
 

 

T.C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
      

FARKLI TOPLUM KESİMLERİNİN ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK BİLGİ, 

GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ; MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 

 

GİRİŞ 

Orman yangınları açısından hassas olan 

bölgelerdeki orman yangınları tehlikesinin 

azaltılmasında farklı toplum kesimleri katılımının 

sağlanması ve toplum desteğinin alınması, etkin bir 

orman yangınları yönetiminin önemli bir parçası 

olarak görülmelidir. Nitekim toplum desteğini alan 

bir Orman Teşkilatı, orman yangınlarını daha etkili 

şekilde yönetebilecektir. 

Bu çalışmanın hedefi; Mersin İlindeki 

kamunun elemanları olan iki farklı nüfusun (orman 

köylüleri ve yazlık sitelerde oturanlar), orman 

yangınları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

bilgi, görüş ve deneyimlerini belirlemek ve 

karşılaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için; (1) 

kamunun orman yangınları ve orman yangınları 

yönetimi konularında ne kadar bilgili olduklarının 

belirlenmesi, (2) kamunun orman yangınları ve 

orman yangınları yönetimi konularında sahip 

oldukları görüşlerin değerlendirilmesi, (3) kamunun 

orman yangınları ve orman yangınları yönetimi 

konularındaki deneyimlerinin ortaya konulması ve 

(4) kamunun orman yangınları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik bilgi, görüş ve deneyimlerinde 

farlılıklar varsa, bunların değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

151 orman köylüsü (OK) ve 130 yazlık sitede 

oturan (YO) olmak üzere toplam 281 kişi, 7 

sayfalık anket formunu doldurmak suretiyle 

çalışmaya katılım sağlamıştır. 

Anket formu, kendi içinde birçok soruyu 

içeren dört ana bölümden oluşmuştur. Bu bölümler; 

(1) Orman Yangınları ve Orman Yangınları 

Yönetimine Yönelik Bilgi Düzeyi Bölümü, (2) 

Orman Yangınları ve Orman Yangınları 

Yönetimine Yönelik Görüş Bölümü, (3) Orman 

Yangınları ve Orman Yangınları Yönetimine 

Yönelik Deneyimler Bölümü ve (4) 

Sosyodemografik Bilgiler Bölümüdür. 

Araştırmanın amaçlarına ulaşma yönünde, 

anket cevaplarının açıklanması ve 

değerlendirilmesinde kullanılan teknikler; Cronbach 

alfa testi, tanımlayıcı istatistikler (ortalama ve 

standart sapma), frekanslar, binom değişkenleri, tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA), bağımsız 

örneklemeler t-testi, korelasyon analizi, çoklu 

doğrusal regresyon analizi ve ki-kare testi olmuştur. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hem orman köylerinde hem de yazlık 

yerleşimlerdeki anketlerde, orman yangınları ve 

orman yangınları yönetimine özgü bilgi 

düzeylerinin ölçülmesine yönelik katılımcılara 22 

soru maddelik bir bilgi sınaması yapılmıştır. Bazı 

sorular için, yüksek oranlarda doğru cevaplar 

verilmiş ve katılımcılar oldukça bilgili 

görünmüştür. Bununla birlikte bilgi sorularına 

verilen doğru cevap yüzdelerinin ortalamaları, 

OK’ler için %40,97 ve YO’lar için %29,32 olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılar tarafından, en fazla kabul gören 

orman yangınları ve orman yangınları yönetimine 



yönelik ifade “kazayla veya kasıtlı olarak insanlar 

tarafından başlatılan tüm orman yangınları 

söndürülmelidir” olmuştur. Tüm görüş soruları için 

verilen cevaplar incelendiğinde, hem OK’lerin hem 

de YO’ların orman yangınları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik görüşlerinin olumlu olduğu 

anlaşılmıştır. Ancak orman yangınları ve orman 

yangınları yönetimine yönelik görüşler itibariyle, 

gruplar arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 

ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılardan alınan cevaplara göre, en çok 

