
 

 

T.C. 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

ARAŞTIRMA BÜLTENİ 
      

MERSİN İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN                                                                    

İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

GİRİŞ 

Bilimsel çalışmalardaki ilerlemelerin bir 

sonucu olarak, orman kaynaklarına ilişkin alternatif 

işlevlerin sayısı zaman geçtikçe artmaktadır. Bu 

durumda orman kaynakları yönetimine ilişkin karar 

verme sürecinde, orman kaynaklarına ilişkin işlev 

önceliklerinin belirlenmesi konusu önemli bir görev 

haline gelmiştir. 

Bu tür bir karar verme problemi, karar 

vericilerin, farklı kamu ve çıkar-baskı gruplarının 

ve sektör uzmanlarının karar verme sürecine 

doğrudan katılımlarını, çok sayıda karar kriterlerini, 

alternatif orman işlevlerini ve orman işlevlerinin 

değerlendirilmesini ve önceliklendirilmesini 

içermelidir. 

Bu araştırmanın ana amaçları şu şekilde 

sıralanabilir; (1) Mersin İlindeki orman 

kaynaklarına ilişkin işlev önceliklerinin 

belirlenmesine yönelik katılımcıların, karar 

kriterlerinin ve karar alternatiflerinin öncelik 

değerlerini katılımcıların tercihlerine dayalı olarak 

belirlemek, (2) Karar vericiler, kamu, çıkar-baskı 

grupları ve sektör uzmanlarının orman işlevlerine 

ait önceliklerindeki benzerlikleri ve farklılıkları 

karşılaştırmak ve analize tabi tutmak, (3) Genel bir 

karar analizi çatısına katılımcı yaklaşımı dâhil 

etmek ve (4) Farklı karar kriterlerini dikkate almak 

suretiyle orman kaynaklarına ilişkin işlevlerin 

değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesine yönelik 

etkin çok kriterli karar verme yaklaşımlarını 

uygulamaktır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmada karşılaştırmalı bilgi elde 

etmek, etkinliği arttırmak ve sonuçların geçerliliğini 

yükseltmek için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 

tekniği ve TOPSIS tekniği olmak üzere iki ayrı çok 

kriterli karar verme tekniği kullanılmıştır. Zira bu 

teknikler geniş uygulama alanları bulunan ve doğru 

uygulandığında oldukça etkin ve güvenilir sonuçlar 

veren tekniklerdir. 

Eylül 2008 ve Mart 2010 tarihleri arasında 

Mersin İlindeki orman kaynakları yöneticileri, 

kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının 

orman kaynaklarına ilişkin işlev önceliklerini 

belirlemek amacıyla, AHS tekniğine dayalı 

doğrudan görüşme yoluyla toplam 349 adet 

katılımcıya bilgi formu doldurtulmuştur. 

Bu problemin karar kriterlerini; Çevre ve 

Orman Bakanlığı sistemine parasal ve finansal katkı 

sağlama, beslenme güvenliğine katkı sağlama, 

doğal besin üretimine destek sağlama, ormanların 

korunmasına destek sağlama, kırsal kalkınmaya 

destek sağlama, işlendirmeye destek sağlama, döviz 

tutumuna destek sağlama, ormancılık dışı sektörlere 

destek sağlama, uluslararası sözleşmeler nedeniyle 

öne çıkma, ormanların öneminin bilinç haline 

gelmesine katkı sağlama ve mesleğin saygınlığına 

güç verme kriterleri oluşturmuştur. 

Araştırmada öncelikleri belirlenmek istenen 

alternatif orman işlevleri ise; Çevresel İşlevler 

(biyolojik çeşitlilik, erozyon önleme, yaban hayatı, 

iklim düzenleme), Odun Hammaddesi Üretimi 

İşlevi, Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Üretimi 



İşlevi, Ot ve Yaprak Faydalanması İşlevi, Turizm 

İşlevi (av turizmi, ekolojik turizm), Nitelikli ve Bol 

Su Üretme İşlevi ve Rekreasyon İşlevidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

AHS tekniği kullanılarak karar vericiler, 

kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarından 

toplanan verilere dayalı olarak her bir karar 

elemanının göreceli önemi ve nihai orman 

işlevlerinin öncelik sıralaması elde edilmiştir. 

