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ÖNSÖZ 
 

“Orman Yangınları Yönetiminin Bütünleyici Karmaşıklık Yöntemiyle 

Değerlendirilmesi” isimli bu araştırma, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünün Liderliğinde ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 

Yürütücülüklerinde 2010 ile 2012 yılları arasında çalışılarak sonuçlandırılmış 

bir çalışmadır. 

Araştırmaya, Mersin, Adana, Antalya, Isparta, İzmir ve Muğla Orman 

Bölge Müdürlüğünde (OBM’de) görevli Orman Kaynakları Yöneticileri ile bu 

bölgelerdeki Emekli Orman Mühendisleri dâhil olmuştur. Bunlardan Mersin 

OBM’den Silifke, Gülnar, Tarsus, Erdemli, Mut, Mersin, Anamur ve Bozyazı 

Orman İşletme Müdürlükleri (OİM’leri) ile Mersin OBM merkezinden Orman 

Kaynakları Yöneticileri ile Mersin il merkezinde ikamet eden Emekli Orman 

Mühendisleri çalışmaya katılım sağlamıştır. Adana OBM’den Feke, Pos, 

Pozantı, Osmaniye, Saimbeyli, Adana, Karaisalı ve Kadirli OİM’leri ile Adana 

OBM merkezinden Orman Kaynakları Yöneticileri çalışmaya dahil olmuştur. 

Araştırmaya Antalya OBM’den katılan Orman Kaynakları Yöneticileri 

Kumluca, Finike, Manavgat, Taşağıl, Elmalı, Korkuteli, Gündoğmuş, Serik, 

Antalya, Alanya, Kaş, Gazipaşa ve Akseki OİM’lerinde ve Antalya OBM 

merkezinde görev yapmaktadır. Isparta OBM’den Burdur, Bucak, Gölhisar, 

Sütçüler, Isparta ve Eğirdir OİM’leri ile Isparta OBM merkezinden Orman 

Kaynakları Yöneticileri çalışmaya katılım sağlamıştır. Çalışmaya İzmir 

OBM’den Demirci, Akhisar, Gördes, İzmir, Bergama, Bayındır ve Manisa 

OİM’leri ile İzmir OBM merkezinden Orman Kaynakları Yöneticileri ve İzmir 

bölgesindeki Emekli Orman Mühendisleri katılmıştır. Bir diğer çalışma alanı 

olan Muğla OBM’den Yılanlı, Dalaman, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Kemer, 

Muğla, Nazilli, Yatağan, Kavaklıdere, Aydın ve Milas OİM’leri ile Muğla 

OBM merkezinden Orman Kaynakları Yöneticileri katılımcı olmuştur. Tüm 

katılımcılara çalışmaya verdikleri destek için teşekkür etmek, zevkli bir 

görevdir. 

Bu çalışmanın Yürütücüleri olan ve çalışma kapsamında hazırlanan 

Anket Formlarını OBM’lerde yüz yüze görüşme yoluyla katılımcılara doldurtan 

Mersin için Zekeriya KOÇAK’a, Isparta için Dr. Ufuk COŞGUN’a, Antalya 

için Dr. Zerrin AY’a, İzmir için Dr. Fevzi BİLGİN’e ve Muğla için Dr. İsmail 

ŞAFAK’a teşekkür ederim. Ayrıca Adana’da Anket Formlarının doldurulmasını 

takip eden Adana OBM’ye bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube 

Müdürlüğünden Şube Müdürü Kazım TATLI’ya ve Şube Mühendisi Suat 

ÜNAL’a da teşekkür ederim. 

 

Tarsus, 2012                                                                         Dr. Ersin YILMAZ 
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1. GİRİŞ 
 

 

1.1. Araştırmanın Tanıtımı 
 

Orman yangınları tarihsel süreçte hem toplum hem de ormancılar ve 

bilim adamları tarafından adeta ekolojik bir felaket olarak görülmüştür. Bu 

politika doğrultusunda Orman Kaynakları Yöneticileri, çıkan bütün orman 

yangınlarını derhal söndürmeye teşebbüs etmişlerdir. Bununla birlikte 1970’li 

yıllara gelindiğinde, ABD Orman Servisi orman yangınları stratejisini, orman 

yangınlarını kontrolden orman yangınları yönetimine dönüştürmüştür 

(DANIEL, 1990). Bu yeni yaklaşım altında, orman yangınlarının 

ekosistemlerdeki çok sayıda işlevlerini ortaya koyan araştırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Örneğin yayılıcı türleri yok etmek ve böcek-hastalıkları 

kontrol etmek suretiyle, orman yangınlarının orman ekosisteminde faydalı roller 

oynadığı ortaya konmuştur. Bu yaklaşım değişikliği ile birlikte orman 

yangınları, doğal ekosistemlerin ayrılmaz bir parçası olarak görülmeye 

başlanmıştır. Yine bu yaklaşım değişikliğinden dolayı, denetimli yakmalar ve 

doğal nedenlerle çıkan orman yangınlarının belirli koşullar altında yanmasına 

izin verilmesi gibi teknikler, orman yangınları yönetim araçları olarak 

kullanılmaya başlanmıştır (KUMAGAI, 2002). 

Tarihsel olarak ülkemizde orman yangınları öncesi bir yönetim veya 

orman yangınları tehlikesini azaltma faaliyetlerinden ziyade, çıkan orman 

yangınlarının söndürülmesine odaklanılmış bir orman yangınları yönetim 

politikası hakimdir. Bugünkü orman yangını tehlikesi sorununun altında yatan 

ana faktörlerden birisi, tarihten bu yana gelen orman yangınları söndürmesine 

dayalı bu politikadır. Zira orman yangınlarının çoğu ekosistemin doğal bir 

parçası olmasından dolayı, tamamıyla orman yangınlarının söndürülmesine 

dayalı bir yönetim anlayışı, ormanda mevcut yanıcı maddenin doğal olmayan 

bir şekilde birikmesi anlamına gelmektedir. Bu durum yangın rejimlerinde bir 

değişikliğe neden olmakta, çoğunlukla yangına daha hassas olan rejimlere 

dönüştürmekte ve böylece büyük orman yangınlarının sayısını arttırmaktadır 

(SKINNER ve CHANG, 1996 ve PYNE, 1997’ye atfen McCAFFREY, 2002; 

NEYİŞÇİ, 2009). Bu yüzden çağdaş orman yangınları yönetim anlayışı; yangın 

söndürme faaliyetleri yanında, orman yangını riskini azaltma (denetimli yakma, 

vejetasyon kesme vb. yanıcı madde azaltma teknikleri) ve orman sağlığının 

restorasyonu şeklinde iki ana amaçla ormana aktif şekilde müdahaleyi 

hedeflemektedir (MUTCH ve ark., 1993). 

Öte yandan Akdeniz bitki örtüsü formasyonlarının yapısal durumu, 

yangınların büyümesini kolaylaştırıcı bir etmendir. Toprağın üstündeki örtü ve 

otsu bitkiler yazın kurumakta ve parlamaya hazır duruma gelmektedirler. Kısa 

boylu odunsu bitkilerin oluşturduğu çalılar, Akdeniz orman alanlarının büyük 
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bölümünde bol miktarda bulunmaktadır. Bu çalı tabakası, ateşin başladığı otsu 

örtü ile odunsu boylu ağaçların tepeleri arasında alevlerin sıçraması için ideal 

bir ara istasyon görevi yaparlar. Bu mekanizmadan çıkan sonuca göre, alt 

tabakada diri örtü temizliği yapılan bir orman kolaylıkla yanmaz. Ateş, örtü 

yangını olarak gelişir ve çoğu zaman tepeye çıkmayan “küçük yangın” olarak 

kalır. Değişik orman tipleri arasında, kapalılığı çok düşük, dolayısıyla diri 

örtüsü bol olan ormanlar yanma riski en yüksek olanlardır. Şu halde, kapalılığı 

genelde düşük ve diri örtü bakımından zengin olan çam ormanları oldukça 

yanıcıdır (MONTGOLFIER, 2005). 

Buna karşın ormandan yakacak odun toplanması ve ileri derecedeki 

pastoral (otlatma) baskı sonucu ormanın alt tabakasının temiz tutulduğu, yani 

çok az miktarda yanıcı madde ve çalının bulunduğu alanlarda, orman yangını 

riski azalmaktadır. Bu bölgelerde eğer ekonomik kalkınma, pastoral baskının 

hafiflemesi ve yakacak odun toplamanın azalması sonucunu getirirse, ormanın 

alt tabakasında, yüksek derecede yangın riski yaratan, az-çok hızlı bir 

çalılaşmaya tanık olunması tehlikesi doğacaktır. 

Orman yangınları çıkmadan önce, ormanlarda (özellikle yangına hassas 

yerlerin yerleşim yerleri çevresindeki, yol kenarlarındaki ve enerji nakil hatları 

altındaki ormanlarda) yanıcı maddelerin yakılması (denetimli yakma), kesilerek 

fiziksel olarak alandan uzaklaştırılması (silvikültürel müdahaleler ve 

vejetasyonu kesme), hayvan otlatmasına açılması ve kimyasal mücadelesinin 

yapılması, bu ekosistemlerde yüksek oranda tahrip edici bir orman yangını 

riskini düşürmeye yardımcı olacak koruyucu ve önleyici tedbirler arasındadır. 

Bu tekniklerden birisi olan “denetimli (kontrollü) yakma”, önceden 

saptanan belirli bir alandaki vejetasyon ve yanıcı maddeleri uzaklaştırmak için 

yapılan yakmadır (ÇANAKÇIOĞLU, 1993). Bu uygulamada orman yangını 

bilinçli olarak orman kaynakları yöneticileri tarafından çıkarılmakta olup, 

ormandaki belirli yerlerde ve seçilen hava koşulları altında uygulanmaktadır. 