“tam anlamıyla güvenilir” görülen kurumlar, 

“Orman Teşkilatı” (%87,9), “Jandarma” (%78,3) 

ve “Sivil Savunma Teşkilatıdır” (%66,9). Orman 

yangınları yönetimi kapsamında en az güvenilir 

görülen kurum ise, “Elektrik İdaresi” (%34,9) 

olmuştur. Katılımcıların %98,2’si, “sigarayı” 

orman yangınları tehlikesine en fazla katkıda 

bulunan neden olarak belirtmiştir. Mülkleri orman 

yangınlarından korumak ve mülk çevresindeki 

orman yangınları tehlikesini azaltmak için en fazla 

alınan önlem olarak “mülkler etrafındaki yanıcı 

madde (vejetasyon, enkaz odunu vb.) miktarını 

azaltma” (%77,6) belirtilmiştir. Katılımcıların 

%78,3’ü “kendi okuduklarını” mülkleri orman 

yangınlarından korumak ve mülk çevresindeki 

orman yangınları tehlikesini azaltmak için alınan 

önlemleri en fazla etkileyen faktör olarak 

belirtmiştir. Öte yandan mülklerini orman 

yangınlarından korumak ve mülk çevresindeki 

orman yangınları tehlikesini azaltmak için yeterince 

önlem almama nedenine, katılımcıların %66,2’si 

“orman yangınları tehlikesinin azaltılması konusu 

bireyin sorumluluğu değil, bir Devlet sorumluluğu 

olması” cevabını vermiştir. Aynı zamanda 

katılımcıların %91,1’i “orman yangınları tehlikesini 

azaltmaya yönelik eğitimlere katılma” şeklinde 

kendi mülkiyetlerini korumak için etkinliklere 

katılma isteklerini belirtmiştir. Tüm katılımcıların 

orman yangınları yönetimine yönelik konularda 

“çok faydalı” olarak düşündükleri en önemli bilgi 

kaynağı “televizyon programları” (%87,5) 

olmuştur. Katılımcılardan orman yangınlarıyla 

savaş yerlerine karar verileceği zaman hangi 

alanlara öncelik verileceğine ilişkin tercihlerini 

sıralamaları istenmiş olup, katılımcılar tarafından en 

yüksek koruma öncelikli alanın “ağaçlandırma 

alanları” (ortalama=1,86; standart sapma=1,401) 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kamunun orman yangınları yönetimine 

yönelik bilgi, görüş ve deneyimlerinin 

belirlenmesine ilişkin bir çalışma, orman 

yangınlarıyla mücadelenin daha etkili 

gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Ülkemizde 

kamunun orman yangınları yönetimine yönelik 

bilgi, görüş ve deneyimleri bugüne kadar 

araştırılmamıştır. Oysa orman yangınları 

yöneticileri sadece orman yangınlarıyla ilgili yangın 

davranışları, yanıcı madde miktarı ve özellikleri vb. 

biyolojik, fiziksel ve ekolojik boyutlar değil, bunun 

yanında kamuyu orman yangınları yönetimine etkin 

şekilde dahil etmek için orman yangınlarının sosyal 

boyutlarıyla da ilgilenmek durumundadır. 

Orman yangınlarından oluşan maliyet ve 

zararları en aza indirebilmek için Orman 

Teşkilatının, orman yangınlarını söndürmeye dayalı 

politikasının ötesinde, kamu desteği alma, kamu 

eğitimi, yanıcı madde azaltma uygulamaları, arazi 

yönetimi gibi orman yangınları tehlikesini 

azaltmaya yönelik yangın öncesi aktif orman 

yangınları yönetimi çalışmalarına daha ağırlık 

vermesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak, orman yangınları problemi, 

sadece tek bir toptan çözümden ziyade, Orman 

Teşkilatı, diğer Devlet kurumları, arazi sahipleri, 

konut sahipleri gibi çok sayıda kişi ve kurumu 

ilgilendiren çok yönlü bir konu olarak görülmelidir. 

Bu probleme, en yüksek faydayı sağlayacak şekilde, 

bütünsel olarak ve farklı zaman ve mekan ölçeğinde 

yaklaşmak uygun olacaktır. 
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