüştürme 
gereklidir. Bunun için arazi uygunluklarına dayalı tahsiste kullanımı orman olan 
ve en yüksek tarım toplam arazi uygunluk puanlarına sahip (0.933, 0.906, 
0.874, 0.852, 0.810, 0.773, 0.724, 0.709, 0.704) J28, K28, J34, H33, I32, I33, 
I35, N37, N38, O38, H31, M21, H37, I34 ve L36 numaralı harita hücrelerinin 
kullanımları ormandan tarıma dönüştürülmüştür. 

Bununla birlikte 5. arazi grubunda, arazi uygunluklarına dayalı tahsise 
göre 3500 ha (35 adet harita hücresi) orman kullanımı ve 2900 ha (29 adet 
harita hücresi) tarım kullanımı ataması yapılmıştır. Oysa optimal arazi kullanım 
tahsisi için 5. arazi grubunda 3361 ha (34 adet harita hücresi) orman ve 3000 ha 
(30 adet harita hücresi) tarım kullanımı tahsisi hedeflenmiştir. O halde bu arazi 
grubundaki 1 adet harita hücresi için orman kullanımından tarım kullanımına 
dönüşüm gereklidir. Bunu gerçekleştirmek üzere arazi uygunluklarına dayalı 
tahsis açısından orman olan ve en yüksek tarım toplam arazi uygunluk puanına 
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sahip (0.972) J39 numaralı harita hücresinin kullanımı ormandan tarıma 
dönüştürülmüştür. 

Nihayet 6. arazi grubunda ise, arazi uygunluklarına dayalı tahsis için 
100 ha (1 adet harita hücresi) orman kullanımı ve 2400 ha (24 adet harita 
hücresi) tarım kullanımı tahsisi gerçekleşmiştir. Buna karşın optimal tahsis için 
bu arazi grubunda 2248 ha (22 adet harita hücresi) orman ve 300 ha (3 adet 
harita hücresi) tarım kullanımı tahsisi hedeflenmektedir. Dolayısıyla 6. arazi 
grubunda 21 adet harita hücresinin kullanımı tarımdan ormana 
dönüştürülmelidir. Bunun için arazi uygunluklarına dayalı tahsis şekli tarım 
olan ve en yüksek tarım toplam arazi uygunluk puanlarına sahip (1.417 ve 
1.358) O27, P27 ve R21 numaralı harita hücrelerinin kullanımı tarım olarak 
bırakılmıştır.  Arazi uygunluğuna dayalı tahsise göre kullanımı tarım olan N24, 
N25, N26, O23, O24, O25, O26, P22, P23, P24, P25, P26, R20, R22, R23, R24, 
R25, S20, S21, S22 ve S23 numaralı diğer harita hücreleri ise tarım 
kullanımından orman kullanımına dönüştürülmüştür. 

Optimal arazi kullanım tahsisine yönelik olarak gerçekleştirilen tüm bu 
ayarlama ve düzeltme işlemleri sonuçlarına göre elde edilen “Optimal Arazi 
Kullanım Tahsisi Haritası” ise Şekil 19’da gösterilmektedir.  
 

4.3. Duyarlılık Analizleri 
 

Yöntem bölümünde verilmiş olan Doğrusal Kombinasyon tekniğine 
ilişkin eşitlik incelendiğinde, arazi uygunluk kriterleri ve alt kriterlerinin sayısı 
sabit olduğu varsayımı altında, her bir potansiyel arazi kullanım şekline yönelik 
olmak üzere toplam arazi uygunluk puanı değerlerinin sınıflandırmasını, arazi 
uygunluklarının belirlenmesi amacıyla seçilen arazi uygunluk kriterlerinin 
ağırlık değerlerini (W) ve alt kriter puanlarını (X) değiştirmek suretiyle 
alternatif haritalar elde edilebilecektir. Bu araştırmada, alt kriter puanlarının 
sabit olduğu kabul edilmiştir. Böylece bu aşamadaki duyarlılık analizlerinde her 
bir potansiyel arazi kullanım şekli için toplam arazi uygunluk puanı 
sınıflandırması ve arazi uygunluk kriterlerinin ağırlıklarını değiştirmenin, arazi 
kullanım şekillerinin arazideki konumlarını (harita çıktılarını) nasıl etkileyeceği 
araştırılmıştır. 

Buraya kadar açıklanmış olan çok kriterli arazi uygunluk 
değerlendirmeleri ve çok sektörlü arazi kullanım tahsisi çözümlemeleri, bu alt 
başlıkta diğer modeller ile karşılaştırabilmek açısından Model 1 olarak ifade 
edilecektir.   
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Duyarlılık analizleri kapsamında ilk olarak arazi uygunluk kriterlerinin 
ağırlıkları ve alt kriter puanları sabit iken, toplam arazi uygunluk puanı 
sınıflandırması değiştirilmiştir. Böylece kurulan model ise, Model 2 olarak 
adlandırılmıştır.  Bunun için arazi kullanım şekillerinin uygunlukları “1.derece 
uygun”, “2.derece uygun”, “3.derece uygun” ve “uygun değil” olmak üzere, bu 
kez dört sınıfa ayrılmıştır. Araştırma alanındaki her bir potansiyel arazi 
kullanım şekli için bu uygunluk sınıflarına karşılık gelen toplam arazi uygunluk 
puanı değerleri Tablo 18’de sunulmuştur. 
 
Tablo: 18- Duyarlılık Analizi: Arazi Kullanım Şekilleri İtibariyle Toplam  
                 Arazi Uygunluk Puanı Değerlerinin ve Uygunluk Derecelerinin 
                 Değiştirilmesi (Model 2). 
Table: 18- Sensitivity Analysis: Changing the Total Land Suitability Point and 
                 Suitability Levels for Land Use Types (Model 2). 

 A r a z i   K u l l a n ı m   Ş e k l i 
Uygunluk Derecesi Orman Tarım Mera 
1. Derece Uygun 3.001-4.000 1.001-4.000 2.001-4.000 
2. Derece Uygun 2.001-3.000 0.751-1.000 0.751-2.000 
3. Derece Uygun 1.001-2.000 0.501-0.750 0.501-0.750 
Uygun Değil 0.000-1.000 0.000-0.500 0.000-0.500 
 

Daha sonra toplam arazi uygunluk puanı sınıflandırması ve alt kriter 
puanları sabit iken, her bir arazi kullanım şekli için arazi uygunluk kriterlerinin 
ağırlıkları değiştirilmiştir. Bunun için her bir arazi kullanım şeklinin çok kriterli 
arazi uygunluk değerlendirmelerinde kullanılan arazi uygunluk kriterlerinin 
ağırlık değerleri eşit olarak kabul edilmiştir. Böylece orman arazi kullanım 
şekline yönelik uygunluğu belirlemede dört adet kriter olduğundan bu 
kriterlerin her birine 1/4 = 0.250, tarım kullanımı için yedi adet kriter 
olduğundan her bir kritere 1/7 = 0.143 ve mera kullanımı için beş adet kriter 
olduğundan 1/5 = 0.200 kriter ağırlığı değerleri atanmıştır. Bu şekilde elde 
edilen model ise, Model 3 olarak adlandırılmıştır. 

Model 1 için daha önce açıklanan metodoloji aynı şekilde uygulanmak 
suretiyle, Model 2 ve Model 3’e yönelik olarak aşağıdaki işlemler 
gerçekleştirilmiştir. 

Model 2 ve Model 3 için öncelikle Doğrusal Kombinasyon tekniği 
yardımıyla ve her bir potansiyel arazi kullanım şekline yönelik olmak üzere, tek 
sektörlü-çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu 
değerlendirmeler sonucunda orman, tarım ve mera arazi kullanımlarının her 
birine yönelik olarak elde edilen arazi uygunluk haritaları Model 2 için sırasıyla 
Şekil 20’de, Şekil 21’de ve Şekil 22’de ve Model 3 için ise sırasıyla ile Şekil 
23’de, Şekil 24’de ve Şekil 25’de verilmiştir.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

83



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

84



 

 

 
 
 
 
 
 
 

85



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

86



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87



 

 

 
 
 
 

88



 

Böylece her bir arazi kullanım şeklinde farklı uygunluk derecelerinin 
toplam tahsis alanı içinde sahip olduğu alan düzeyleri Model 2 için Tablo 19 ve 
Şekil 26’da ve Model 3 için Tablo 20 ve Şekil 27’de sunulduğu şekilde 
oluşmuştur. 
 