Denetimli yakmanın amacı, bir ormandaki fazladan vejetasyonun bir plan 

dahilinde yakarak yok etmek ve böylece orman alanındaki olası büyük ve 

kontrol edilemeyen orman yangını riski azaltmaktır. Denetimli yakma doğru 

şekilde uygulanması durumunda, hem amaçlara ulaşmada etkili hem de 

ekonomik açıdan uygun olduğu düşünülebilir. Denetimli yakmanın yanlış 

uygulanması sonucundaki risklere ise, insan yaşamı kaybı, özel mülkiyete zarar, 

hava kalitesi düşüşü, yüzeysel akış artışı, görsel değerdeki geçici gerileme vb. 

dahildir. Bir diğer yanıcı madde azaltma tekniği olan “silvikültürel 

müdahaleler”, yüksek orman yangını riskine sahip bölgelerdeki ağaç sıklığının 

yoğun olduğu alanlarda, aralamalar yoluyla birim alandaki ağaçların sayısını 

azaltmaya yönelik uygulamalardır. Böylece ormandaki üst ağaç tabakası 

seyreltilerek kontrol edilemeyen büyük orman yangınlarının meydana gelme 

tehlikesi azaltılmaktadır. “Vejetasyon kesme” ise, seçilen alt tabaka ağaççık, çalı 

ve diğer bitkilerin fiziksel olarak kesilip ormandan çıkarılması suretiyle 
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ormandaki vejetasyon miktarının azaltılmasıdır. Denetimli yakmada olduğu gibi 

vejetasyonu kesmenin de amacı, ormandaki vejetasyon miktarını azaltmak 

suretiyle ormandaki büyük ve kontrol edilemeyen orman yangınları çıkma 

olasılığını azaltmaktır. Vejetasyonun “hayvan otlatmasına” açılması, orman 

yangını tehlikesini azaltmak için, yazın kurumadan önce bitkilerin otlak 

hayvanlarına otlatılarak sonradan kolayca ateş alan vejetasyon miktarının 

azaltılması işlemidir. Öte yandan vejetasyonla “kimyasal mücadele (herbisit 

kullanımı)” tekniği ise, orman yangını tehlikesini azaltmak için, ormandaki otsu 

ve odunsu yanıcı maddelerin herbisitler kullanılarak öldürülmesidir. Her ne 

kadar tüm bu yanıcı madde azaltma teknikleri bir yangının meydana gelme 

olasılığını azaltamasa da, çıkan bir yangının hızını ve yoğunluğunu azaltacak ve 

böylece yangın söndürme çalışmalarının etkinliğini arttıracaktır. 

Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli Orman Mühendisleri, yanıcı 

madde azaltma teknikleri konusunda bir çok düşünceye sahip olabilir. Bu 

düşüncelerin bir çoğu tutarlı, hislere ve deneyimlere dayalı olabilir veya 

olmayabilir. Bu bilgi çeşitliliği, bir bireyin düşünce karmaşıklığını ortaya 

koymaktadır. Karmaşıklık düzeyi; bireylerin yanıcı madde azaltma teknikleri 

konusunda ne şekilde düşündüğünü veya bireylerin bu konudaki görüşlerinin 

yapısını ortaya koymaktadır. Bu araştırmada, yanıcı madde azaltma teknikleri 

konusunda Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin bakış açıları ve nasıl düşündükleri, “Bütünleyici Karmaşıklık 

(BK)” yöntemiyle belirlenmiştir. BK yöntemi, görüş yapısına dayalı bir kavram 

olup, insanların belirli bir konu hakkındaki düşüncelerine yönelik karmaşıklığın 

ölçülmesidir. Bu yaklaşım, insanların düşündüğü bir sorunun farklı yönlerinin 

sayısına bağlıdır. 

İlgili grupların orman kaynakları yönetimi konusundaki görüşlerini ele 

alan sosyal araştırmalar, orman kaynakları yönetimi ile ilgili görüşlere ve 

tercihlere odaklanmıştır. Bu araştırmalar, görüşlerin nedenlerini ayrıntılı olarak 

ele alamamaktadır (YILMAZ 2005 ve 2006). Bu çalışmada orman yangınları 

yönetimi kapsamında Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin sadece orman kaynakları ve orman yangınları yönetimi 

konusunda görüşlerinin neler olduğu değil, bunun yanında bu konular hakkında 

nasıl düşündükleri de ortaya konmuştur. Bu doğrultuda kullanılan BK 

yaklaşımı, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin orman kaynakları ve orman yangınları yönetimi konularını 

nasıl ele aldıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. 

Bu araştırmayı şekillendiren ana konular şunlardır; 

1. Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

yanıcı madde azaltma teknikleri konusundaki düşünce karmaşıklıkları (BK 

düzeyleri): Bu kapsamda katılımcıların denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele yanıcı 
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madde azaltma tekniklerine yönelik düşüncelerinin yönü (olumu yön veya 

olumsuz yön) ve ölçümü gerçekleştirilecektir.  

2. Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüşleri: Katılımcıların denetimli 

yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve 

kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma teknikleri hakkındaki 

mantıklı/mantıksız, orman yangınları tehlikesini azaltmada etkili/etkisiz ve 

orman sağlığına faydalı/zararlı olup olmadıkları konusundaki görüşleri 

sınanacaktır. 

3. Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünceleri: 

Katılımcıların orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik İnsan 

Merkezli (Antroposentrik) Düşünce Yaklaşımları, Canlı Merkezli (Biyosentrik) 

Düşünce Yaklaşımları, Orman Teşkilatına Güvenleri, Ormanlarda Yapay 

Yönetim, Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü ve Orman 

Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları temel düşüncelerini 

kapsamaktadır. 

Büyük ölçekli orman yangınları riskini düşürmeye hizmet eden yanıcı 

madde azaltma tekniklerinin uygulanabilirliği için, öncelikle Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin bu tekniklere yönelik dikkatlerinin çekilmesi ve desteklerinin 

alınması gereklidir. Bu çalışmada, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüşleri 

alınmış ve bu uygulamaları destekleyip desteklemedikleri ortaya konmuştur. 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

uygulanabilirliğine ve başarı sağlayabileceğine inandığı koruyucu ve önleyici 

tedbirler ile, orman yangınları daha etkili şekilde yönetilebilecektir. 

 

 

1.2. Literatür Özeti 
 

Ülkemiz ormanlarındaki yanıcı madde yükünü ve yanıcı madde azaltma 

tekniklerini biyofiziksel açıdan ele alan birçok çalışma bulunsa da (MOL ve 

KÜÇÜKOSMANOĞLU, 1989; NEYİŞÇİ, 1989; KÜÇÜK ve BİLGİLİ, 2001; 

SAĞLAM ve BİLGİLİ, 2002; NEYİŞÇİ ve ark, 2002; BAŞARAN ve 

SARIBAŞAK, 2009), günümüze kadar orman yangınları yönetimi ve yanıcı 

madde azaltma tekniklerinin sosyal yönünü ele alan bir çalışma 

bulunmamaktadır. 

Öte yandan bu çalışmanın yöntemlerinden birisi olan BK yaklaşımı, 

görüş anlaşmazlıklarının mevcut olduğu durumlarda kullanım alanı bulmuştur. 

Dış politikada işbirliği, ABD’nin Sovyetler Birliğine yönelik dış politikası vb. 

konularda, bireylerin BK düzeylerinin ölçülmesi konuları çalışılmış durumdadır 

(BRIGHT ve BARRO, 2000). 
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SUEDFELD ve LAVALLEE (1997) tarafından yapılan çalışmada, 

orman arazi kullanım tartışmalarına zarar verebilecek faktörlerin varlığına 

yönelik tartışmalara dahil olan grupların (çevreciler, orman ürünleri sanayi, 

ormancılık firmaları ve hükümetin atadığı danışma grubu) görüşleri 

incelenmiştir. Görüşlerin, genel olarak düşük BK düzeylerine sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. Hükümetin danışma grubu, çevrecilerden önemli şekilde daha 

yüksek BK düzeyine sahiptir. Orman ürünleri sanayi için belirlenen BK düzeyi, 

Hükümetin danışma grubunun BK düzeyi ile çevrecilerin BK düzeyi arasında 

olup, birbirleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark belirlenmemiştir. 

Doğal kaynak yönetimi kapsamında BK yaklaşımından, çevre eğitimine 

yönelik derslerin kolej öğrencilerinin nesli tehlikeye düşmüş türler konusundaki 

BK düzeyini nasıl etkilediği araştırılmıştır (BRIGHT ve WYCHE, 1998). 

Benzer bir çalışmada, BRIGHT ve TARRANT (2002) tarafından üniversite 

öğrencilerinin nesli tehlikeye düşmüş türler konusundaki görüşleri ve BK 

düzeyleri konusunda bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, nesli tehlikeye 

düşmüş türler konusunda ılımlı ve karşıt görüşlere sahip öğrencilerden önemli 

şekilde daha fazla BK düzeyi gösterdiğini ortaya koymuştur. Öte yandan 

öğrencilerin BK düzeyi, konu hakkındaki görüşlerin yönüyle ilişkili olmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca çevre konusunda üniversitede kurs alan öğrenciler, bu 

konuda kurs almayan öğrencilerden önemli derecede daha büyük BK düzeyine 

sahiptir. 

Yine BK yaklaşımından bitki ve yaban hayatı koruma yönündeki 

görüşleri ele almada faydalanılmıştır (BRIGHT ve BARRO, 2000). Mercan 

kayalığı faydalanıcılarına yönelik olarak bir BK araştırması ise, HAWKINS 

(2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir diğer çalışmada, yaban alanlarına 

yönelik bilgi ve kabullenme arasındaki ilişki ile BK düzeyleri ile yaban 

alanlarına yönelik bilgi ve kabullenmedeki artış arasındaki ilişkiler 

araştırılmıştır (McLAUGHLIN, 2007). Çalışma sonucunda, artan bilgi 

düzeyinin yaban alanlarına yönelik kabullenmeyi arttırdığı ortaya çıkmıştır. 

