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GİRİŞ 

Ülkemizde çok sayıda su havzası 

bulunmaktadır. Aynı zamanda Su Kaynakları 

Yönetiminde (SKY) kullanılabilecek farklı 

alternatif yaklaşımlar da mevcuttur. Böylece her bir 

su havzası için en uygun SKY yaklaşımının 

seçilmesi, karar vericiler için güç ve önemli bir 

görev durumundadır.  

Araştırmanın genel amacı, havza ölçeğinde, 

entegre SKY kapsamında yerel ölçekteki karar 

vericiler, kamu, çıkar-baskı grupları ve sektör 

uzmanlarının tercih, ihtiyaç ve beklentileri 

doğrultusunda en uygun alternatif SKY 

yaklaşımının belirlenmesidir. Bu araştırma ile 

ulaşılmak istenen kısa dönemli amaçlar ise 

şunlardır: (1). Araştırma alanındaki SKY kavramını 

çevreleyen ana konuların incelenmesi, (2) Su 

kaynakları kullanımına ilişkin uygulamaların ve 

sürecin incelenmesi suretiyle, Vadide ve çevresinde 

yaşayan toplumda suya yönelik farkındalık 

oluşturulması ve temel eylemlerin belirlenmesi, (3) 

İdeal bir SKY yaklaşımı konusunda Vadideki 

katılımcıların farklı tercih, ihtiyaç ve beklentilerinin 

ortaya konulması, (4) Araştırma havzasındaki 

katılımcıların alternatif SKY yaklaşımları arasından 

en uygun olanının seçilmesine yönelik tercihlerinin 

belirlenmesi ve (5) Su kaynakları yönetimi 

kapsamında yerel bilginin kullanımı, katılım ve en 

uygun alternatif yaklaşımın belirlenmesi 

konularında havza ölçeğindeki karar verme 

sürecinde kullanılabilecek ÇKKV metodolojilerine 

dayalı alternatif bir model geliştirilmesidir. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Araştırmadaki problemin çözümüne yönelik 

olarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniğine 

dayalı beş düzeyden oluşan bir karar verme modeli 

oluşturulmuştur. Karar hiyerarşisinin ilk düzeyinde, 

genel amaç olarak “Cehennemdere Vadisinde en 

uygun SKY yaklaşımının belirlenmesi” yer almıştır. 

Hiyerarşinin ikinci düzeyi, kamu ve çıkar-baskı 

gruplarından oluşmuştur. Üçüncü düzeyde karar 

kriterleri bulunmaktadır. Dördüncü düzeyde karar 

alt-kriterleri yer almaktadır. Bu düzeyde üçüncü 

düzeydeki karar kriterleri, daha ayrıntılı karar 

elemanlarına ayrılmıştır. Hiyerarşinin beşinci ve 

son düzeyinde ise “Mevcut Durumun Devamı”, 

“Yerel Yönetim Ağırlıklı Yaklaşım” ve “Merkezi 

Yönetim Ağırlıklı Yaklaşım” olarak belirlenen karar 

alternatifleri yer almaktadır. 

Araştırmada, Mart 2009 ve Şubat 2011 

tarihleri arasında katılımcılara bilgi formu 

uygulanmıştır. Bu doğrultuda karar vericiler, kamu, 

çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının SKY’ne 

yönelik önceliklerini belirlemek üzere, AHS 

tekniğine dayalı olarak doğrudan görüşme yoluyla 

toplam 218 katılımcıya bilgi formu 

doldurtulmuştur. Bu bilgi formunun 90’ı karar 

vericilere ait olup, diğer 113’ü kamu ve çıkar-baskı 

grubu temsilcilerine uygulanmıştır. Bilgi formunun 

geri kalan 15’i ise, sektör uzmanları tarafından 

doldurulmuştur. 