Tablo: 19- Duyarlılık Analizi: Farklı Uygunluk Derecelerine Göre  Arazi 
                  Kullanım Şekillerinin Sahip Olduğu Alan Düzeyleri (Model 2).   
Table: 19-  Sensitivity Analysis: Areas of Each Land Use Type for  Various 
                  Suitability Levels (Model 2). 

 A r a z i   K u l l a n ı m   Ş e k l i 
 Orman Tarım Mera 
 Alan Harita Alan Alan Harita Alan Alan Harita Alan 

Uygunluk Düzey Hücre Yüzde Düzey Hücre Yüzde Düzeyi Hücre Yüzde 
Derecesi (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) 

1. Derece Uygun 21000 210 52.76 9800 98 24.62 3200 32 8.04 
2. Derece Uygun 12100 121 30.40 3800 38 9.55 14100 141 35.43 
3. Derece Uygun 4600 46 11.56 13100 131 32.91 1800 18 4.52 
Uygun Değil 2100 21 5.28 13100 131 32.91 20700 207 52.01 
Toplam 39800 398 100.00 39800 398 100.00 39800 398 100.00 

 
Tablo: 20- Duyarlılık Analizi: Farklı Uygunluk Derecelerine Göre  Arazi 
                  Kullanım Şekillerinin Sahip Olduğu Alan Düzeyleri (Model 3).                   
Table: 20-  Sensitivity Analysis: Areas of Each Land Use Type for Various 
                  Suitability Levels (Model 3). 

 A r a z i   K u l l a n ı m   Ş e k l i 
 Orman Tarım Mera 
 Alan Harita Alan Alan Harita Alan Alan Harita Alan 

Uygunluk Düzey Hücre Yüzde Düzey Hücre Yüzde Düzeyi Hücre Yüzde 
Derecesi (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) 

1. Derece Uygun 37700 377 94.72 14300 143 35.93 3200 32 8.04 
2. Derece Uygun 0 0 0.00 18100 181 45.48 15800 158 39.70 
Uygun Değil 2100 21 5.28 7400 74 18.59 20800 208 52.26 
Toplam 39800 398 100.00 39800 398 100.00 39800 398 100.00 
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Şekil: 26-  Duyarlılık Analizi: Farklı Uygunluk Derecelerine Göre Arazi   
                  Kullanım Şekillerinin Sahip Olduğu Alan Düzeyleri (Model 2). 
Figure: 26- Sensitivity Analysis: Areas of Each Land Use Type for Various   
                  Suitability Levels (Model 2). 
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Şekil:  27- Duyarlılık Analizi: Farklı Uygunluk Derecelerine Göre Arazi   
                  Kullanım Şekillerinin Sahip Olduğu Alan Düzeyleri (Model 3). 
Figure: 27- Sensitivity Analysis: Areas of Each Land Use Type for Various   
                  Suitability Levels (Model 3). 
 

Daha sonra araştırma alanındaki potansiyel arazi kullanım şekillerinin 
her birisi için elde edilen arazi uygunluk haritaları kullanılarak çok sektörlü 
arazi kullanım tahsisi gerçekleştirilmiştir. Buna göre elde edilen “Arazi 
Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi Haritası”, Model 2 için Şekil 
28’de ve Model 3 için ise Şekil 29’da sunulmaktadır. Bu aşamada modeller 
itibariyle her bir arazi kullanım şekli için arazi uygunluklarına dayalı olarak 
hesaplanan alan düzeyleri ise Model 2 için Tablo 21 ve Şekil 30 ve Model 3 için 
Tablo 22 ve Şekil 31’de gösterilmiştir. 
 
Tablo: 21- Duyarlılık Analizi: Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım   
                  Tahsisinde Arazi Kullanım Şekillerinin Alan Düzeyleri (Model 2). 
Table: 21-  Sensitivity Analysis: Areas for Land Use Allocation Based on Land   
                  Suitability (Model 2). 

 
Arazi Kullanım Şekli 

Alan Düzeyi 
(ha) 

Harita Hücresi 
Sayısı (adet) 

Alan 
Yüzdesi (%) 

Orman Ara. Kul. Şekli 26100 261 65.58 
Tarım  Ara. Kul. Şekli 9300 93 23.37 
Mera   Ara. Kul. Şekli 4400 44 11.05 

Toplam 39800 398            100.00 
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Şekil:  30- Duyarlılık Analizi: Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım   
                  Tahsisinde Arazi Kullanım Şekillerinin Alan Düzeyleri (Model 2). 
Figure: 30- Sensitivity Analysis: Areas for Land Use Allocation Based on Land   
                  Suitability (Model 2). 
 
 
Tablo: 22- Duyarlılık Analizi: Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım   
                 Tahsisinde Arazi Kullanım Şekillerinin Alan Düzeyleri (Model 3). 
Table: 22- Sensitivity Analysis: Areas for Land Use Allocation Based on Land   
                 Suitability (Model 3). 

 
Arazi Kullanım Şekli 

Alan Düzeyi 
(ha) 

Harita Hücresi 
Sayısı (adet) 

Alan 
Yüzdesi (%) 

Orman Ara. Kul. Şekli 26000 260 65.33 
Tarım  Ara. Kul. Şekli 11800 118 29.65 
Mera   Ara. Kul. Şekli 2000 20 5.02 

Toplam 39800 398            100.00 
 
 
 

93



 

Arazi Kullanım Şekilleri

MeraTarımOrman

A
la

n 
D

üz
ey

le
ri 

(h
a)

30000

20000

10000

0

 
Şekil:  31-  Duyarlılık Analizi: Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım   
                  Tahsisinde Arazi Kullanım Şekillerinin Alan Düzeyleri (Model 3). 
Figure: 31- Sensitivity Analysis: Areas for Land Use Allocation Based on Land   
                  Suitability (Model 3). 
 

Sonrasında yukarıdaki arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım 
tahsisindeki alan düzeyleri, seçilen arazi kullanım şekli desenindeki alan 
düzeylerine dönüştürülmek suretiyle her bir model için “Optimal Arazi 
Kullanım Tahsisi Haritası” elde edilmiştir (Model 2 için Şekil 32 ve Model 3 
için Şekil 33). 
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4.3.1. Farklı Modellerdeki Alan Düzeylerinin   
          Karşılaştırılması 

 
Yukarıdaki üç adet modelde, arazi uygunluklarına dayalı olarak orman, 

tarım ve mera arazi kullanım şekillerinin kapladıkları alanlar Tablo 23 ve Şekil 
34’de karşılaştırılmıştır. Buna göre toplam arazi uygunluk puanı 
sınıflandırmaları ile arazi uygunluk çözümlemelerinde dikkate alınan kriter 
ağırlıklarının değiştirilmesi sonucu, potansiyel arazi kullanım şekillerinin arazi 
uygunluklarına dayalı alan düzeylerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
 
Tablo: 23- Modeller İtibariyle Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım   
                 Tahsisinde Arazi Kullanım Şekillerinin Alan Düzeyleri. 
Table: 23- Areas for Land Use Allocation Based on Land Suitability for Each   
                 Model. 

 M o d e l l e r 
 Model 1 Model 2 Model 3 
 Alan Harita Alan Alan Harita Alan Alan Harita Alan 
 Düzey Hücre Yüzde Düzey Hücre Yüzde Düzey Hücre Yüzde 

Arazi Kullanım Şekli (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) (ha) (adet) (%) 
Orman Arazi Kul. Şekli 29300 293 73.62 26100 261 65.58 26000 260 65.33 
Tarım  Arazi Kul. Şekli 7700 77 19.35 9300 93 23.37 11800 118 29.65 
Mera   Arazi Kul. Şekli 2800 28 7.03 4400 44 11.05 2000 20 5.02 

Toplam 39800 398 100.00 39800 398 100.00 39800 398 100.00 
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Şekil:  34- Modeller İtibariyle Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım   
                  Tahsisinde Arazi Kullanım Şekillerinin Alan Düzeyleri. 
Figure: 34- Areas for Land Use Allocation Based on Land Suitability for Each   
                  Model. 
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Toplam arazi uygunluk sınıflandırmasının Model 1’deki üç dereceli 
uygunluk sınıfından Model 2’deki dört dereceli uygunluk sınıfına 
dönüştürülmesi sonucu, arazi uygunluklarına dayalı olarak orman kullanımına 
tahsis edilen alan düzeyi 29300 ha’dan (293 adet harita hücresi) 26100 ha’a 
(261 adet harita hücresi) olmak üzere 3200 ha (32 adet harita hücresi) 
azalmıştır. Bu uygunluk sınıfı değişikliğinde, arazi uygunluklarına dayalı tarım 
kullanımının alan düzeyi 7700 ha’dan (77 adet harita hücresi) 9300 ha’a (93 
adet harita hücresi) olmak üzere 1600 ha (16 adet harita hücresi) ve mera 
kullanımının alan düzeyi ise 2800 ha’dan (28 adet harita hücresi) 4400 ha’a (44 
adet harita hücresi) olmak üzere yine 1600 ha (16 adet harita hücresi) artış 
göstermiştir. 