Buna karşın yaban alanlarına yönelik bilgi ve kabullenme arttıkça, BK 

düzeylerinin az da olsa azaldığı tespit edilmiştir. Böylece insanların bir konu 

hakkında eğitim düzeyi arttıkça, konuya daha farklı açılardan bakabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca orman yangınları yönetimine yönelik kamu görüşlerinin 

değerlendirilmesinde de BK yaklaşımı kullanılmıştır. Nitekim orman yangınları 

yönetimi konusunda BK yaklaşımının kullanıldığı ilk çalışmada (BURTZ ve 

BRIGHT, 2007), kamunun orman yangınları ve orman yangınları yönetimi 

konularında ne şekilde düşündüğü BK yaklaşımı yardımıyla ele alınmıştır. Bu 

çalışmada BK düzeyi ile orman yangınlarına yönelik görüşler, temel düşünceler, 

yanıcı madde azaltma tekniklerinin (denetimli yakma ve mekanik aralama) 

kabul edilebilirliği ve sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Sonuçta BK düzeyinin görüş yönüyle değil, görüş aşırılığı ile 
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ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca temel düşünceler ile yanıcı madde 

azaltma tekniklerinin kabul edilebilirliği arasındaki ilişki, BK düzeyinden 

etkilenmektedir. Öte yandan BK düzeyi ile sosyodemografik özellikler arasında 

herhangi bir ilişki bulunmamıştır. BK yaklaşımının orman yangınları 

yönetiminde kullanımının bir diğer örneğinde CARROLL ve BRIGHT (2009), 

yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik kamu görüşlerinin alınmasında BK 

yaklaşımını uygulamışlardır. Bu doğrultuda BK düzeyinin ölçülmesinde 

geleneksel metotlara alternatif olarak daha basit bir ölçek geliştirmişlerdir. 

Çalışmada görüşler ve temel düşünceler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilere BK 

düzeylerinin etkisi ele alınmıştır. Buna göre denetimli yakmaya yönelik BK 

düzeylerinin temel düşüncelerle ilişkili olmadığı, buna karşın denetimli 

yakmaya yönelik görüşlerin yönü ve aşırılığı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca BK düzeyleri, görüşler ve temel düşünceler arasındaki ilişkileri de 

etkilemiştir. 

 

 

 1.3. Araştırmanın Amaçları 
 

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, 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. Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki 

amaçlar belirlenmiştir; 

Amaç 1: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin demografik özelliklerini (görev, eğitim, yaş ve 

cinsiyet) belirlemek, 

Amaç 2: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine (denetimli 

yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve 

kimyasal mücadele) yönelik BK düzeylerini ölçmek, 

Amaç 3: Orman Bölge Müdürlükleri (OBM’ler) itibariyle, araştırmaya 

katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıklarını belirlemek, 

Amaç 4: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik 

görüşlerini belirlemek, 
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Amaç 5: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik farklı görüşlere sahip olup olmadıklarını belirlemek, 

Amaç 6: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik temel düşüncelerini belirlemek, 

Amaç 7: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimine yönelik farklı temel düşüncelere sahip olup olmadıklarını 

belirlemek, 

Amaç 8: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde olumlu 

görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendisleri ile olumsuz görüşlere sahip olanların farklı BK düzeylerine sahip 

olup olmadıklarını belirlemek, 

Amaç 9: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde aşırı görüşlere 

sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendisleri 

ile ılımlı görüşlere sahip olanların farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıklarını belirlemek, 

Amaç 10: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her 

bir temel düşünceleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek, 

Amaç 11: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir 

temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine, her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisinin olup olmadığını belirlemek, 

Amaç 12: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir 

temel düşünceleri arasındaki ilişkilerin, düşük ve yüksek BK grupları için farklı 

olup olmadığını belirlemek. 

 

 

 1.4. Kapsam ve Uygulama Yerleri 
 

Orman yangınları konusunda farklı bilgi ve deneyimi temsil eden geniş 

bir katılımcı düzeyi elde etmek amacıyla, bu araştırmaya Orman Genel 

Müdürlüğüne bağlı Mersin, Adana, Antalya, Isparta, İzmir ve Muğla OBM’de 

görevli Orman Kaynakları Yöneticileri ile bu bölgelerdeki Emekli Orman 

Mühendisleri dâhil olmuştur. 
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Bunlardan Mersin OBM’den Silifke (7 kişi), Gülnar (4 kişi), Tarsus (6 

kişi), Erdemli (8 kişi), Mut (6 kişi), Mersin (5 kişi), Anamur (9 kişi) ve Bozyazı 

(7 kişi) Orman İşletme Müdürlükleri ile Mersin OBM merkezinden (37 kişi) 

olmak üzere toplam 89 Orman Kaynakları Yöneticisi katılmıştır. Bunun 

yanında Mersin il merkezinde ikamet eden 5 Emekli Orman Mühendisi de 

çalışmaya katılım sağlamıştır. Böylece Mersin OBM sınırları dahilinden 

çalışmaya katılan toplam Orman Kaynakları Yöneticisi ve Emekli Orman 

Mühendisi sayısı toplam 94 kişi olmuştur.  

Adana OBM’den Feke (6 kişi), Pos (7 kişi), Pozantı (2 kişi), Osmaniye 

(8 kişi), Saimbeyli (5 kişi), Adana (2 kişi), Karaisalı (6 kişi) ve Kadirli (7 kişi) 

Orman İşletme Müdürlükleri ile Adana OBM merkezinden (23 kişi) toplam 66 

Orman Kaynakları Yöneticisi çalışmaya dahil olmuştur.  

Araştırmaya Antalya OBM’den katılan Orman Kaynakları Yöneticisi 

sayısı Kumluca (6 kişi), Finike (5 kişi), Manavgat (1 kişi), Taşağıl (7 kişi), 

Elmalı (4 kişi), Korkuteli (5 kişi), Gündoğmuş (1 kişi), Serik (7 kişi), Antalya (4 

kişi), Alanya (3 kişi), Kaş (5 kişi), Gazipaşa (1 kişi) ve Akseki (6 kişi) Orman 

İşletme Müdürlüklerinden ve Antalya OBM merkezinden (34 kişi) olmak üzere 

toplam 89 kişidir.  

Isparta OBM’den Burdur (7 kişi), Bucak (8 kişi), Gölhisar (7 kişi), 

Sütçüler (5 kişi), Isparta (7 kişi) ve Eğirdir (10 kişi) Orman İşletme 

Müdürlükleri ile Isparta OBM merkezinden (16 kişi) toplam 60 Orman 

Kaynakları Yöneticisi çalışmaya katılım sağlamıştır.  

Çalışmaya İzmir OBM’den Demirci (5 kişi), Akhisar (11 kişi), Gördes 

(6 kişi), İzmir (11 kişi), Bergama (12 kişi), Bayındır (10 kişi) ve Manisa (11 

kişi) Orman İşletme Müdürlükleri ile İzmir OBM merkezinden (29 kişi) olmak 

üzere toplam 95 Orman Kaynakları Yöneticisi dahil olmuştur. Yine İzmir 

bölgesindeki 13 Emekli Orman Mühendisi de araştırmaya katılmıştır. Sonuçta 

İzmir OBM sınırlarında araştırmaya katılan toplam Orman Kaynakları 

Yöneticisi ve Emekli Orman Mühendisi sayısı toplam 108 kişidir.  

Bir diğer çalışma alanı olan Muğla OBM’den Yılanlı (9 kişi), Dalaman 

(6 kişi), Marmaris (8 kişi), Köyceğiz (9 kişi), Fethiye (10 kişi), Kemer (9 kişi), 

Muğla (7 kişi), Nazilli (13 kişi), Yatağan (6 kişi), Kavaklıdere (5 kişi), Aydın 

(18 kişi) ve Milas (15 kişi) Orman İşletme Müdürlükleri ile Muğla OBM 

merkezinden (19 kişi) toplam 134 Orman Kaynakları Yöneticisi katılımcı 

olmuştur. 

Böylece Mersin, Adana, Antalya, Isparta, İzmir ve Muğla OBM’deki 

Orman Kaynakları Yöneticileri ile Emekli Orman Mühendisleri toplamından 

oluşan araştırmanın örnek büyüklüğü sayısı, 551 kişidir. Seçilen bu örnek 

populasyon ile Eylül-2010 ile Ocak-2012 tarihleri arasında “Anket Formu” 

doldurma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
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 2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

 

 2.1. Materyal 
 

Araştırma verilerini toplamak için, araştırma amacına uygun şekilde 

“Anket Formu” hazırlanmıştır. Bu amaçla CARROLL ve BRIGHT (2009) 

tarafından geliştirilen ölçekten faydalanılmıştır. 

Anket formunun birinci bölümü, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, 

vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadeleden oluşan yanıcı 

madde azaltma tekniklerine yönelik BK düzeylerinin ölçümüne yönelik olarak 

tasarlanmıştır. Bu bölümde kullanılan ölçek BK yaklaşımının her iki yönünü de, 

yani hem Farklılaşmayı hem de Bütünleşmeyi yansıtacak şekilde 

oluşturulmuştur. Farklılaşmanın ölçümü için ilk olarak katılımcılardan, her bir 

yanıcı madde azaltma tekniği için “yanında” ve “karşısında” olan argümanlarını 

listelemeleri istenmiştir. Sonrasında Bütünleşmenin ölçümü için katılımcılardan, 

her bir argümanlarının kuvvetini 1-“çok zayıf”tan 7-“çok güçlü”ye kadar 

değişen 7 noktalı bir ölçek üzerinde göstermeleri istenmiştir. 

Anket formunun ikinci bölümü, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniklerine 

yönelik görüşlerini ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Anketin bu bölümünde, her 

bir yanıcı madde azaltma tekniği için üçer adet soru maddesi yer almıştır. Bu 

sorularda katılımcılardan, her bir yanıcı madde azaltma tekniğinin “çok/orta 

derecede/az” mantıklı veya mantıksız, etkili veya etkisiz, faydalı veya zararlı 

olup olmadığına yönelik görüşleri sorulmuştur. Bu bölümdeki sorular, analizde 

yer alacak orman yangınları yönetimine yönelik görüş indeksini elde etmek için 

kullanılmıştır. 

Anket formunun üçüncü bölümü, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve orman yangınları yönetimi 

konusundaki temel düşüncelerini ölçen soru maddelerinden oluşmuştur. Bu soru 

maddeleri 1-“kesinlikle kabul etmiyorum”dan 7-“kesinlikle kabul ediyorum”a 

kadar değişen 7 noktalı bir ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Bu kapsamda orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünce boyutları 

olarak esas alınacak konular ve elemanları şunlardan oluşmuştur: 

1. İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları: 

- Ormanlar, sadece insanoğlunun düşüncesinde değerlidir. İnsanlar 

olmaksızın ormanların hiçbir değeri yoktur, 

- Ormanların değeri asıl olarak insanlara sağladığı odun hammaddesi, 

odun dışı orman ürünleri, su, otlatma, yaban hayatı, rekreasyon vb. 