Sonrasında AHS tekniğinden alınan her bir kritere 

göre alternatif orman işlevlerinin öncelik değerleri 

verilerine dayalı olarak, TOPSIS tekniği ile bir kez 

daha orman işlevlerinin öncelik sıralaması 

hesaplanmıştır. Her iki teknikle de elde edilen 

sonuçlar, çoğunlukla tutarlı çıkmıştır.  

Buna göre katılımcılar, ormanların çevresel 

faydalarının ürün faydalarından daha değerli 

olduğunu düşünmektedir. Yine Nitelikli ve Bol Su 

Üretme İşlevi ikinci en fazla tercih edilen seçenek 

olmuştur. Her iki çok kriterli karar verme tekniği 

için de Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Üretimi 

İşlevi, Turizm İşlevi ile Ot ve Yaprak Faydalanması 

İşlevi sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci tercih 

edilen alternatif orman işlevleri olmuştur. Odun 

Hammaddesi Üretimi İşlevi ve Rekreasyon İşlevi 

ise, her iki teknik için de en az tercih edilen işlevler 

olmuştur. Odun Hammaddesi Üretimi İşlevinin 

öncelik sıralaması ise AHS tekniğinde yedinci sıra, 

TOPSIS tekniğinde altıncı sıra olarak ortaya 

çıkmıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. AHS Tekniği ile TOPSIS Tekniği 

Uygulama Sonuçlarından Elde Edilen Orman İşlevleri 

Öncelik Değerleri ve Öncelik Sıralamaları. 

Orman kaynaklarına ilişkin işlevlere ait 

öncelik sıralamasının AHS tekniği kapsamında 

kamu ve çıkar-baskı grupları ile karar kriterlerinin 

öncelik değerlerindeki ve TOPSIS tekniği 

uygulamalarında her bir karar kriterine göre orman 

işlevlerine ait öncelik değerlerindeki değişimine 

karşı duyarlılığını sınamak üzere, bu karar 

elemanlarının öncelik değerleri değiştirilerek 

çözümlemeler tekrarlanmıştır. 

Buna göre eğer kamu ve çıkar-baskı grupları 

ile karar kriterleri ve her bir karar kriterine göre 

orman işlevlerine ait öncelik değerleri birbirine 

yakın değerlerde ise, o takdirde bu karar elemanı 

orman işlevlerinin öncelik sıralamasını 

etkilememiştir. 

Bununla birlikte diğer karar elemanlarıyla 

karşılaştırıldığında, bir karar elemanının önemli 

derecede yüksek öncelik değerine sahip olması 

durumunda, bu karar elemanı orman işlevlerinin 

öncelik sıralamasını etkilemektedir. 

Sonuçlar, AHS tekniğinin ve TOPSIS 

tekniğinin katılımcı karar verme sürecine farklı 

toplum kesimlerinin katılımını sağlayabileceğini ve 

karar verme sürecinin şeffaflığını ve güvenilirliğini 

arttırabileceğini göstermektedir. Yine bu 

tekniklerin, bölgesel ormancılık politikası gibi 

karmaşık karar verme durumlarındaki 

çözümlemeler için etkili araçlar olduğu sonucuna 

ulaşılabilir. 

Karşılaştırmalı bilgi sağlamak, etkinliği 

arttırmak ve sonuçların geçerliliğini yükseltmek 

için, bu araştırmada örneklendiği üzere, aynı karar 

verme probleminde birkaç çok kriterli karar verme 

tekniğinin kullanımı uygun olacaktır. 
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