Orman kullanımı için arazi uygunluk kriterleri olan toprak yetenek 
sınıfları, eğim, erozyon ve toprak derinliği kriterlerinin sırasıyla 0.411, 0.113, 
0.179 ve 0.297 olan ağırlık değerlerinin (Model 1) değiştirilerek eşit olarak (1/4 
= 0.250) alınması sonucunda (Model 3), arazi uygunluklarına dayalı orman 
kullanımının tahsis düzeyi 29300 ha’dan (293 adet harita hücresi) 26000 ha’a 
(260 adet harita hücresi) düşmüş ve 3300 ha’lık (33 adet harita hücresi) farklılık 
oluşmuştur.  

Buna karşın toprak yetenek sınıfları, eğim, toprak derinliği, erozyon, 
sınırlayıcı toprak özellikleri, bugünkü bitki örtüsü ve yükselti kuşaklarından 
oluşan tarım kullanımına yönelik arazi uygunluk kriterlerinin sırasıyla 0.253, 
0.101, 0.182, 0.252, 0.121, 0.032 ve 0.059 olan Model 1’deki ağırlık 
değerlerinin Model 3’de eşit olarak (1/7 = 0.143) alınmasıyla, arazi 
uygunluklarına dayalı tarım kullanımı tahsis düzeyinde 7700 ha’dan (77 adet 
harita hücresi) 11800 ha’a (118 adet harita hücresi) olmak üzere 4100 ha’lık (41 
adet harita hücresi) artış ortaya çıkmıştır.  

Öte yandan mera kullanımının arazi uygunluk kriterleri olan toprak 
yetenek sınıfları, eğim, erozyon, sınırlayıcı toprak özellikleri ve bugünkü bitki 
örtüsü kriterlerinin Model 1’deki ağırlık değerlerinin (sırasıyla 0.244, 0.218, 
0.327, 0.101 ve 0.110) değiştirilerek Model 3’de eşit olarak (1/5 = 0.200) 
alınması sonucunda, arazi uygunluklarına dayalı olarak mera kullanımına tahsis 
edilen alan düzeyi ise 2800 ha’dan (28 adet harita hücresi) 2000 ha’a (20 adet 
harita hücresi) düşerek 800 ha (8 adet harita hücresi) değişmiştir. 

Arazi uygunluklarına göre arazi kullanım şekillerinin kapladıkları alan 
düzeyleri Model 2 ve Model 3 itibariyle karşılaştırıldığında; 100 ha’lık (1 adet 
harita hücresi) farklılık önemsiz olarak düşünülür ise, orman kullanımına ait 
alan düzeylerinin Model 2 (26100 ha) ve Model 3’de (26000 ha) yaklaşık olarak 
aynı olduğu görülmektedir.  

Tarım kullanımına tahsis edilen alan düzeyi bakımından Model 2’de 
9300 ha (93 adet harita hücresi) ve Model 3’de 11800 ha (118 adet harita 
hücresi) düzeyinde olmak üzere 2500 ha’lık (25 adet harita hücresi) farklılık 
ortaya çıkmıştır.  
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Buna karşın mera kullanımı tahsis düzeyi Model 2’de 4400 ha (44 adet 
harita hücresi) ve Model 3’de 2000 ha (20 adet harita hücresi) olarak 
sonuçlanmıştır. Böylece bu modeller arasında 2400 ha (24 adet harita hücresi) 
düzeyinde bir farklılık belirlenmiştir. 
 

4.4. Harita Uyumları 
 

Arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisi ve optimal arazi 
kullanım tahsisi çözümlemeleri sonucu elde edilen Model 1, Model 2 ve Model 
3’ün harita çıktıları arasındaki uyumu ortaya koymak üzere, bu harita çıktıları 
kendi aralarında ikili olarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca arazi uygunluklarına 
dayalı arazi kullanım tahsisi ve optimal arazi kullanım tahsisi model 
haritalarının bugünkü arazi kullanım haritası ile uyumları da araştırılmıştır. Bu 
amaçla uyum değerlendirme tabloları hazırlanmış ve model haritalarda harita 
hücreleri itibariyle tahsis edilen arazi kullanım şekilleri karşılaştırılmıştır.   

Uyum değerlendirmeleri sonucunda elde edilen harita çiftleri arasındaki 
uygunluğu göstermek üzere bir matris (tablo) oluşturulmuştur. Karşılaştırılan 
haritalardaki arazi kullanım şekilleri aynı sayıda olduğu için bu matrisler kare 
matris halindedir. Matrislerin köşegenlerinde bulunan alan düzeyleri, 
karşılaştırılan haritalarda bulunan ilgili arazi kullanım şekilleri arasındaki uyum 
durumunu göstermektedir. Her bir matris sütununda köşegenler dışındaki alan 
düzeyleri ise ilgili arazi kullanım şekli için, karşılaştırılan iki harita arasındaki 
uyumsuzluk düzeyini ifade etmektedir. Ayrıca bu matrislerde arazi kullanım 
şekilleri itibariyle harita çiftleri arasındaki uyumsuzluk yüzdesi değerleri de 
belirtilmiştir. Aynı zamanda bu matrislerde, karşılaştırılan haritalarda her bir 
arazi kullanım şekline tahsis edilen toplam alan düzeyleri de bulunmaktadır. Bu 
değerler matrisin en sağdaki sütunu ile en alttaki satırında yer almıştır.   

Harita hücrelerine tahsis edilen arazi kullanım şekilleri kendi aralarında 
karşılaştırılmak suretiyle harita çiftlerinin uyum veya uyumsuzluk durumları, 
harita üzerinde de gösterilmiştir. 
 

4.4.1. Modeller İtibariyle Arazi Uygunluklarına Dayalı   
          Arazi Kullanım Tahsisi Haritalarının Uyumu  

 
Araştırma bölgesindeki potansiyel arazi kullanım şekillerinin her birine 

yönelik olarak gerçekleştirilen çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmeleri ve 
arazi uygunluk haritaları yardımıyla elde edilen arazi uygunluklarına dayalı 
arazi kullanım tahsis haritaları aşağıda modeller itibariyle karşılaştırılmıştır.   
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4.4.1.1. Model 1 ve Model 2 Haritaları Arasındaki Uyum 
 

Uyum değerlendirme tablolarına göre oluşturulan Tablo 24 ve Şekil 35, 
Model 1 ve Model 2 için arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisi 
haritaları arasındaki uyumu göstermektedir.         
 
Tablo: 24- Model 1 ve Model 2’nin Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi   
                  Kullanım Tahsisi Haritaları Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table: 24-  Correspondence between Land Use Allocation Maps Based on Land   
                  Suitability of Model 1 and Model 2. 
                         M  O  D  E  L     1 

 Orman Tarım Mera Toplam 
     
M   Orman (ha) 26100 0 0 26100 
O   (%) 89.08 0.00 0.00 89.08 
D     
E   Tarım (ha) 1600 7700 0 9300 
L   (%) 5.46 100.00 0.00 120.78 
     
2   Mera (ha) 1600 0 2800 4400 
     (%) 5.46 0.00 100.00 157.14 
     
Toplam (ha) 29300 7700 2800 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

Buna göre Model 1’de orman kullanımına tahsis edilmişken Model 2’de 
tarım kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 1600 ha (16 adet harita hücresi) ve 
mera kullanımına tahsis edilen alan düzeyi de yine 1600 ha (16 adet harita 
hücresi) olmuştur. Bir başka ifadeyle Model 1’de orman kullanımına tahsis 
edilen toplam alan düzeyinin Model 2’de % 89.08’i orman kullanımına, % 
5.46’sı tarım kullanımına ve yine % 5.46’sı mera kullanımına tahsis edilmiştir. 