ürün ve hizmetlerden kaynaklanmaktadır, 

- Ormanlar, sadece istihdam olanakları ve gelir sağlıyorsa değer taşır, 
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- Ormanların asıl değeri, ticari ürün sağlamasından kaynaklanır. 

 

2. Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları: 

- İnsanlar, bitkiler ve yaban hayatı, yaşamak için eşit haklara sahiptir, 

- Ormanların, en az insanlar kadar yaşamını sürdürme hakkı vardır, 

- Doğanın, en az insanlar kadar yaşamını sürdürme hakkı vardır. 

 

3. Orman Teşkilatına Güven: 

- Orman Teşkilatı, orman kaynakları yönetiminde başarılıdır, 

- Orman Teşkilatı, orman yangınları yönetiminde başarılıdır, 

- Orman Teşkilatı, denetimli yakma tekniklerini planlama ve 

uygulamada başarılı olacaktır, 

- Orman Teşkilatı, silvikültürel müdahale tekniklerini planlama ve 

uygulamada başarılı olacaktır, 

- Orman Teşkilatı, vejetasyon kesme tekniklerini planlama ve 

uygulamada başarılı olacaktır, 

- Orman Teşkilatı, yanıcı maddelerin hayvanlara otlatılması 

tekniklerini planlama ve uygulamada başarılı olacaktır, 

- Orman Teşkilatı, yanıcı maddelerle kimyasal mücadele tekniklerini 

planlama ve uygulamada başarılı olacaktır. 

 

4. Ormanlarda Yapay Yönetim: 

- Orman yangınları, ülkemizin büyük bir sorunudur, 

- Ülkemiz ormanları için, orman yangınları ekolojik bir felakettir, 

- Tüm orman yangınları zararlıdır, 

- Orman kaynakları yöneticileri, orman yangınları çıkma olasılığını 

azaltmak için ormana etkili şekilde (denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması, kimyasal mücadele 

vb.) müdahale etmelidir, 

- Orman kaynakları yöneticileri, orman yangınları çıkma olasılığını 

azaltmak için yapay yönetim tekniklerine (denetimli yakma, 

silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması, 

kimyasal mücadele vb.) başvurmamalıdır, 

- Denetimli yakma, tehlikeli bir teknik olması nedeniyle, uygun bir 

orman yangınları yönetim aracı değildir, 

- Yıldırımlar nedeniyle başlayan orman yangınları, mümkün 

olduğunca hızlı şekilde söndürülmelidir, 

- Yıldırımlar nedeniyle başlayan orman yangınlarının, kontrol 

edilebilir olduğu sürece, doğal şekilde yanmasına izin verilmelidir, 

- İnsanlar nedeniyle başlayan orman yangınları, mümkün olduğunca 

hızlı şekilde söndürülmelidir, 
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- İnsanlar nedeniyle başlayan orman yangınlarının, kontrol edilebilir 

olduğu sürece, yanmasına izin verilmelidir, 

- Yaşamı-özel mülkiyeti tehdit etmeyen ve olumsuz çevresel sonuçlara 

neden olmayan orman yangınları söndürülmemelidir, 

- Ormanlara müdahale etme yerine, sadece kendi haline bırakılmalıdır. 

 

5. Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü: 

- İnsanlar evlerini orman yangını tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşa etmede özgür olmalıdır, 

- Orman yangınlarından zarar görebilecek yerlere inşaat yapılmasının 

yasaklanmasına yönelik kanunlar çıkarılmalıdır, 

- Sadece binalarını orman yangınlarından korumak için önlemler 

alanlara, orman yangınları tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapma özgürlüğü tanınmalıdır. 

 

6. Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları: 

- Orman yangınları tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara 

inşaat yapan kişi, bir orman yangınından dolayı can ve mal kaybına 

maruz kalabileceğini baştan kabul etmelidir, 

- Orman yangınları tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara 

inşaat yapıldığında, bu özel mülkiyetin sahibi, mülkünün Orman 

Teşkilatı tarafından orman yangınlarından korunmasını bekleme 

hakkına sahip olmalıdır, 

- Orman yangını tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara inşaat 

yapıldığında, bu özel mülkiyetin orman yangınlarından korunması 

sorumluluğu Orman Teşkilatına ait olmalıdır, 

- Orman yangınları tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara 

inşaat yapıldığında, bu özel mülkiyetin orman yangınlarından zarar 

görmesi halinde sorumluluk mülkiyet sahibine ait olmadır, 

- Orman yangını tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara inşaat 

yapıldığında, bu özel mülkiyetin orman yangınlarından zarar görmesi 

halinde sorumluluk Orman Teşkilatına ait olmalıdır, 

- Bir orman yangını başladığında, Orman Teşkilatının ilk önceliği özel 

mülkiyetin zarar görmesini engellemek olmalıdır, 

- Orman içi ve kenarındaki özel mülkiyet sahiplerinin, evlerini orman 

yangınlarından korunmasına yönelik önlemler almasını sağlayacak 

kanunlar çıkarılmalıdır. 

 

Anket formunun son bölümü ise, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin sosyodemografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, 

görev, toplam hizmet süresi ve eğitim) belirlemeye yönelik sorulardan 

oluşmuştur. 
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Ayrıca anketi dolduran katılımcıların orman yangınları yönetimi 

konusunda önemli olduğuna inandıkları diğer görüşlerini belirtmelerine imkan 

sağlamak için, anket formunun son sayfasına açık-uçlu bir “Yorum Bölümü” de 

eklenmiştir. 

 

 

 2.2. Yöntem 
 

 

2.2.1. Hipotezler 
 

Araştırma amaçları doğrultusunda, aşağıda sıralanan sıfır hipotezler, 

farklı istatistik teknikler yardımıyla sınanmıştır; 

H01: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli 

Orman Mühendisleri, sosyodemografik özellikleri (görev, eğitim, yaş, 

cinsiyet ve memuriyette toplam hizmet süresi) açısından homojendir, 

H02: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde 

azaltma tekniklerine (denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, 

vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele) yönelik BK 

düzeyleri arasında önemli fark yoktur, 

H03: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde 

azaltma tekniklerine yönelik görüşleri arasında önemli fark yoktur, 

H04: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin her bir orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşüncesi 

(İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları, Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları, Orman Teşkilatına Güvenleri, Ormanlarda Yapay 

Yönetim, Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü ve Orman 

Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları) arasında önemli bir fark 

yoktur, 

H05: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve 

orman yangınları yönetimine yönelik temel düşüncelerin tamamı 

arasında önemli bir fark yoktur, 

H06: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde olumlu görüşlere 

sahip olan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli Orman 

Mühendisleri, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine yönelik 

olumsuz görüşlere sahip olanlardan önemli şekilde farklı BK 

düzeylerine sahip değildir, 
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H07: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde aşırı görüşlere 

sahip olan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli Orman 

Mühendisleri, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine yönelik 

ılımlı görüşlere sahip olanlardan önemli şekilde farklı BK düzeylerine 

sahip değildir, 

H08: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine 

yönelik her bir temel düşünceleri arasında önemli bir pozitif iki 

değişkenli ilişki yoktur, 

H09: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisi yoktur, 

H010: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler, düşük ve yüksek BK 

grupları için farklı değildir. 

 

 

 2.2.2. Değerlendirme Yöntemleri 
 

Herhangi bir konu hakkında bireyler, çoğunlukla birçok düşünceye 

sahiptir. Bu düşüncelerin bir çoğu tutarlı olmayabilir veya hislere, deneyimlere 

veya değerlere dayalı olmayabilir. Bu bilgi çeşitliliği, bir bireyin düşünce 

karmaşıklığını düzenlemede yardımcı olmaktadır. Düşünce karmaşıklığı düzeyi, 

bireylerin bir konu hakkında nasıl düşündüğünü veya bireylerin düşünce 

yapısını ortaya koymaktadır. Bu düşünce yapısına dayalı olan bir kavram, BK 

yaklaşımıdır (TETLOCK, 1988). Bu araştırmada, Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik ne şekilde düşündüklerinin değerlendirilmesinde, BK 

yöntemi kullanılmıştır. 

BK yaklaşımı, düşünüş şeklinin ölçülmesine yönelik olarak Kelly’nin 

kişisel yapılar teorisinden geliştirilmiş bir araçtır (KELLY, 1955’e atfen 

BURTZ ve BRIGHT, 2007). Bu yaklaşım, bir konu hakkında bir bireyin sahip 

olduğu düşüncelerin yapısını tanımlamaktadır. BK yaklaşımı, iki ana kritere 

dayalıdır. Bunlardan ilki insanların herhangi bir konudaki farklı bakış açılarının 

(boyutlarının) sayısına bağlıdır. Diğeri ise insanların bu farklı bakış açılarını 

nasıl bütünleştirdiğidir. 
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BK düzeyi, kişinin bu konu hakkında sahip olduğu düşüncenin içeriğine 

değil, düşüncenin yapısına bağlı olmaktadır. BK yaklaşımı kapsamında iki 

faktör ölçülmektedir. Bunlar; Farklılaşma ve Bütünleşme faktörleridir. 

Bunlardan Farklılaşma; bir kişinin bir konu veya sorunun birden fazla 

yönü ve boyutu olduğunu kabul edip etmediğine odaklanmaktadır. Bir konuyu 

siyah veya beyaz olarak gören (örneğin denetimli yakma tehlikeli ve kötüdür 

diyen) bir kişi, bu konu hakkında düşük Farklılaşma göstermektedir. Halbuki 

bir konuyu iki boyutlu olarak gören (örneğin denetimli yakma bazen orman 

ekosistemine faydalıdır, ancak bazı potansiyel tehlikeleri de vardır diyen) bir 

kişi, bu konu hakkında bir dereceye kadar daha yüksek Farklılaşma 

sergilemektedir. Buna karşın bir konuyu ikiden fazla boyutlu olarak 

değerlendiren kişi ise, daha da yüksek Farklılaşma göstermektedir (BRIGHT ve 

BARRO, 2000). 