Tüm karar alt-kriterlerin ağırlıkları ve her bir 

karar alt-kriterine göre karar alternatiflerinin 

ağırlıkları, ÇKKV tekniklerinden birisi olan AHS 



tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Değerlendirme 

için ise yine AHS, Değiştirilmiş AHS (DAHS), 

Çarpımsal AHS (ÇAHS), TOPSIS (İdeal Çözüme 

Yakınlık Yoluyla Tercihlerin Sıralanması), BAT 

(Basit Ağırlıklı Toplama), AÇ (Ağırlıklı Çarpım) ve 

SAO (Sıralı Ağırlıklı Ortalama) teknikleri olmak 

üzere toplam yedi farklı ÇKKV tekniği 

kullanılmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

ÇKKV tekniklerinde, karar alternatiflerinin 

öncelik değerleri ve sıralamasının çoğunlukla 

benzer olduğu anlaşılmıştır. Nitekim öncelik 

değerleri ve sıralamasındaki bu benzerlikler, 

TOPSIS tekniği hariç, diğer altı ÇKKV tekniği 

(AHS, DAHS, ÇAHS, BAT, AÇ ve SAO) için de 

söz konusudur. “Yerel Yönetim Ağırlıklı Yaklaşım” 

alternatifi ve “Merkezi Yönetim Ağırlıklı Yaklaşım” 

alternatifi, bu altı ÇKKV tekniği uygulamasında 

sırasıyla birinci ve ikinci tercihe sahip olmuştur. 

Buna karşın TOPSIS tekniği uygulamasında ilk 

tercih edilen alternatif, “Merkezi Yönetim Ağırlıklı 

Yaklaşım” alternatifi olarak belirlenmiştir. “Mevcut 

Durumun Devamı” alternatifinin öncelik sıralaması 

ise, bu yedi ÇKKV tekniğinin tamamında üçüncü 

ve son sırada yer almıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Farklı ÇKKV Çözümlemelerine Göre 

Karar Alternatiflerine Ait Öncelik Değerlerinin ve 

Sıralamalarının Karşılaştırılması. 

Farklı karar elemanlarına atanan öncelik 

değerlerinin karar alternatiflerine ait öncelik 

sıralamasına etkisini sınamak üzere, kapsamlı bir 

duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Kamu ve 

çıkar-baskı gruplarının öncelik değerlerinin 

değiştirilmesi, orijinal öncelik sıralamasıyla 

karşılaştırıldığında, karar alternatiflerinin öncelik 

sıralamasını değiştirmemiştir. Benzer şekilde eğer 

bir karar kriteri diğer karar kriterleriyle 

karşılaştırıldığında önemli derecede daha yüksek 

öncelik değerine sahipse, bu karar kriteri karar 

alternatiflerinin değerlendirme sonuçlarını 

değiştirmemektedir. Bununla birlikte “Suyun 

Ekonomik Değeri” kriterinin öncelik değeri çok 

yüksek (yani 1,000) olduğunda, karar 

alternatiflerinin öncelik sıralamasında önemli rol 

oynamaktadır. Öte yandan SAO tekniği 

çözümlemeleri kapsamında farklı nicelik 

katsayılarının uygulanmasından elde edilen 

sonuçlar, nicelik katsayısı değişikliğinin SKY 

alternatiflerine ait orijinal öncelik sıralamasını 

etkilemediğini göstermektedir. 

Sonuç olarak, eğer kamu ve çıkar-baskı 

grupları, karar kriterleri, karar alt-kriterleri ve her 

bir karar alt-kriterine göre karar alternatiflerine ait 

öncelik değerleri birbirine yakın değerlerde ise, bu 

karar elemanının öncelik değeri karar 

alternatiflerinin öncelik sıralamasını 

etkilememektedir. Bununla birlikte bir karar 

elemanının diğer karar elemanlarından büyük 

oranda yüksek öncelik değerine sahip olması, bu 

karar elemanının karar alternatiflerinin öncelik 

sıralamasını etkileyebileceği anlamına gelmektedir. 

Öte yandan bu araştırmada örneklendiği 

üzere, gerek karşılaştırmalı bilgiler elde etmek 

gerekse sonuçların faydalılığını ve geçerliliğini 

arttırmak için, aynı karar verme probleminde birkaç 

alternatif ÇKKV tekniği ile çözümlemelerin tekrar 

edilmesi uygun olacaktır. 
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