Matrisin köşegenleri üzerindeki yüzde değerlerinden de görüleceği 
üzere, bu model haritalardaki orman kullanımlarına tahsis edilen alanlar 
arasındaki uyum % 89.08 oranında iken, tarım ve mera kullanımlarına tahsis 
edilen alanlar arasındaki uyum ise % 100.00, yani tam olarak gerçekleşmiştir. 

Model 2’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyi (26100 
ha), Model 1’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyinin (29300 
ha) % 89.08’i kadardır. Model 2’de tarım kullanımına tahsis edilen toplam alan 
düzeyi (9300 ha), Model 1’de tarım kullanımına tahsis edilen toplam alan 
düzeyinin (7700 ha) % 120.78’i oranında gerçekleşmiştir. Buna karşın Model 
2’de mera kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyi (4400 ha ) ise, Model 
1’de mera kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyinin (2800 ha) % 
157.14’ü kadar olmuştur. 
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4.4.1.2. Model 1 ve Model 3 Haritaları Arasındaki Uyum 
 

Model 1 ve Model 3 için arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım 
tahsisi haritaları arasındaki uyum durumu, uyum değerlendirme tablolarına 
dayalı olarak, Tablo 25 ve Şekil 36’da sunulduğu şekilde olmuştur. 
 
Tablo: 25- Model 1 ve Model 3’ün Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi   
                  Kullanım Tahsisi Haritaları Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table: 25-  Correspondence between Land Use Allocation Maps Based on Land   
                  Suitability of Model 1 and Model 3. 
                         M  O  D  E  L     1 

 Orman Tarım Mera Toplam 
     
M   Orman (ha) 24200 1000 800 26000 
O   (%) 82.59 12.99 28.77 88.74 
D     
E   Tarım (ha) 5100 6700 0 11800 
L   (%) 17.41 87.01 0.00 153.25 
     
3   Mera (ha) 0 0 2000 2000 
     (%) 0.00 0.00 71.43 71.43 
     
Toplam (ha) 29300 7700 2800 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Buna göre Model 1’de orman kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de 
tarım kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 5100 ha (% 17.41) olmuştur. Model 
1’de tarım kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de orman kullanımına tahsis 
edilen alan düzeyi 1000 ha’dır (% 12.99). Buna karşın Model 1’de mera 
kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de orman kullanımına tahsis edilen alan 
düzeyi ise 800 ha’dır (% 28.57). 

Bu model haritalardaki orman kullanımlarına tahsis edilen alanlar 
arasındaki uyum yüzdesi % 82.59 oranında iken, bu oran tarım kullanımları 
arasında % 87.01 ve mera kullanımları arasında % 71.43 olarak ortaya çıkmıştır. 

Model 3’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyi (26000 
ha), Model 1’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyinin (29300 
ha) % 88.74’ü oranında olmuştur. Bu uyumsuzluk yüzdesi, tarım kullanımları 
için % 153.25 ve mera kullanımları için ise % 71.43‘dür. 
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4.4.1.3. Model 2 ve Model 3 Haritaları Arasındaki Uyum  
 

Model 2 ve Model 3 için arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım 
tahsisi haritaları arasındaki uyum değerlendirmelerine dayalı olarak oluşturulan 
uyum matrisi Tablo 26’da ve bu modeller arasındaki uyum haritası ise Şekil 
37’de verilmektedir. 

 
Tablo: 26- Model 2 ve Model 3’ün Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi   
                 Kullanım Tahsisi Haritaları Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table: 26- Correspondence between Land Use Allocation Maps Based on Land   
                 Suitability of Model 2 and Model 3. 
                         M  O  D  E  L     2 

 Orman Tarım Mera Toplam 
     
M   Orman (ha) 22500 1100 2400 26000 
O   (%) 86.21 11.83 54.55 99.62 
D     
E   Tarım (ha) 3600 8200 0 11800 
L   (%) 13.79 88.17 0.00 126.88 
     
3   Mera (ha) 0 0 2000 2000 
     (%) 0.00 0.00 45.45 45.45 
     
Toplam (ha) 26100 9300 4400 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

Yukarıdaki uyum matrisine göre, Model 2’de orman kullanımına tahsis 
edilmişken Model 3’de tarım kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 3600 ha (% 
13.79) kadardır. Model 2’de tarım kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de 
orman kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 1100 ha (% 11.83) olmuştur. 
Model 2’de mera kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de orman kullanımına 
tahsis edilen alan düzeyi ise, 2400 ha (% 54.55) olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu harita çifti arasında orman kullanımları açısından % 86.21, tarım 
kullanımları açısından % 88.17 ve mera kullanımları açısından % 45.45 
oranında bir uyum gerçekleştiği matrisin köşegenlerindeki yüzde değerlerden 
anlaşılmaktadır. 

Model 3’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyi (26000 
ha), Model 2’de bu kullanıma tahsis edilen toplam alan düzeyi (26100 ha) ile 
yaklaşık olarak aynıdır (% 99.62).  Buna karşın Model 3’de tarım kullanımına 
tahsis edilen toplam alan düzeyi (11800 ha), Model 2’de bu kullanıma tahsis 
edilen toplam alan düzeyinin (9300 ha) % 126.88’i kadardır.  Öte yandan Model 
3’de mera kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyi (2000 ha ), Model 2’de 
bu kullanıma tahsis edilen toplam alan düzeyinin (4400 ha ) % 45.45’i 
oranındadır. 
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4.4.2. Modeller İtibariyle Optimal Arazi Kullanım Tahsisi   
          Haritalarının Uyumu 

 
Farklı modellerde elde edilen optimal arazi kullanım tahsisi haritalarının 

karşılaştırılması aşağıda sunulmuştur. Bu haritalarda her bir arazi kullanım 
şekline tahsis edilen toplam alan düzeyleri birbirine eşittir. Zira bu haritalar, 
arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisindeki arazi kullanım 
şekillerine ait alan düzeylerinin, seçilen arazi kullanım şekli desenindeki alan 
düzeylerine dönüştürülmesi sonucu elde edilmiştir. 
 

4.4.2.1. Model 1 ve Model 2 Haritaları Arasındaki Uyum 
 

Optimal arazi kullanım tahsisine yönelik Model 1 ve Model 2 haritaları 
arasındaki uyum değerlendirmeleri sonuçlarına göre oluşturulan uyum matrisi 
ile uyum haritası ise sırasıyla Tablo 27’de ve Şekil 38’de sunulmuştur. 
 
Tablo: 27- Model 1 ve Model 2’nin Optimal Arazi Kullanım Tahsisi   
                  Haritaları Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table: 27-  Correspondence between Optimal Land Use Allocation Maps of   
                  Model 1 and Model 2. 
                         M  O  D  E  L     1 

 Orman Tarım Mera Toplam 
     
M   Orman (ha) 29500 0 500 30000 
O   (%) 98.33 0.00 14.29 100.00 
D     
E   Tarım (ha) 0 6300 0 6300 
L   (%) 0.00 100.00 0.00 100.00 
     
2   Mera (ha) 500 0 3000 3500 
     (%) 1.67 0.00 85.71 100.00 
     
Toplam (ha) 30000 6300 3500 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 

Bu uyum matrisine göre Model 1’de orman kullanımına tahsis 
edilmişken Model 2’de mera kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 500 ha (% 
1.67) ve Model 1’de mera kullanımına tahsis edilmişken Model 2’de orman 
kullanımına tahsis edilen alan düzeyi yine 500 ha (% 14.29) olarak 
gerçekleşmiştir.  

Bu harita çiftlerindeki arazi kullanım şekillerine tahsis edilen alanlar 
arasındaki uyum yüzdesi; orman kullanımı için % 98.33 ve mera kullanımı için 
% 85.71 iken, tarım kullanımı için % 100.00 (tam uyum) oranındadır. 
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4.4.2.2. Model 1 ve Model 3 Haritaları Arasındaki Uyum 
 

Model 1 ve Model 3 için optimal arazi kullanım tahsisi haritaları 
arasındaki uyum değerlendirmelerine elde edilen uyum matrisi Tablo 28’de ve 
bu modellere yönelik uyum haritası ise Şekil 39’da gösterilmiştir. 
 