Bütünleşme ise, BK yaklaşımı kapsamında ölçülen ikinci faktördür. 

Bütünleşme “bir konuya karşı” ve “bir konunun lehine” olan argümanların 

göreceli önemi ile ilgilidir. Bütünleşme, Farklılaşma ölçümü safhasında kabul 

edilen farklı bakış açılarına bağlıdır. Bu nedenle bir konu ile ilgili yüksek 

Bütünleşme düzeyleri, bireylerin ilk olarak yüksek bir Farklılaşma miktarını 

göstermiş olmalarını gerektirir. Bununla birlikte Farklılaşma, Bütünleşme için 

yeterli koşul değil, gerekli bir koşuldur. Bir başka açıdan Bütünleşme, farklı 

özellikler arasındaki bütünleşik ilişkilerin fark edilmesine dayalıdır. Örneğin bir 

kişi “bir konuya karşı olan argüman” ile “aynı konunun yanında olan 

argümana” aynı kuvveti veya önemi veriyor ise, o takdirde bu argümanın her 

iki yanına benzer veya eşit değeri kabul etmektedir. Bu durumda bu kişi, daha 

yüksek oranda bütünleşmiş görüşe sahiptir. 

BK ölçümüne yönelik geleneksel yöntemler, “paragraf denemesini" 

kullanmaktadır. Bu durum çalışmaya katılanların bir konu hakkında bir deneme 

yazmalarını, görüşlerini ve duygularını açıklamalarını ve niçin bu şekilde 

düşündüklerini belirtmelerini içermektedir. Her bir katılımcının denemesi, 

Farklılaşma ve Bütünleşme açılarından birkaç puanlayıcı tarafından analiz 

edilmektedir. Her bir deneme için, puanlayıcıların verdikleri değerlendirme 

puanları karşılaştırılmakta ve puanlayıcılar arasında bir denemenin 

değerlendirilmesinde farklar mevcut ise uzlaştırılmaya çalışılmaktadır. Eğer 

belirli bir deneme için farklı değerlendirme puanları bir noktada uzlaştırılamaz 

ise, o takdirde anket cevaplayıcısının denemesi analiz dışında bırakılmaktadır. 

BK puanlaması 1’den 7’ye kadar değişmektedir. Burada 1 değeri en düşük BK 

puanını temsil ederken, 7 en yüksek BK puanını temsil etmektedir. BK 

ölçeğinde yer alan puanların tanımlaması şöyledir; 

1: Farklılaşma yoktur, bireyler sadece siyah veya beyaz terimlerle 

konuya bakmaktadır, 

3: Bireyler en azından iki bakış noktasını kabul etmektedir ve her 

birinin pozitif ve negatif yönleri bulunabilir, 
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5: Birey sadece çok sayıda bakış noktasını kabul etmekle kalmaz, aynı 

zamanda ılımlı düzeyde karşılıklı etkileşimler olduğunu ve alternatifler arasında 

dönüşümler bulunduğunu da kabul eder, 

7: Bu değer, bireyin alternatif konular arasındaki temel değerlere 

derinden inandığını göstermektedir. 

Eğer puanlayıcılar 1, 3, 5 veya 7 puanları konusunda karar vermede 

güçlük yaşarsa, o takdirde 2, 4 ve 6 ara puanları atayabilmektedir.  

BK yönteminin kullanımı her ne kadar araştırmacılara bir bireyin 

düşüncelerini daha derin şekilde incelemesine imkan verse de, geleneksel BK 

yöntemindeki ölçüm süreci çok zaman almakta ve hem araştırmacıların hem de 

katılımcıların önemli derecede çaba göstermesine gereksinme duymaktadır. 

Nitekim geleneksel yöntemde katılımcılardan konu ile ilgili bir deneme yazması 

istendiği için, bu durum ankete cevap verme oranını ve kalitesini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Nitekim BRIGHT ve BARRO (2000), BK yöntemine 

ilişkin anketlere cevap verme oranının düşük olmasının ana nedeni olarak 

“katılımcıların ilgili konuyla ilgili bir deneme yazmanın çok zor veya çok zaman 

alıcı olduğunu düşünmeleri” olduğuna dikkat çekmektedir.  

Geleneksel BK yöntemini çalışan araştırmacılar için de bazı kısıtlar 

bulunmaktadır. Denemelerin puanlaması oldukça zaman alıcı olup, uygun 

puanlar üzerinde anlaşmaya varmak için işbirliği içerisinde çalışacak birkaç 

araştırmacıya ihtiyaç duymaktadır. Her anket cevaplayanın denemesini 

puanlama ve daha sonra verilen puanları ve nedenlerini tartışmak için en az iki 

(çoğunlukla da üç veya daha fazla) araştırmacıya ihtiyaç gösterir. Bu durum, zor 

ve uzun bir değerlendirme süreci anlamına gelmektedir. 

Öte yandan geleneksel BK yönteminin kalitatif oluşu, onun büyük ölçek 

uygulamalarda kullanılabilmesini olanaksız kılmakta ve küçük bir örnekten 

geniş populasyonlara yönelik genellemelere imkan vermemektedir. Bu durum 

geleneksel BK yaklaşımının bir çok araştırmada ve büyük anket 

araştırmalarında uygulanmasını engellemektedir. 

Bu araştırmada, geleneksel BK yönteminin yukarıda sıralanan 

noksanlıklarını gidermek üzere CARROLL ve BRIGHT (2009) tarafından 

geliştirilmiş olan sayısal bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek, BK yönteminin iki 

ana bileşeni olan Farklılaşmayı ve Bütünleşmeyi ölçmek üzere tasarlanmıştır. 

Bu ölçek ile öncelikle geleneksel metottaki denemeler ortadan kalkmakta ve 

anketi cevaplamak daha kolay bir görev haline gelmektedir. İkincisi, sayısal BK 

ölçeğinin kullanımıyla ortaya çıkan basitlik, BK kavramının daha geniş sosyal 

bilim çalışmalarında kullanılmasına imkan vermekte ve daha büyük bir örneğin 

ele alınmasını sağlamaktadır. Üçüncüsü, bu ölçek daha büyük bir örnek 

üzerinde çalışılabilmesine imkan vermekte olup, bir populasyona 

genelleştirilebilecek sonuçlar elde etmenin amaçlandığı çalışmalarda BK 

yönteminin kullanımını mümkün kılmaktadır. Dördüncüsü, bu sayısal BK 

ölçeği puanlamayı daha sayısal hale getirmekte ve kalitatif verilerin kantitatif 
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ölçülere dönüştürülmesi sırasındaki sorunların üstesinden gelmektedir. Nihayet 

sayısal BK ölçeği, görüşler ve davranışlar ile ilgili teorik modellerde BK 

yaklaşımının kullanımına imkan vermektedir. 

Bu araştırmada Farklılaşmanın ölçümü için ilk olarak katılımcıların her 

bir yanıcı madde azaltma tekniğinin “karşısında oldukları argümanları” ve 

“yanında oldukları argümanları” sıralamaları istenmiştir. Alınan cevaplar, 

katılımcıların yanıcı madde azaltma teknikleri hakkında düşündükleri olumlu ve 

olumsuz argümanların sayısı konusunda bilgi sağlamıştır. Ardından bu 

argümanların toplam sayısının daha az olanı, daha büyük olana bölünmüştür. 

Böylece sıfır ile bir arasında bir Farklılaşma değerine ulaşılmıştır. Sıfır puanı 

hiçbir Farklılaşma olmadığını yansıtırken, bir puanı en yüksek Farklılaşmayı 

ifade etmiştir. 

Ardından yukarıda açıklanan Farklılaşma ölçümüne benzer şekilde, 

Bütünleşme puanı hesaplanmıştır. Bunun için, katılımcılardan her bir yanıcı 

madde azaltma tekniği için listeledikleri her bir argümanın göreceli kuvvet 

değerini sayısal ölçek doğrusu üzerinde göstermeleri istenmiştir. Buna dayalı 

olarak sırasıyla olumlu ve olumsuz argümanların ortalama kuvveti 

hesaplanmıştır. Daha sonra, Farklılaşma ölçümünde olduğu gibi, daha düşük 

ortalama değeri daha yüksek ortalama değere bölünmüş ve sıfır ile bir arasında 

bir Bütünleşme puanına ulaşılmıştır. En düşük Bütünleşme düzeyi olan sıfır 

puanına yaklaştıkça, karşısında ve yanında olunan argümanların kuvvetinde 

büyük bir fark olduğu anlaşılmıştır. En yüksek Bütünleşme puanı olan bir ise, 

karşısında ve yanında olunan argümanların kuvvetlerinde hiçbir farkın olmadığı 

durumu yansıtmıştır. 

Ardından BK düzeyi ise, Farklılaşma ve Bütünleşme puanlarının 

çarpımı suretiyle hesaplanmıştır. Böylece BK yaklaşımının bileşenleri olan 

Farklılaşma ve Bütünleşmenin göreceli ağırlıkları analize dahil edilmiştir. Bu 

BK puanı hesaplaması da, yine sıfır ile bir arasında bir değer üretmiştir. 

Öte yandan araştırma amaçlarına ulaşabilmek ve araştırma hipotezlerini 

sınamak için farklı istatistik tekniklerden faydalanılmıştır. Bu teknikler; 

“tanımlayıcı istatistikler (ortalama ve standart sapma)”, “frekanslar”, “ki-kare 

testi”, “Cronbach alfa güvenilirlik analizi”, “tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA)”, “Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)”, “bağımsız 

örneklemeler t-testi”, “korelasyon analizi”, “çoklu doğrusal regresyon 

analizidir”. Bu tekniklerin araştırmada hangi amaçlar için kullanıldığı aşağıda 

açıklanmıştır. 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin, 

anket formunun her bir bölümündeki cevaplarını değerlendirmek için 

“tanımlayıcı istatistikler” kullanılmıştır. 

Katılımcıların görev, eğitim, yaş, cinsiyet ve memuriyette toplam 

hizmet süresinden oluşan demografik özelliklerinin sıklıklarını (sayılarını) ve 
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anket formundaki her bir soru maddesine yönelik cevapların sıklıklarını 

değerlendirmek üzere “frekanslar” kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılanların, sosyodemografik özellikleri (görev, eğitim, 

yaş, cinsiyet ve memuriyette toplam hizmet süresi) açısından homojenliği 

sınamak için “ki-kare testi” kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüş 

ölçeği ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşünceler ölçeklerinin güvenilirlikleri “Cronbach alfa güvenilirlik analizi” 

yardımıyla tahmin edilmiştir. 

OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılanların yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik BK düzeyleri, yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik 

görüşleri, her bir orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

temel düşüncesi ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

temel düşüncelerin tamamı arasındaki farklılıkların önemini ölçmeye yönelik 

çözümlemelerde “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. 

“Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” sonucunda gruplar arasında fark 

ortaya çıktığında, bu farkın hangi gruplar arasında, ne yönde olduğunu 

belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için “Tukey çoklu karşılaştırma 

testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. 

Araştırmanın amaçlarından birisi; her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde olumlu görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli 

Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine 

yönelik olumsuz görüşlere sahip olanlardan önemli şekilde farklı BK 

düzeylerine sahip olup olmadıklarını belirlemektir. Bunun için her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine ait görüş indeksi, iki gruba ayrılmıştır. Bunlardan bir 

grup her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde olumlu görüşe sahip olanları 

(ortalama ≥ 4) temsil etmiş, diğer grup ise her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde olumsuz görüşlere sahip olanları (ortalama < 4) temsil etmiştir. 

Ardından “bağımsız örneklemeler t-testi” yardımıyla her bir yanıcı madde 

azaltma tekniği yönünde olumlu görüşlere sahip olan katılımcıların BK 

düzeyleri ile olumsuz görüşlere sahip katılımcıların BK düzeyleri 

karşılaştırılmıştır. 

Araştırmanın bir diğer amacı; her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde aşırı görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli 

Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine 

yönelik ılımlı görüşlere sahip olanlardan önemli şekilde farklı BK düzeylerine 

sahip olup olmadıklarını belirlemektir. Bu doğrultuda 2’den daha az ve 6’dan 

daha yüksek bir görüş puanına sahip katılımcılar, aşırı görüş gruplarına dahil 

edilmiştir. Buna karşın 2 ile 6 arasında görüş puanlarına sahip olan anket 

cevaplayanlar ise, ılımlı görüş grubunda yer almıştır. Yine “bağımsız 

örneklemeler t-testi” kullanılarak, her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde 

aşırı görüşlülere karşı ılımlı görüşlü katılımcıların BK düzeyleri 
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karşılaştırılmıştır. Bunun için bağımlı değişken BK düzeyleri iken, bağımsız 

değişken katılımcıların yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüşleri 

(aşırı ve ılımlı) olmuştur. 

Bu çalışmanın bir diğer amacı; araştırmaya katılanların her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasında ilişkili olup 

olmadığını belirlemektir. Bu ilişki “korelasyon analizi” yardımıyla 

incelenmiştir. 

Araştırmaya katılanların her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir 

temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisini belirlemek amacıyla “çoklu doğrusal 

regresyon analizi” kullanılmıştır. Yine katılımcıların her bir yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkileri düşük ve 

yüksek BK grupları itibariyle incelemek için de bu teknikten faydalanılmıştır. 

 

 

3. BULGULAR 
 

Bu bölümde öncelikle araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin sosyodemografik 

özelliklerine değinilmiştir. Daha sonra OBM’lere göre her bir yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında, yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik görüşleri arasında ve orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik temel düşünceler arasında farklılık olup olmadığı 

incelenmiştir. Ardından her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde olumlu 

görüşlere sahip olanların, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine 

yönelik olumsuz görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıkları sınanmıştır. Sonrasında her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde aşırı görüşlere sahip olanların, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin 

her birine yönelik ılımlı görüşlere sahip olanlardan önemli şekilde farklı BK 

düzeylerine sahip olup olmadıkları araştırılmıştır. Devamında katılımcıların her 

bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile orman kaynakları 

ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir temel düşünce arasında ilişki 

olup olmadığını belirlenmiştir. Daha sonra katılımcıların her bir yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine, her bir 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Bölüm sonunda incelenen son konu ise, katılımcıların 

her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşleri ile orman kaynakları 
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ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki 

ilişkilerin, düşük ve yüksek BK grupları için farklı olup olmadığıdır. 

 

 

3.1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri 
 

Araştırmaya katılan Mersin, Adana, Antalya, Isparta, Muğla ve İzmir 

OBM’deki Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin görev, eğitim, yaş, cinsiyet ve memuriyette toplam hizmet 

süresi özelliklerini belirlemeye yönelik sosyodemografik bilgiler saptanmıştır. 

Bu değişkenlere yönelik veriler toplanmak suretiyle, çalışmaya katılanların 

profilleri ortaya konmuş ve hem katılımcılar hem de dahil oldukları OBM’ler 

arasında sosyodemografik özellikler itibariyle farklılık olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bu kapsamda sınanan sıfır hipotez şöyledir; 

H01: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli 

Orman Mühendisleri, sosyodemografik özellikleri (görev, eğitim, yaş, 

cinsiyet ve memuriyette toplam hizmet süresi) açısından homojendir, 

%5 anlamlılık düzeyinde OBM’lerin sosyodemografik özellikler 

açısından homojenliğini sınamak için “ki-kare testi” kullanılmıştır. Elde edilen 

veri değerlendirme sonuçları Şekil 1 ve Tablo 1’de sunulmuştur. 

Buna göre Araştırmaya dahil olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin 

çoğunluğu, “İşletme Şefi” olarak görev yapmaktadır (%41,7; 230 kişi). OBM’ler 

içerisinde en yüksek “İşletme Şefi” katılım oranı Isparta OBM’de (%48,3; 29 

kişi) iken, en düşük Mersin OBM’de (%30,9; 29 kişi) olduğu anlaşılmaktadır. 

Görev değişkeni itibariyle OBM’lerdeki en düşük katılım “Emekli Orman 

Mühendisi ve Diğer” (%6,9; 38 kişi) için geçerli olmuştur. “Emekli Orman 

Mühendisleri” en fazla İzmir OBM’de (%23,1; 25 kişi) katılım sağlamışken, 

Adana ve Isparta OBM’de çalışmaya dahil olmamıştır. Uygulanan “ki-kare 

testi” sonucunda, OBM’ler arasındaki görev farklılığının istatistiksel olarak 

önem taşıdığı, böylece OBM’lerin görev özellikleri bakımından homojen 

olmadığı ortaya çıkmıştır (χ
2
=94,575; p=0,000<0,050). Yani görev değişkeni 

için, H01 ret edilmiştir (Şekil 1a ve Tablo 1). 

Çalışmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin çoğunluğu “2 Yıllık Ön Lisans ve 4 Yıllık Lisans” eğitimine 

sahiptir (%90,4; 498 kişi). “Yüksek Lisans” yapan katılımcı oranı en yüksek 

Isparta OBM’de (%23,3; 14 kişi) iken, en düşük İzmir OBM’de (%5,6; 6 kişi) 

yer almaktadır. “Ki-kare testi” uygulaması, OBM’ler arasındaki eğitim 

farklılığının istatistiksel açıdan önemli olduğunu ve OBM’lerin eğitim 

özellikleri açısından homojen olmadığını göstermiştir (χ
2
=16,639; 

p=0,005<0,050). Böylece H01, eğitim değişkeni için ret edilmiştir (Şekil 1b ve 

Tablo 1). 
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(a) Görev 

 

 
(b) Eğitim 

 

 
(c) Yaş 

 

 
Şekil 1: Araştırmaya Katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 
Orman Mühendislerinin Demografik Özellikleri. 
Figure 1: Demographic Characteristics of Forest Resources Managers and 
Retired Forest Engineers Participated to the Research. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

Bölge Müdür Yard.

ve Şube Müdürü

İşletme Müdürü ve

İşletme

Müd.Yardımc.

İşletme Şefi Bölge, Şube ve

İşletme Müdürlüğü

Mühendisi

Emekli Orman

Mühendisi ve

Diğer

Mersin Adana Antalya Isparta Muğla İzmir Toplam

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 Yıllık Ön Lisans ve 4 Yıllık

Lisans

Yüksek Lisans

Mersin Adana Antalya Isparta
Muğla İzmir Toplam

0

10

20

30

40

50

24 ve altı 25-34 35-44 45-54 55 ve Üstü

Mersin Adana Antalya Isparta
Muğla İzmir Toplam



25 
 

 
 
 
 

 
(d) Cinsiyet 

 

 
(e) Memuriyette Toplam Hizmet Süresi 

 

 
Şekil 1: (Devam) Araştırmaya Katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Demografik Özellikleri. 
Figure 1: (Cont.) Demographic Characteristics of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers Participated 
to the Research. 
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Tablo 1: Araştırmaya Katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Demografik Özellikleri 
Arasındaki İlişkileri Gösteren Ki-Kare Sonuçları. 

Table 1: Chi-Square Results for the Relationship Between Demographic Characteristics of Forest Resources Managers and Retired 
Forest Engineers Participated to the Research. 

Demografik 

Değişkenler 

Demografik Alt 

Değişkenler 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

TOPLAM Ki-Kare MERSİN ADANA ANTALYA ISPARTA MUĞLA İZMİR 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

χ
2
 

değeri 

P 

değeri 

Görev 

Bölge Müdür Yard. ve 

Şube Müdürü 
7 7,4 3 4,5 4 4,5 8 13,3 2 1,5 6 5,6 30 5,4 

94,575 0,000
** 

İşletme Müdürü ve 

İşletme Müd.Yardımc. 
15 16,0 6 9,1 15 16,9 15 25,0 22 16,4 11 10,2 84 15,2 

İşletme Şefi 29 30,9 30 45,5 37 41,6 29 48,3 60 44,8 45 41,7 230 41,7 

Bölge, Şube ve 

İşletme Müdürlüğü 

Mühendisi 

38 40,4 27 40,9 32 36,0 8 13,3 43 32,1 21 19,4 169 30,7 

Emekli Orman 

Mühendisi ve Diğer 
5 5,3 0 0,0 1 1,1 0 0,0 7 5,2 25 23,1 38 6,9 

Toplam Cevap 94 100,0 66 100,0 89 100,0 60 100,0 134 100,0 108 100,0 551 100,0 

Eğitim 

2 Yıllık Ön Lisans ve 

4 Yıllık Lisans 
87 92,6 58 87,9 82 92,1 46 76,7 123 91,8 102 94,4 498 90,4 

16,639 0,005
**

 

Yüksek Lisans 7 7,4 8 12,1 7 7,9 14 23,3 11 8,2 6 5,6 53 9,6 

Toplam Cevap 94 100,0 66 100,0 89 100,0 60 100,0 134 100,0 108 100,0 551 100,0 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 1: (Devam) Araştırmaya Katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Demografik 
Özellikleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Ki-Kare Sonuçları. 

