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GİRİŞ 

Uzun yıllardır yürütülen çıkan orman 

yangınlarının söndürülmesine dayalı yaklaşımlar 

sonucu, yakın zamanlarda yangın görmemiş 

ormanlarda yanıcı madde yükü giderek artmakta ve 

ciddi orman yangını koşulları meydana gelmektedir. 

Bu durumda ormanlardaki yanıcı maddelerin 

yakılması veya uzaklaştırılması, bu 

ekosistemlerdeki yüksek oranda tahrip edici bir 

orman yangını riskini düşürmeye yardımcı 

olabilecektir. 

Orman yangınları yönetim stratejilerine 

yönelik görüşlerin ve temel düşüncelerin 

belirlenmesi, başarılı bir orman yangınları yönetimi 

için önemli bilgiler sağlayacaktır. Orman yangınları 

yönetimi konusunda Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

görüşlerinin alınması, uygulanacak politikaların 

ilgililer tarafından desteklenip desteklenmeyeceğini 

anlamada Orman Teşkilatına yardımcı olabilecektir. 

Sonuçta Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin desteği ile Orman 

Teşkilatı, orman yangınlarını daha etkili şekilde 

yönetebilecektir. 

Bu araştırmanın hedefi; denetimli yakma, 

silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, 

hayvan otlatması ve kimyasal mücadeleden oluşan 

yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik Orman 

Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin görüşlerine, “Bütünleyici 

Karmaşıklık (BK)” yöntemini uygulamaktır. Dahası 

bu araştırmayla Orman Kaynakları Yöneticilerinin 

ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde 

azaltma tekniklerine yönelik görüşleri ve orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimi 

konusundaki temel düşünceleri ile bunlar arasındaki 

ilişkiler üzerine BK düzeylerinin (düşünce 

karmaşıklıklarının) oynadığı rolü incelemek 

hedeflenmiştir. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Orman yangınları konusunda farklı bilgi ve 

deneyimi temsil eden geniş bir katılımcı düzeyi elde 

etmek amacıyla, bu araştırma altı Orman Bölge 

Müdürlüğünde (OBM’de) (Mersin, Adana, Antalya, 

Isparta, İzmir ve Muğla) yürütülmüştür. 

Araştırmanın ölçüm aracı olan anket formunu 

oluşturan dört bölüm şunlardır; (1) Yanıcı Madde 

Azaltma Tekniklerine Yönelik BK Düzeyleri, (2) 

Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik 

Görüşler, (3) Orman Kaynakları ve Orman 

Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel 

Düşünceler ve (4) Katılımcıların Demografik 

Özellikleri. 

Bu araştırmadaki metodolojilerden biri olan 

BK yöntemi, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin orman yangınları 

yönetimi ve yanıcı madde azaltma teknikleri 

konusunda ne düşündükleri hakkında bilgiler elde 

etmek üzere kullanılmıştır. Bunun yanında 

araştırma amaçlarına ulaşmak ve farklı araştırma 

hipotezlerini sınamak için, farklı istatistiksel 

yaklaşımlardan da faydalanılmıştır. Bunlar 

“tanımlayıcı istatistikler (aritmetik ortalama ve 



standart sapma)”, “frekanslar”, “tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA)”, “korelasyon analizi”, “çoklu 

doğrusal regresyon analizi” ve “ki-kare testi”dir. 

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 

Çözümleme sonuçlarına göre, OBM’ler 

itibariyle denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, hayvan otlatması ve kimyasal 

mücadele yanıcı madde azaltma tekniklerine 

yönelik BK düzeyleri arasında istatistiksel 

bakımdan önemli bir fark ortaya çıkmıştır. Buna 

karşın OBM’ler itibariyle vejetasyon kesme yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri 

açısından istatistiksel yönden önemli bir fark 

bulunmamaktadır. 

Denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, 

vejetasyon kesme ve hayvan otlatması yanıcı madde 

azaltma tekniklerine yönelik görüşler açısından, 

OBM’ler arasında istatistiksel yönden önemli 

farklılık saptanmıştır. Ancak OBM’ler itibariyle 

kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik görüşler itibariyle istatistiksel olarak önemli 

bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Bunun yanında OBM’ler arasında orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimi 

konusundaki temel düşünceler açısından istatistiksel 

olarak önemli bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre denetimli yakma, 

vejetasyon kesme ve kimyasal mücadele yanıcı 

madde azaltma teknikleri için, ilgili yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik olumlu görüşlere sahip 

Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli Orman 

Mühendisleri, bu yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik olumsuz görüşlere sahip olanlardan 

istatistiksel olarak önemli şekilde daha yüksek BK 

düzeylerine sahiptir. Bununla birlikte silvikültürel 

müdahaleler ve hayvan otlatması yanıcı madde 

azaltma teknikleri için, olumlu ve olumsuz 

görüşlere sahip Orman Kaynakları Yöneticileri ve 

Emekli Orman Mühendisleri arasında BK düzeyleri 

açısından istatistiksel açıdan önemli bir farklılık 

belirlenmemiştir. 

Her bir yanıcı madde azaltma tekniği için 

olmak üzere ılımlı görüşlere sahip katılımcılar, aşırı 

görüşlere sahip olanlardan istatistiksel olarak 

önemli şekilde daha yüksek BK düzeylerine 

sahiptir. 

Ayrıca Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde 

azaltma tekniklerine yönelik BK düzeyleri ile 

orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine 

yönelik temel düşüncelerin çoğu arasında az bir 

ilişki veya hemen hiçbir ilişki bulunmamaktadır. 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin kamuyu 

bilgilendirmesi ve bilgi aktarımını uygun şekilde 

yerine getirmesi bir gerekliliktir. BK ölçümü, bu 

bilgilerin uygun içeriklerde ve karmaşıklık 

düzeylerinde aktarılması ve ifade edilmesi 

açısından önem taşımaktadır. Böylece BK 

yaklaşımı, karşıt konular hakkında insanların nasıl 

düşündüklerini anlamaya yardımcı olmakta ve daha 

düzenli bilgi aktarma teknikleri konusunda 

yöneticilere yol göstermektedir. 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin belirli yanıcı madde 

azaltma teknikleri ile orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimi konularında nasıl 

düşündüklerinin anlaşılması, etkin bir orman 

yangınları yönetim planlarına ulaşmayı 

sağlayacaktır. 
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