Tablo: 28- Model 1 ve Model 3’ün Optimal Arazi Kullanım Tahsisi Haritaları   
                  Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table: 28-  Correspondence between Optimal Land Use Allocation Maps of   
                  Model 1 and Model 3. 
                         M  O  D  E  L     1 

 Orman Tarım Mera Toplam 
     
M   Orman (ha) 28700 1200 100 30000 
O   (%) 95.67 19.05 2.86 100.00 
D     
E   Tarım (ha) 1200 5100 0 6300 
L   (%) 4.00 80.95 0.00 100.00 
     
3   Mera (ha) 100 0 3400 3500 
     (%) 0.33 0.00 97.14 100.00 
     
Toplam (ha) 30000 6300 3500 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Buna göre Model 1’de orman kullanımına tahsis edilmişken, Model 
3’de tarım kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 1200 ha (% 4.00) ve mera 
kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 100 ha (% 0.33) olmuştur. Model 1’de 
tarım kullanımına tahsis edilmişken, Model 3’de orman kullanımına tahsis 
edilen alan düzeyi 1200 ha (% 19.05) kadardır. Bununla birlikte Model 1’de 
mera kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de orman kullanımına tahsis edilen 
alan düzeyi ise 100 ha (% 2.86)’dır.   

Öte yandan uyum matrisinin köşegenlerindeki yüzde değerler 
incelendiğinde, bu model haritalar arasında orman kullanımları açısından % 
95.67, tarım kullanımları açısından % 80.95 ve mera kullanımları açısından ise 
% 97.14 oranında bir uyum söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. 
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4.4.2.3. Model 2 ve Model 3 Haritaları Arasındaki Uyum 
 

Uyum değerlendirme tablolarına dayalı olarak elde edilen Tablo 29 ve 
Şekil 40, Model 2 ve Model 3’ün optimal arazi kullanım tahsisi haritaları 
arasındaki uyum durumunu göstermektedir.   
 
Tablo: 29- Model 2 ve Model 3’ün Optimal Arazi Kullanım Tahsisi Haritaları   
                 Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table: 29- Correspondence between Optimal Land Use Allocation Maps of   
                 Model 2 and Model 3. 
                         M  O  D  E  L     2 

 Orman Tarım Mera Toplam 
     
M   Orman (ha) 28400 1200 400 30000 
O   (%) 94.67 19.05 11.43 100.00 
D     
E   Tarım (ha) 1200 5100 0 6300 
L   (%) 4.00 80.95 0.00 100.00 
     
3   Mera (ha) 400 0 3100 3500 
     (%) 1.33 0.00 88.57 100.00 
     
Toplam (ha) 30000 6300 3500 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Yukarıdaki uyum matrisine göre Model 2’de orman kullanımına tahsis 
edilmişken Model 3’de tarım kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 1200 ha (% 
4.00) ve mera kullanımına tahsis edilen alan düzeyi 400 ha (% 1.33) olmuştur.  
Model 2’de tarım kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de orman kullanımına 
tahsis edilen alan düzeyi 1200 ha’dır (% 19.05). Buna karşın Model 2’de mera 
kullanımına tahsis edilmişken Model 3’de orman kullanımına tahsis edilen alan 
düzeyi ise 400 ha (% 11.43) kadardır.   

Bu model haritalarında orman kullanımlarına tahsis edilen alanlar 
arasında % 94.67 oranında uyum varken, bu oran tarım kullanımları için % 
80.95 ve mera kullanımları için ise % 88.57’dir.   
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4.4.3. Modeller İtibariyle Arazi Uygunluklarına Dayalı   
          Arazi Kullanım Tahsisi Haritaları ile Bugünkü   
          Arazi Kullanım Haritası Arasındaki Uyum 

 
Her bir model için araştırma bölgesindeki potansiyel arazi kullanım 

şekillerinin (orman, tarım ve mera) her birine yönelik olarak gerçekleştirilen 
çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi uygunluk haritaları 
yardımıyla elde edilen arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisi 
haritaları ile bugünkü arazi kullanım haritasının karşılaştırılması sonucunda 
aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. 
 

4.4.3.1. Model 1 Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım   
             Haritası Arasındaki Uyum 

 
Model 1’e ait arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisi haritası 

ile bugünkü arazi kullanım haritası arasındaki uyum değerlendirmelerine dayalı 
olarak oluşturulan uyum matrisi Tablo 30’da ve bu harita çiftinin 
karşılaştırılmasına yönelik uyum haritası ise Şekil 41’de sunulmaktadır.   
 
Tablo: 30- Model 1’in Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi   
                  Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım Haritası Arasındaki Uyum   
                  Matrisi. 
Table: 30-  Correspondence between Land Use Allocation Maps Based on Land   
                  Suitability of Model 1 and Present Land Use Map. 
                         M  O  D  E  L     1 

 Orman Tarım Mera Toplam 
       A     
       R     Orman (ha) 23800 4300 0 28100 
B    A      (%) 81.23 55.84 0.00 95.90 
U    Z     
G    İ       Tarım (ha) 3400 3300 0 6700 
Ü             (%) 11.60 42.86 0.00 87.01 
N    K     
K    U      Mera (ha) 2100 100 2800 5000 
Ü    L      (%) 7.17 1.30 100.00 178.57 
       L.     
Toplam (ha) 29300 7700 2800 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Bu uyum matrisine göre Model 1’de orman kullanımına tahsis 
edilmişken bugünkü arazi kullanımında tarım arazisi olarak faydalanılan alan 
düzeyi 3400 ha’dır (34 adet harita hücresi). Yine Model 1’de orman kullanımına 
tahsis edilmişken bugünkü arazi kullanımında mera olarak işlem gören alan 
düzeyi ise 2100 ha’dır (21 adet harita hücresi). Buna karşın Model 1’de tarım 
kullanımına tahsis edilmişken bugünkü arazi kullanımında orman olarak 
görünen alan düzeyi 4300 ha (43 adet harita hücresi) olmuştur. Model 1’de 
tarım kullanımına tahsis edilmişken bugünkü arazi kullanımında mera 
kullanımına ait olan alan düzeyi ise 100 ha’dır (1 adet harita hücresi). Bu 
uyumsuzluk düzeyleri bir başka açıdan incelendiğinde, Model 1’de orman 
kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyinin % 11.60’ı bugünkü arazi 
kullanımında tarım sektörü tarafından ve % 7.17’si mera sektörü tarafından 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Öte yandan Model 1’de tarım kullanımına tahsis 
edilen toplam alan düzeyinin % 55.84’ü bugünkü arazi kullanımında orman ve 
% 1.30’u mera kullanımında olduğu ortaya çıkmıştır. 

Uyum matrisinin köşegenlerindeki yüzde değerler incelendiğinde, bu 
harita çifti arasındaki orman kullanımları açısından uyum yüzdesi % 81.23’ü 
iken, bu oran tarım kullanımları açısından % 42.86’dır. Bununla birlikte mera 
kullanımları arasındaki uyum ise % 100.00 (tam uyumlu) olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Bugünkü arazi kullanımında orman olarak kullanılan toplam alan 
düzeyi (28100 ha), Model 1’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan 
düzeyinin (29300 ha) % 95.90’ı kadardır. Bugünkü arazi kullanımında tarım 
sektöründe görülen toplam alan düzeyi (6700 ha) Model 1’de tarım kullanımına 
tahsis edilen toplam alan düzeyinin (7700 ha ) % 87.01’idir. Öte yandan 
bugünkü arazi kullanımında mera arazisi olarak işlem gören toplam alan düzeyi 
(5000 ha) Model 1’de mera kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyini 
(2800 ha ) % 178.57’si oranındadır. 
 

4.4.3.2. Model 2 Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım   
             Haritası Arasındaki Uyum 

 
Model 2’nin arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisi haritası 

ile bugünkü arazi kullanım haritası arasındaki uyum durumu, uyum 
değerlendirme tablolarına dayalı olarak Tablo 31’deki uyum matrisi ve Şekil 
42’deki uyum haritasında sunulduğu şekilde elde edilmiştir. 
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Tablo: 31- Model 2’nin Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi   
                  Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım Haritası Arasındaki Uyum   
                  Matrisi. 
Table: 31-  Correspondence between Land Use Allocation Maps Based on Land   
                  Suitability of Model 2 and Present Land Use Map. 
                         M  O  D  E  L     2 

 Orman Tarım Mera Toplam 
       A     
       R     Orman (ha) 23100 5000 0 28100 
B    A      (%) 88.50 53.76 0.00 107.66 
U    Z     
G    İ       Tarım (ha) 2400 4200 100 6700 
Ü             (%) 9.20 45.16 2.27 72.04 
N    K     
K    U      Mera (ha) 600 100 4300 5000 
Ü    L      (%) 2.30 1.08 97.73 113.64 
       L.     
Toplam (ha) 26100 9300 4400 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Buna göre Model 2’de orman kullanımına tahsis edilmişken bugünkü 
arazi kullanımında tarımsal amaçlarla kullanılan alan düzeyi 2400 ha (% 9.20) 
ve mera olarak kullanılan alan düzeyi 600 ha’dır (% 2.30). Model 2’de tarım 
kullanımına tahsis edilmişken bugünkü arazi kullanımında orman olarak 
kullanılan alan düzeyi 5000 ha (% 53.76) ve mera olarak kullanılan alan düzeyi 
100 ha (% 1.08) olmuştur. Buna karşın Model 2’de mera kullanımına tahsis 
edilmişken bugünkü arazi kullanımında tarım sektörüne ait olarak görünen alan 
düzeyi ise 100 ha’dır (% 2.27). 