Table 1: (Cont.) Chi-Square Results for the Relationship Between Demographic Characteristics of Forest Resources Managers and 
Retired Forest Engineers Participated to the Research. 

Demografik 

Değişkenler 

Demografik Alt 

Değişkenler 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

TOPLAM Ki-Kare MERSİN ADANA ANTALYA ISPARTA MUĞLA İZMİR 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(adet) 

Yüzde 

(%) 

χ
2
 

değeri 

P 

değeri 

Yaş 

24 ve altı 0 0,0 1 1,1 1 1,1 1 1,7 2 1,5 0 0,0 4 0,7 48,272 0,000
** 

25-34 19 33,3 27 30,3 27 30,3 25 41,7 37 27,6 26 24,1 156 28,3 

35-44 41 47,0 37 41,6 37 41,6 20 33,3 60 44,8 41 38,0 230 41,7 

45-54 23 18,2 21 23,6 21 23,6 11 18,3 33 24,6 21 19,4 121 22,0 

55 ve Üstü 11 1,5 3 3,4 3 3,4 3 5,0 2 1,5 20 18,5 40 7,3 

Toplam Cevap 94 100,0 89 100,0 89 100,0 60 100,0 134 100,0 108 100,0 551 100,0 

Cinsiyet 

Erkek 87 92,6 61 92,4 70 78,7 53 88,3 119 88,8 100 92,6 490 88,9 13,117 0,022
* 

Bayan 7 7,4 5 7,6 19 21,3 7 11,7 15 11,2 8 7,4 61 11,1 

Toplam Cevap  94 100,0 66 100,0 89 100,0 60 100,0 134 100,0 108 100,0 551 100,0 

Memuriyette 

Toplam 

Hizmet 

Süresi 

3 Yıldan Az 6 6,4 5 7,6 9 10,1 8 13,3 15 11,2 6 5,6 49 8,9 29,630 0,238 

3-5 Yıl Arası 9 9,6 14 21,2 9 10,1 11 18,3 18 13,4 15 13,9 76 13,8 

6-10 Yıl Arası 9 9,6 12 18,2 12 17,9 10 16,7 17 12,7 7 6,5 67 12,2 

11-15 Yıl Arası 18 19,1 12 18,2 15 16,9 8 13,3 27 20,1 18 16,7 98 17,8 

16-20 Yıl Arası 17 18,1 12 18,2 20 22,5 8 13,3 24 17,9 21 19,4 102 18,5 

20 Yıldan Fazla 35 37,2 11 16,7 24 27,0 15 25,0 33 24,6 41 38,0 159 28,9 

Toplam Cevap  94 100,0 66 100,0 89 100,0 60 100,0 134 100,0 108 100,0 551 100,0 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Katılımcıların çoğunluğunun “35-44 yıl arası” orta yaşlarda (%41,7; 

230 kişi) olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte Muğla OBM’den katılanların 

çoğunluğu “25-34 yıl arası” yaşlardadır (%41,7; 25 kişi). “Ki-kare testi” 

uygulaması sonucunda, OBM’ler arasındaki yaş farklılığının istatistiksel 

bakımdan önemli olduğu ve OBM’lerin yaş özellikleri açısından homojen 

olmadığı anlaşılmıştır (χ
2
=48,272; p=0,000<0,050). Bu durumda yaş değişkeni 

için, H01 ret edilmiştir (Şekil 1c ve Tablo 1). 

Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin çoğunluğu “erkektir” (%88,9; 490 kişi). Her bir 

OBM’de “bayandan” daha çok “erkek” katılımcı söz konusudur. En yüksek 

oranda “bayan” katılımcı Antalya OBM’de (%21,3; 19 kişi) yer almakta iken, 

en düşük Mersin OBM’de (%7,4; 7 kişi) ve İzmir OBM’de (%7,4; 8 kişi) dahil 

olmuştur. Uygulanan “ki-kare testi” sonucunda, OBM’ler arasındaki cinsiyet 

farklılığının istatistiksel açıdan önemli olduğu ve OBM’lerin sahip oldukları 

cinsiyet özellikleri açısından homojen olmadığı belirlenmiştir (χ
2
=13,117; 

p=0,022<0,050). Böylece H01, cinsiyet değişkeni için ret edilmiştir (Şekil 1d ve 

Tablo 1). 

Çalışmaya dâhil olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin tamamı incelendiğinde, çoğunluğunun “20 yıldan 

fazla” memuriyette toplam hizmet süresi olduğu anlaşılmaktadır (%28,9; 159 

kişi). Yine Adana OBM hariç, diğer tüm OBM’lerde çalışmaya katılanların 

çoğunluğu “20 yıldan fazla” memuriyette toplam hizmet süresine sahiptir. 

Adana OBM’de ise katılımcıların çoğunluğunun memuriyette toplam hizmet 

süresinin “3-5 yıl arası” olduğu anlaşılmıştır (%21,2; 14 kişi). “Ki-kare testi” 

uygulaması sonucunda, OBM’ler arasında memuriyette toplam hizmet süresi 

özellikleri açısından mevcut farklılığın istatistiksel yönden önemli olmadığı, 

yani OBM’lerin memuriyette toplam hizmet süresi özellikleri açısından 

homojen olduğu belirlenmiştir (χ
2
=29,630; p=0,238>0,050). Yani memuriyette 

toplam hizmet süresi değişkeni için, H01 kabul edilmiştir (Şekil 1e ve Tablo 1). 

 

 

3.2. Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik BK 
Düzeyleri 

 

Çalışmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, 

hayvan otlatması ve kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniklerine 

yönelik BK düzeyleri ölçülmüştür. Bunun için her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeyleri için Farklılaşma ve Bütünleşme çözümlemeleri 

gerçekleştirilmiştir. Farklılaşma ölçümünde, katılımcılardan ilgili yanıcı madde 

azaltma tekniğinin “yanında” ve “karşısında” oldukları, olabildiğince çok 

sayıda düşüncelerini sıralamaları istenmiştir. Ardından Bütünleşme ölçümü için, 
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araştırmaya katılanlardan her bir düşüncelerinin kuvvetini “1-çok zayıf”, “2-orta 

zayıf”, “3-az zayıf”, “4-ne zayıf ne de güçlü”, “5-az güçlü”, “6-orta güçlü” ve 

“7-çok güçlü” şeklindeki Likert tipi cevap şablonu üzerinde kendilerine en 

uygun olan puanı daire içerisine alarak ifade etmeleri istenmiştir. 

Çalışmaya dahil olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin bulundukları OBM’lere göre, her bir yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında farklılığı incelemek üzere 

sınanan sıfır hipotez aşağıdadır; 

H02: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde 

azaltma tekniklerine (denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, 

vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele) yönelik BK 

düzeyleri arasında önemli fark yoktur, 

Bu hipotezi sınamak ve farklı OBM’lerdeki katılımcılar arasında her bir 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri açısından önemli bir fark 

olup olmadığını ölçmek üzere “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” 

kullanılmıştır. Bu analizde OBM’ler arasında her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeyleri itibariyle önemli bir fark ortaya çıktığında, bu 

farkın hangi OBM’ler arasında, ne yönde olduğunu belirlemek ve farkın 

kaynağını ortaya koymak için, OBM’lere “Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-

hoc test)” uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların OBM’ler itibariyle her bir 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ve aralarındaki farklılık 

durumları Şekil 2 ve Tablo 2’de sunulmuştur. 

Buna göre ANOVA uygulaması sonuçları, OBM’ler itibariyle denetimli 

yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında 

istatistiksel bakımdan önemli bir fark ortaya koymuştur [F(5, 545)=2,506; 

p=0,029<0,050]. Elde edilen sonuçlar, denetimli yakma yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK puanlarının büyükten küçüğe doğru Muğla OBM 

(ortalama BK=0,482; standart sapma=0,285), Mersin OBM (ortalama 

BK=0,472; standart sapma=0,286), Antalya OBM (ortalama BK=0,414; 

standart sapma=0,292), Adana OBM (ortalama BK=0,385; standart 

sapma=0,316), İzmir OBM (ortalama BK=0,384; standart sapma=0,302) ve 

Isparta OBM (ortalama BK=0,376; standart sapma=0,302) sıralandığını 

göstermiştir. Böylece denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri arasındaki farklılık için, H02 ret edilmiştir (Şekil 2 ve Tablo 2). 
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Şekil 2: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik BK Puanları. 
Figure 2: Integrative Complexity Scores for the Reduction Techniques of Fuel Plants by Regional Directorate of Forestry 
of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 
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Tablo 2: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Yanıcı 
Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik BK Puanlarını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Table 2: The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of IC Scores for the Reduction Techniques of Fuel Plants by Regional 
Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

  ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE 

YANICI MADDE AZALTMA TEKNİKLERİNE YÖNELİK BÜTÜNLEYİCİ KARMAŞIKLIKLAR 

Yanıcı Madde Azaltma Teknikleri Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama BK Standart Sapma F değeri P değeri 

Denetimli Yakma 

Mersin 94 0,47186 0,286386 2,506 0,029
* 

Adana 66 0,38452 0,315642 

Antalya 89 0,41413 0,291748 

Isparta 60 0,37565 0,302302 

Muğla 134 0,48191 0,285150 

İzmir 108 0,38317 0,301510 

Silvikültürel Müdahaleler 

Mersin 94 0,40439 0,266907 3,918 0,002
** 

Adana 66 0,31355 0,309400 

Antalya 89 0,30221 0,261580 

Isparta 60 0,36542 0,306448 

Muğla 134 0,41326 0,278956 

İzmir 108 0,45378 0,311802 

Vejetasyon Kesme 

Mersin 94 0,38511 0,308410 2,024 0,074 

Adana 66 0,45473 0,369156 

Antalya 89 0,42140 0,310315 

Isparta 60 0,45257 0,323237 

Muğla 134 0,50698 0,289041 

İzmir 108 0,47769 0,292812 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 2: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik BK Puanlarını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Table 2: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of IC Scores for the Reduction Techniques of Fuel Plants by 
Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE 

