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GİRİŞ 

Plansız arazi kullanımı sonucunda, 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. 

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. 

Bu araştırmada, alan büyüklükleri ortaya 

konmuş olan orman, tarım ve mera sektörlerinin, 

arazinin nerelerinde yer alması gerektiğine cevap 

oluşturacak “adres (konum) belirleme” konusu ele 

alınmıştır. 

Bu doğrultuda araştırmanın amaçları şu 

şekilde belirlenmiştir: (1) Her bir sektör ve alt 

sektöre yönelik arazi uygunluk değerlendirmelerine 

kılavuzluk edecek bir karar verme modeli 

geliştirmek ve bu modeli çok kriterli arazi uygunluk 

değerlendirmesi teknikleri ile çözümlemek, (2) 

Arazinin birbiri ile uyumlu veya çatışan haldeki 

farklı sektör ve alt sektörlere atanmasına yönelik 

arazi tahsisi kararlarını destekleyecek bir karar 

verme modeli geliştirmek ve (3) Kurulan bu arazi 

kullanım planlaması modeli ve metodolojisinin 

belirli bir araştırma alanında (Cehennemdere 

vadisinde) gerçek veriler ile örnek bir uygulamasını 

gerçekleştirmek. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada araştırma olarak seçilen 

Cehennemdere Vadisi, Mersin Orman Bölge 

Müdürlüğü, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü 

bünyesindeki Cehennemdere ve Buladan Orman 

İşletme Şefliklerinin tamamını ve Tarsus ve 

Çamlıyayla Orman İşletme Şefliklerinin ise bir 

kısmını kapsamaktadır. 

Bu araştırmada orman, tarım ve mera 

sektörlerinin, arazideki yerlerinin 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 

çalışmada öncelikle arazi uygunluk 

değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

çok kriterli arazi uygunluk çözümlemelerine imkân 

veren “Doğrusal Kombinasyon tekniği” 

kullanılmıştır. Ayrıca bu teknik kapsamında arazi 

uygunluk kriterlerinin ağırlık değerleri 



belirlenirken, ilgili sektör uzmanlarının hükümleri 

“Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniği” 

kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, arazi kullanım planlamasına 

yönelik bir karar verme modeli geliştirilirken 

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. Bu amaçla 

AHS tekniğindeki ikili karşılaştırmalar işleminden 

faydalanılmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Ormancılık Sektörü Uzmanlarına Göre 

Orman Arazisi Uygunluk Kriterlerinin Ağırlık Değerleri. 

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 (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Araştırma Bölgesinin Arazi 

Uygunluklarına Dayalı Arazi Kullanım Tahsisi Haritası. 

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. Böylece nihai arazi 

tahsisi kararlarına ulaşılmıştır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Araştırma Bölgesinin Optimal Arazi 

Kullanım Tahsisi Haritası. 

Böylece bu çalışma ile uygulanması kolay, 

gerçekçi, uygulanabilir, kullanılabilir ve etkin bir 

“Arazi Kullanım Planlaması Modeli” ortaya 

konmuştur. 

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. 
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