Bu haritalarda orman kullanımlarına ait alanlar arasındaki uyum yüzdesi 
% 88.50 iken, bu değer tarım kullanımları arasında % 45.16 ve mera 
kullanımları arasında % 97.73 olarak belirlenmiştir. 

Bugünkü arazi kullanımında ormancılık sektörüne ait olan toplam alan 
düzeyi (28100 ha), Model 2’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan 
düzeyinin (26100 ha) % 107.66’sı oranındadır. Bu uyumsuzluk yüzdesi tarım 
kullanımları için % 72.04 ve mera kullanımları için % 113.64’dür. 
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4.4.3.3. Model 3 Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım   
             Haritası Arasındaki Uyum 

 
Uyum değerlendirme tablolarına göre oluşturulan Tablo 32’deki uyum 

matrisi ve Şekil 43’deki uyum haritası, Model 3 için arazi uygunluklarına dayalı 
arazi kullanım tahsisi haritası ile bugünkü arazi kullanım haritası arasındaki 
uyum durumunu göstermektedir. 
 
Tablo: 32- Model 3’ün Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi   
                 Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım Haritası Arasındaki Uyum   
                 Matrisi. 
Table: 32- Correspondence between Land Use Allocation Maps Based on Land   
                 Suitability of Model 3 and Present Land Use Map. 
                         M  O  D  E  L     3 

 Orman Tarım Mera Toplam 
       A     
       R     Orman (ha) 23000 5100 0 28100 
B    A      (%) 88.46 43.22 0.00 108.08 
U    Z     
G    İ       Tarım (ha) 100 6600 0 6700 
Ü             (%) 0.39 55.93 0.00 56.78 
N    K     
K    U      Mera (ha) 2900 100 2000 5000 
Ü    L      (%) 11.15 0.85 100.00 250.00 
       L.     
Toplam (ha) 26000 11800 2000 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Yukarıdaki uyum matrisi incelendiğinde, Model 3’de orman 
kullanımına tahsis edilmişken, bugünkü arazi kullanım haritasında tarım olarak 
görünen alan düzeyi 100 ha (% 0.39 ) ve mera olarak gösterilen alan düzeyi ise 
2900 ha’dır (% 11.15). Buna karşın Model 3’de tarım kullanımına tahsis 
edilmişken, bugünkü arazi kullanımında orman olarak kullanılan alan düzeyi 
5100 ha (% 43.22) ve mera olarak kullanılan alan düzeyi ise 100 ha (% 0.85) 
olmuştur. 

Bu harita çifti arasında orman kullanımları açısından % 88.46, tarım 
kullanımları açısından % 55.93 ve mera kullanımları açısından % 100.00 (tam 
kullanım) oranında bir uyum söz konusu olduğu, uyum matrisinin 
köşegenlerinde bulunan yüzde değerlerden anlaşılmaktadır. 
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Bugünkü arazi kullanımında orman olarak kullanılan toplam alan 
düzeyi (28100 ha), Model 3’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan 
düzeyinin (26000 ha) % 108.08’dir. Öte yandan bugünkü arazi kullanımında 
tarımsal amaçla kullanılan toplam alan düzeyi (6700 ha), Model 3’de tarım 
kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyinin (11800 ha) % 56.78’i kadardır. 
Bununla birlikte bugünkü arazi kullanımı haritasında mera olarak görünen 
toplam alan düzeyi (5000 ha), Model 3’de mera kullanımına tahsis edilen 
toplam alan düzeyinin (2000 ha) % 250.00’si oranındadır. 
 

4.4.4. Modeller İtibariyle Optimal Arazi Kullanım Tahsisi   
          Haritaları ile Bugünkü Arazi Kullanım Haritası  
          Arasındaki Uyum 
 
Her bir model için elde edilen optimal arazi kullanım tahsisi haritaları 

ile bugünkü arazi kullanım haritasının karşılaştırılması, aşağıda modeller 
itibariyle açıklanmıştır. 
 

4.4.4.1. Model 1 Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım   
             Haritası Arasındaki Uyum 

 
Model 1’in optimal arazi kullanım tahsisi haritası ile bugünkü arazi 

kullanım haritası arasındaki uyum durumunu ortaya koymak üzere yapılan 
değerlendirmelerin sonuçlarına göre elde edilen uyum matrisi Tablo 33’de ve bu 
iki haritanın karşılaştırılmasına yönelik uyum haritası ise Şekil 44’de 
sunulmuştur. 

 
Tablo: 33- Model 1’in Optimal Arazi Kullanım Tahsisi Haritası ile Bugünkü   
                  Arazi Kullanım Haritası Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table:  33- Correspondence between Optimal Land Use Allocation Map of   
                  Model 1 and Present Land Use Map. 
                         M  O  D  E  L     1 

 Orman Tarım Mera Toplam 
       A     
       R     Orman (ha) 26200 1800 100 28100 
B    A      (%) 87.34 28.57 2.86 93.67 
U    Z     
G    İ       Tarım (ha) 2200 4400 100 6700 
Ü             (%) 7.33 69.84 2.86 106.35 
N    K     
K    U      Mera (ha) 1600 100 3300 5000 
Ü    L      (%) 5.33 1.59 94.28 142.86 
       L.     
Toplam (ha) 30000 6300 3500 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Bu uyum matrisine göre Model 1’de orman kullanımına tahsis 
edilmişken, bugünkü arazi kullanımında tarım sektörü tarafından kullanılan alan 
düzeyi 2200 ha (22 adet harita hücresi) ve mera sektöründe görünen alan düzeyi 
ise 1600 ha’dır (16 adet harita hücresi). Buna karşın Model 1’de tarım 
kullanımına tahsis edilmişken, bugünkü arazi kullanım haritasında orman olarak 
gösterilmiş olan alan düzeyi 1800 ha (18 adet harita hücresi) ve mera olarak 
gösterilmiş olan alan düzeyi ise 100 ha (1 adet harita hücresi) olmuştur. Öte 
yandan Model 1’de mera kullanımına tahsis edilmişken bugünkü arazi 
kullanımında orman olarak kullanılan alan düzeyi 100 ha (1 adet harita hücresi) 
ve tarım olarak kullanılan alan düzeyi de yine 100 ha (1 adet harita hücresi) 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu uyumsuzluk oranları yüzde oranlar şeklinde ele 
alınır ise, Model 1’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyinin 
bugünkü arazi kullanımında % 7.33’ü tarım ve % 5.33’ü mera sektörünce 
kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Model 1’de tarım kullanımına tahsis edilen 
toplam alan düzeyinin bugünkü arazi kullanımında % 28.57’si orman ve % 
1.59’u mera olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Model 1’de mera kullanımına 
tahsis edilen toplam alan düzeyinin bugünkü arazi kullanımında % 2.86’sı 
orman ve yine % 2.86’sı tarım sektörüne yönelik olarak kullanıldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu harita çifti arasındaki uyum yüzdesini gösteren uyum matrisinin 
köşegenlerinde yer alan yüzde değerleri incelendiğinde, orman kullanımları 
açısından % 87.34, tarım kullanımları açısından % 69.84 ve mera kullanımları 
açısından ise % 94.28’lik bir uyum yüzdesi söz konusu olduğu görülmektedir. 

Bugünkü arazi kullanımında orman olarak kullanılan toplam alan 
düzeyi (28100 ha), Model 1’de orman kullanımına tahsis edilen toplam alan 
düzeyinin (30000 ha) % 93.67’si kadardır. Bugünkü arazi kullanım haritasında 
tarımsal kullanımda görünen toplam alan düzeyi (6700 ha), Model 1’de tarım 
kullanımına tahsis edilen toplam alan düzeyinin (6300 ha) % 106.35’idir. 
Bununla birlikte bugünkü arazi kullanımında meraya ayrılmış toplam alan 
düzeyi (5000 ha), Model 1’de mera kullanımına tahsis edilen toplam alan 
düzeyinin (3500 ha) % 142.86’sı olduğu belirlenmiştir. 

Farklı modeller için optimal arazi kullanım tahsisindeki kullanımlara ait 
toplam alan düzeyleri, seçilen arazi kullanım şekli desenindeki kullanımların 
alan düzeyleri ile aynı olduğundan dolayı, bu uyumsuzluk yüzdeleri Model 2 ve 
Model 3’ün bugünkü arazi kullanımı ile karşılaştırılması için de geçerlidir. Bu 
nedenle aşağıdaki bugünkü arazi kullanım haritası ile Model 2 ve Model 3’ün 
optimal arazi kullanım tahsisi haritası karşılaştırmalarında bu açıklamalar tekrar 
edilmemiştir. 
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4.4.4.2. Model 2 Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım   
             Haritası Arasındaki Uyum 

 
Model 2’nin optimal arazi kullanım tahsisi haritası ile bugünkü arazi 

kullanım haritası arasındaki uyum durumu, uyum değerlendirmelerine dayalı 
olarak Tablo 34’deki uyum matrisi ve Şekil 45’deki uyum haritasında 
gösterildiği şekilde elde edilmiştir. 
 
Tablo: 34- Model 2’nin Optimal Arazi Kullanım Tahsisi Haritası ile Bugünkü   
                  Arazi Kullanım Haritası Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table:  34- Correspondence between Optimal Land Use Allocation Map of   
                  Model 2 and Present Land Use Map. 
                         M  O  D  E  L     2 

 Orman Tarım Mera Toplam 
       A     
       R     Orman (ha) 26300 1800 0 28100 
B    A      (%) 87.67 28.57 0.00 93.67 
U    Z     
G    İ       Tarım (ha) 2200 4400 100 6700 
Ü             (%) 7.33 69.84 2.86 106.35 
N    K     
K    U      Mera (ha) 1500 100 3400 5000 
Ü    L      (%) 5.00 1.59 97.14 142.86 
       L.     
Toplam (ha) 30000 6300 3500 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Yukarıdaki uyum matrisine göre, Model 2’de orman kullanımına tahsis 
edilmişken bugünkü arazi kullanımında tarım sektörünce kullanılan alan düzeyi 
2200 ha (% 7.33) ve mera olarak kullanılan alan düzeyi 1500 ha (% 5.00) 
olmuştur. Model 2’de tarım kullanımına tahsis edilmişken bugünkü arazi 
kullanımında ormancılık kullanımına ait olan alan düzeyi 1800 ha (% 28.75) ve 
mera kullanımında görünen alan düzeyi ise 100 ha’dır (% 1.59). Öte yandan 
Model 2’de mera kullanımına tahsis edilmişken bugünkü arazi kullanımında 
tarım sektörünce kullanılan alan düzeyi ise 100 ha (% 2.86) olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Bu harita çiftinde orman kullanımlarına ait alanlar arasındaki uyum 
yüzdesi % 87.67, tarım kullanımları arasında % 69.84 ve mera kullanımları 
arasında % 97.14 değerine sahip olduğu anlaşılmıştır. 
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4.4.4.3. Model 3 Haritası ile Bugünkü Arazi Kullanım   
             Haritası Arasındaki Uyum 

 
Uyum değerlendirmelerine göre elde edilen Tablo 35’deki uyum matrisi 

ve Şekil 46’daki uyum haritası, Model 3 için optimal arazi kullanım tahsisi 
haritası ile bugünkü arazi kullanım haritası arasındaki uyum durumunu ortaya 
koymaktadır. 
 
Tablo: 35- Model 3’ün Optimal Arazi Kullanım Tahsisi Haritası ile Bugünkü   
                  Arazi Kullanım Haritası Arasındaki Uyum Matrisi. 
Table:  35- Correspondence between Optimal Land Use Allocation Map of   
                  Model 3 and Present Land Use Map. 
                         M  O  D  E  L     3 

 Orman Tarım Mera Toplam 
       A     
       R     Orman (ha) 27400 700 0 28100 
B    A      (%) 91.33 11.11 0.00 93.67 
U    Z     
G    İ       Tarım (ha) 1100 5500 100 6700 
Ü             (%) 3.67 87.30 2.86 106.35 
N    K     
K    U      Mera (ha) 1500 100 3400 5000 
Ü    L      (%) 5.00 1.59 97.14 142.86 
       L.     
Toplam (ha) 30000 6300 3500 39800 
(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Bu uyum matrisine göre, Model 3’de orman kullanımına tahsis 
edilmişken bugünkü arazi kullanımında tarımsal amaçla kullanılan alan düzeyi 
1100 ha (% 3.67) ve mera olarak kullanılan alan düzeyi ise 1500 ha’dır (% 
5.00). Bununla birlikte Model 3’de tarım kullanımına tahsis edilmişken, 
bugünkü arazi kullanımında orman olarak kullanılan alan düzeyi 700 ha (% 
11.11) ve mera olarak kullanılan alan düzeyi 100 ha (% 1.59) olmuştur. Öte 
yandan Model 3’de mera kullanımına tahsis edilmişken, bugünkü arazi 
kullanım haritasında tarım olarak gösterilen alan düzeyinin ise 100 ha (% 2.86) 
olduğu anlaşılmıştır. 

Uyum matrisinin köşegen değerleri incelendiğinde, bu harita çifti 
arasında orman kullanımları açısından % 91.33, tarım kullanımları açısından % 
87.30 ve mera kullanımları açısından % 97.14 oranında bir uyum söz konusu 
olduğu görülmektedir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisi çözümlemelerinde, 
doğal kaynakların korunmasını sağlayacak ve arazilerin üretim potansiyelini 
koruyacak şekilde, arazi parçalarına en uygun arazi kullanım şekillerinin tahsis 
edilmesi konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Bu araştırmada her bir sektöre ve alt sektöre ne kadar arazi düzeyinin 
tahsis edileceği sorusu, daha önce giriş bölümünde açıklandığı üzere bir başka 
araştırmada (YILMAZ, 2004a) Amaç Programlama tekniği kullanılarak 
optimizasyon hesapları ile ortaya konmuştur. Ancak bu hesaplamalar, arazinin 
hangi kısımlarının hangi sektör veya alt sektörlere tahsis edileceğini (adres 
belirleme) ortaya koyamamaktadır. Bu nedenle arazinin nerelerinin hangi sektör 
veya alt sektörler tarafından kullanılacağı konusuna cevap bulmak üzere, 
optimizasyon hesaplamaları dışında ayrı bir çözümlemeye ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu amaçla çok kriterli ve çok amaçlı çözümlemeler ile arazi 
uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisi çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 
Böylece optimizasyon çözümlerinin mekansal uygulanabilirliği sağlanmış 
olacaktır. 

Arazi ve orman kaynakları yönetimi ve bu kapsamda arazi uygunluk 
değerlendirmeleri ve arazi tahsisi ile yöneylem araştırması (çok kriterli ve çok 
amaçlı çözümlemeler) her ne kadar birbirinden bağımsız disiplinler olarak 
görünse de, bu disiplinler birlikte birçok imkan sunmaktadır. Nitekim arazi ve 
orman kaynakları yönetimi, mekansal çözümlemeler ve mekansal planlamaya 
yönelik çalışmalarda, bu araştırmadaki uygulamalar ile örneklendiği üzere, çok 
kriterli ve çok amaçlı karar verme tekniklerinin kullanımı mümkündür. 

Arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisi çalışmalarında çok 
kriterli ve çok amaçlı çözümlemelerin, planlama alanına ait veri bilgilerin ele 
alınmasında ve bu verilerin işlemden geçirilerek arazi tahsisi kararlarına 
ulaşılmasında önemli ve etkin araçlar olduğu görülmektedir. 

Çok kriterli değerlendirme teknikleri, farklı değerlendirme kriterlerinin 
ölçülebilir yapılmasına ve bunların kombine edilmesine imkan vermektedir. Öte 
yandan farklı mekansal kriterlere dayalı olarak farklı alternatif arazi parçalarının 
değerlendirilmesi ve öncelik sıralamasına konulmasında da çok kriterli 
değerlendirme tekniklerini kullanmak mümkündür. Nitekim bu araştırmanın 
arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisi aşaması ile orman 
kaynaklarının işlevsel haritalaması aşamasında, arazi uygunluk kriterlerinin 
kombine edilmesinde çok kriterli değerlendirme tekniklerinden birisi olan 
Doğrusal Kombinasyon tekniği kullanılmıştır. 

Bu araştırma, bir çok planlama durumunda sadece bir adet yöneylem 
araştırma tekniğinden ziyade, birden fazla tekniği bir arada içeren yaklaşımları 
kullanmanın daha faydalı olacağını göstermiştir. Örneğin bu araştırmada sektör 
uzmanlarının bilgi ve hükümlerine dayalı olarak, arazi uygunluk kriterlerinin 
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ağırlık değerleri AHS tekniği yardımıyla belirlenmiş ve sonrasında bu değerler 
çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirmek amacıyla 
Doğrusal Kombinasyon tekniği kapsamında kullanılmıştır. Bu şekilde AHS 
tekniği vasıtasıyla elde edilen çözümler, diğer çok kriterli bir karar destek 
tekniğine entegre edilmiştir. Böylece AHS tekniği, arazi uygunluk 
değerlendirmeleri ve arazi tahsisi çalışmasında kullanılan bir diğer teknik 
olmuştur. 

Arazi kullanım planlamasında, ilgili tüm sektörlerin ve bunların üretim 
olanaklarının optimal bir şekilde kombine edilmesi amaçlanmalıdır. Çoğu 
durumda herhangi bir arazi parçası, birden fazla sayıda sektör için kullanılmaya 
uygun olmaktadır. Öte yandan yine çoğunlukla sektörler, en azından kısmen 
olmak üzere, birbirleri ile rekabet halindedir. Eğer araziyi kullanan sektörler 
önemli oranda birbirleri ile rekabet halinde ise, o takdirde bu sektörler 
potansiyel çatışma kaynakları olacaktır. Bu mekansal çatışmaların önüne 
geçilebilmesi için, çatışan sektörlerin farklı arazi parçalarına tahsis edilmesi 
gereklidir. 

Arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisine yönelik haritalama 
çalışmalarında durum ve koşullar değiştikçe, yeni durum ve koşullara göre 
model kriterlerinde ekleme veya azaltma yapmak suretiyle haritalama 
modellerini değiştirmek mümkündür. Örneğin planlama alanı ile ilgili daha 
güvenli ve daha doğru bir şekilde mevcut durumu yansıtan toprak haritaları 
veya vejetasyon çalışmaları gerçekleştirilir ise, o takdirde bu yeni verilerin 
haritalama modeline ve veri tabanına dahil edilebilmesi imkan dahilindedir. Bu 
yapıldığında, elde edilecek harita çıktılarının hassasiyeti de arttırılmış olacaktır. 

Arazi uygunluk değerlendirmeleri ve arazi tahsisi (arazi kullanım 
planlaması) çalışmalarının, tek bir kurumun faaliyetinden ziyade kurumlararası 
bir çalışmanın ürünü olabileceği kabul edilmelidir. Bu nedenle planlama 
alanındaki ilgili sektörler, işbirliği içerisinde arazi uygunluk değerlendirmeleri 
ve arazi tahsisi çalışmalarını gerçekleştirmeli ve böylece her bir sektörün 
faaliyet alanlarını mekansal bazda ortaya koymalıdır. Planlama alanının 
özelliklerine bağlı olarak bu çalışmalara katılabilecek kurumlar kapsamında; 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, 
Kültür Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. belirtilebilir. 
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ÖZET 
 

Bu araştırmada, arazi kullanım planlamasına yönelik bir karar verme 
modeli geliştirilmiştir. Bu doğrultuda araştırma alanındaki orman, tarım ve mera 
sektörleri birlikte değerlendirmeye alınmıştır. 

İlk aşamada her bir arazi kullanım şekli için çok kriterli arazi uygunluk 
değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla arazi uygunluk kriterleri ve alt 
kriterleri belirlenmiştir. 

Sonrasında her bir arazi uygunluk kriterine yönelik ağırlık değerleri 
saptanmıştır. Araştırma bölgesindeki farklı arazi kullanım şekillerine yönelik 
kriter ağırlıklarının belirlenmesi işleminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 
tekniğinden faydalanılmıştır. Bu amaçla AHS tekniğindeki ikili karşılaştırmalar 
işleminden faydalanılmıştır. Kriter ağırlıkları, araştırma alanını tanıyan ve 
herhangi bir potansiyel arazi kullanım şekli için arazi uygunluğunu 
değerlendirebilme konusunda bilimsel bilgi birikimine sahip olan orman, tarım 
ve mera sektörü uzmanlarından elde edilen ikili karşılaştırmalar bilgilerinin 
çözümlenmesi yoluyla saptanmıştır. 

Daha sonra araştırma alanındaki her bir arazi kullanım şekline göre her 
bir kriter, alt kriterlere ayrılmıştır. Her bir alt kritere 0 ile 4 arasında bir alt kriter 
puanı atanmıştır. Bu puanlar atanırken, alt kriterlerin ilgili arazi kullanım 
şekline uygunluğu göz önüne alınmıştır.  

Böylece tek amaçlı (sektörlü) ve çok kriterli arazi uygunluk 
değerlendirmeleri yoluyla orman, tarım ve mera arazi kullanım şekillerinin her 
birisi için üç adet uygunluk derecesine sahip arazi uygunluk haritaları elde 
edilmiştir. 

Sonrasında arazi uygunluk haritaları, arazilerin potansiyel arazi 
kullanım şekillerine tahsis edilmesi işlemi için bir araç olarak kullanılmış ve 
“Arazi Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi” çözümlemeleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Son aşamada ise “Optimal Arazi Kullanım Tahsisi” çözümlemeleri ele 
alınmıştır. Bunun için arazi uygunluklarına dayalı arazi kullanım tahsisindeki 
alan düzeyleri, amaçlanan arazi tahsisi düzeylerine dönüştürülmüştür. 
Amaçlanan arazi tahsis düzeylerine yönelik veriler, bir başka araştırmanın 
sonuçlarından alınmıştır. Böylece nihai arazi tahsisi kararlarına ulaşılmıştır. 

Ayrıca bu çalışmada “Duyarlılık Analizleri” de gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre farklı değişkenler ve faktörlerde ortaya çıkan etkiler belirlenmiş ve 
elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Böylece bu çalışma ile uygulanması kolay, gerçekçi, uygulanabilir, 
kullanılabilir ve etkin bir “Arazi Kullanım Planlaması Modeli” ortaya 
konmuştur. 
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SUMMARY 
 

This study forms a decision making model that provides land use 
planning. It was considered forestry, cropland and range that were located in the 
case study area. 

First it was carried out multi-criteria land suitability evaluations for 
each land use type. For this aim it was established the land suitability criteria 
and sub-criteria. 

The next stage was to establish a set of weights for each of the land 
suitability criteria. The Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was used 
while determining the criteria weights for various land use types in the research 
area. For this aim, pairwise comparisons at the AHP were used. Criteria weights 
were determined by the analysis of pairwise comparisons information acquired 
from the experts of forestry, cropland and range sectors who knew the research 
area and had scientific knowledge on land suitability evaluation for any 
potential land use type. 

Then each criteria was divided to sub-criteria for each land use type at 
the research area. A sub-criteria point between 0-4 was assigned to each sub-
criteria. While assigning these points, the suitability of sub-criteria to land use 
type were taken into consideration. 

By performing single-objective (land use type) and multi-criteria land 
suitability analysis, three land suitability maps were formed for each forestry, 
cropland and range land use. 

Later on land suitability maps were used as a mean for land allocation 
according to potential land use types and “Land Use Allocation Based on Land 
Suitability” analysis  was performed. 

In the final stage, it was carried out “Optimal Land Use Allocation” 
analysis. For this aim, areas of land use allocation based on land suitability were 
converted to a particular land allocation area goals. The data of land allocation 
area goals were taken of conclusions of the another study. So it was determined 
the final land allocation decisions. 

In this study, it was also carried out the “Sensitivity Analysis”. It was 
explored the relative effects of changes in various parameters and factors. 

In conclusion, this study provides an approach that is an easy-to-apply, 
realistic, applicable, useful and effective “Land Use Planning Model”. 
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