YANICI MADDE AZALTMA TEKNİKLERİNE YÖNELİK BÜTÜNLEYİCİ KARMAŞIKLIKLAR 

Yanıcı Madde Azaltma Teknikleri Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama BK Standart Sapma F değeri P değeri 

Hayvan Otlatması 

Mersin 94 0,52890 0,288750 3,768 0,002
** 

Adana 66 0,42917 0,350050 

Antalya 89 0,35630 0,273098 

Isparta 60 0,42912 0,275556 

Muğla 134 0,48320 0,287881 

İzmir 108 0,48641 0,313622 

Kimyasal Mücadele 

Mersin 94 0,29882 0,260846 4,303 0,001
** 

Adana 66 0,22841 0,276906 

Antalya 89 0,19455 0,241927 

Isparta 60 0,12203 0,113035 

Muğla 134 0,20475 0,229744 

İzmir 108 0,22717 0,265788 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Analiz sonucunda, çalışmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin 

ve Emekli Orman Mühendislerinin dahil oldukları OBM’ler itibariyle sahip 

oldukları silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri arasında istatistiksel yönden önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır [F(5, 

545)=3,918; p=0,002<0,050]. Ardından bu farklılığın hangi OBM’ler arasında 

olduğunu belirlemeyi sağlayan Tukey testi, İzmir OBM’nin (ortalama 

BK=0,454; standart sapma=0,312), Adana OBM (ortalama BK=0,314; standart 

sapma=0,309) ve Antalya OBM’den (ortalama BK=0,302; standart 

sapma=0,262) istatistiksel olarak önemli derecede yüksek silvikültürel 

müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyine sahip 

olduğunu göstermiştir. Bu nedenle H02, silvikültürel müdahaleler yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasındaki farklılık açısından ret 

edilmiştir (Şekil 2 ve Tablo 2). 

OBM’ler itibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri açısından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı 

belirlenmiştir [F(5, 545)=2,024; p=0,074>0,050]. Böylece vejetasyon kesme 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasındaki farklılık için, 

H02 kabul edilmiştir (Şekil 2 ve Tablo 2). 

Elde edilen sonuçlara göre OBM’ler arasında hayvan otlatması yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri açısından istatistiksel olarak 

önemli farklılık bulunmaktadır [F(5, 545)=3,768; p=0,002<0,050]. Daha sonra 

uygulanan Tukey testi, Antalya OBM’nin (ortalama BK=0,356; standart 

sapma=0,273) Mersin OBM’den (ortalama BK=0,529; standart sapma=0,289), 

Muğla OBM’den (ortalama BK=0,483; standart sapma=0,288) ve İzmir 

OBM’den (ortalama BK=0,486; standart sapma=0,314) hayvan otlatması yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri açısından istatistiksel bakımdan 

önemli farklılığa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda H02, hayvan 

otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasındaki 

farklılık için ret edilmiştir (Şekil 2 ve Tablo 2). 

OBM’ler itibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin sahip oldukları kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 

belirlenmiştir [F(5, 545)=4,303; p=0,001<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler 

arasında olduğunu belirlenmeye yönelik kullanılan Tukey testi, Mersin 

OBM’nin (ortalama BK=0,299; standart sapma=0,261), Antalya OBM’den 

(ortalama BK=0,195; standart sapma=0,242), Isparta OBM’den (ortalama 

BK=0,122; standart sapma=0,113) ve Muğla OBM’den (ortalama BK=0,205; 

standart sapma=0,230) istatistiksel olarak önemli derecede yüksek bir kimyasal 

mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyine sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu yüzden kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma 
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tekniğine yönelik BK düzeyleri arasındaki farklılık için, H02 ret edilmiştir 

(Şekil 2 ve Tablo 2). 

 

 

3.3. Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik 
Görüşler 

 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması 

ve kimyasal mücadeleden oluşan her bir yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik görüşleri, Likert tipi bir ölçeğe dayalı olarak geliştirilen üç soruluk bir 

form kullanılarak ölçülmüştür. Bu doğrultuda birinci soru maddesinde ilgili 

yanıcı madde azaltma tekniğinin “mantıklı bir strateji midir? yoksa mantıksız 

bir strateji midir?” sorusu “1-çok mantıksız”, “2-orta derecede mantıksız”, “3-

az mantıksız”, “4-ne mantıklı ne de mantıksız”, “5-az mantıklı”, “6-orta 

derecede mantıklı” ve “7-çok mantıklı” şıklarıyla kotlanmıştır. İkinci soru 

maddesindeki ilgili yanıcı madde azaltma tekniğinin “orman yangınları 

tehlikesini azaltmada etkili mi olur? yoksa etkisiz mi olur?” sorusu için “1-çok 

etkisiz”, “2-orta derecede etkisiz”, “3-az etkisiz”, “4-ne etkili ne de etkisiz”, “5-

az etkili”, “6-orta derecede etkili” ve “7-çok etkili” şıkları kullanılmıştır. 

Üçüncü soru maddesi olan ve ilgili yanıcı madde azaltma tekniğinin “orman 

sağlığına faydalı mıdır? yoksa zararlı mıdır?” olduğunu ölçen soru ise “1-çok 

zararlı”, “2-orta derecede zararlı”, “3-az zararlı”, “4-ne faydalı ne de zararlı”, 

“5-az faydalı”, “6-orta derecede faydalı” ve “7-çok faydalı” şeklinde bir cevap 

şablonuyla ölçülmüştür. Bu bölümde yer alan her bir soru için, katılımcılardan 

kendilerine en uygun olan puanı daire içerisine alarak görüşlerini belirtmeleri 

istenmiştir. Böylece anket formunun “Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine 

Yönelik Görüşler Bölümü” toplam 15 soru maddesinden meydana gelmiştir. 

Yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüş ölçeğinin 

güvenilirliğini tahmin etmek üzere “Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı” 

kullanılmıştır. Buna göre toplam 15 soru maddesi içeren bu görüş ölçeğinin alfa 

değeri 0,51 olarak belirlenmiştir. 

Farklı OBM’lerdeki Orman Kaynakları Yöneticilerinden ve Emekli 

Orman Mühendislerinden oluşan katılımcıların bağlı bulundukları OBM’lere 

göre, yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüşleri arasında farklılık olup 

olmadığını araştırmak için sınanan sıfır hipotez şudur; 

H03: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde 

azaltma tekniklerine yönelik görüşleri arasında önemli fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve yanıcı madde azaltma tekniklerine 

yönelik görüşler açısından katılımcıların dahil oldukları OBM’ler arasında 

istatistiksel yönden önemli bir farkın mevcut olup olmadığını araştırmak için 
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“tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Buna karşın ortaya çıkan 

farklılığın hangi OBM’ler arasında olduğunu saptamak için ise, “Tukey çoklu 

karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların dahil 

oldukları OBM’ler itibariyle yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birisine 

yönelik görüşleri ve görüş farlılıkları Şekil 3 ve Tablo 3’de sunulmuştur. 

Analiz sonuçlarına göre, denetimli yakma yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşler itibariyle, OBM’ler arasında istatistiksel yönden 

önemli bir fark mevcuttur [F(5, 545)=6,130; p=0,000<0,050]. Ardından 

gerçekleştirilen Tukey testi, Antalya OBM’nin (ortalama=5,119; standart 

sapma=1,172) Adana OBM (ortalama=4,005; standart sapma=1,794), Isparta 

OBM (ortalama=4,300; standart sapma=1,581), Muğla OBM (ortalama=4,333; 

standart sapma=1,615) ve İzmir OBM’den (ortalama=4,309; standart 

sapma=1,619) istatistiksel olarak önemli şekilde daha olumlu denetimli yakma 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere sahip olduğunu göstermiştir. 

Bu nedenle denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler 

için, H03 ret edilmiştir (Şekil 3 ve Tablo 3). 

Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşlerin OBM’lere göre önemli farklılıklar içerdiği ortaya çıkmıştır [F(5, 

545)=6,979; p=0,000<0,050]. Bu OBM’lerden hangilerinin arasında farklılığın 

bulunduğunu saptayan Tukey testi ise, Mersin OBM (ortalama=6,578; standart 

sapma=0,628), Adana OBM (ortalama=6,419; standart sapma=0,832), Antalya 

OBM (ortalama=6,416; standart sapma=0,798) ve Muğla OBM’nin 

(ortalama=6,420; standart sapma=0,706) İzmir OBM’den (ortalama=5,932; 

standart sapma=1,236) istatistiksel yönden önemli şekilde daha olumlu 

silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere 

sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu analiz, Mersin OBM’nin 

(ortalama=6,578; standart sapma=0,628) Isparta OBM’den (ortalama=6,033; 

standart sapma=1,327) silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşler açısından istatistiksel bakımdan daha olumlu 

görüşler taşıdığını da göstermiştir. Böylece H03, silvikültürel müdahaleler 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler için ret edilmiştir (Şekil 3 ve 

Tablo 3). 

Elde edilen sonuçlara göre, OBM’ler arasında vejetasyon kesme yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik görüşler açısından istatistiksel bakımdan 

önemli bir fark bulunmaktadır [F(5, 545)=6,241; p=0,000<0,050]. Nitekim 

Tukey testi, Adana OBM (ortalama=5,192; standart sapma=1,433) ve Antalya 

OBM’nin (ortalama=5,307; standart sapma=1,194) Mersin OBM 

(ortalama=4,351; standart sapma=1,459) ve İzmir OBM’den (ortalama=4,460; 

standart sapma=1,555) istatistiksel bakımdan önemli şekilde daha olumlu 

vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere sahip 

olduğunu göstermiştir. Bu nedenle vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşler için, H03 ret edilmiştir (Şekil 3 ve Tablo 3). 
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Şekil 3: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Görüş Puanları. 
Figure 3: The Attitude Scores for the Reduction Techniques of Fuel Plants by Regional Directorate of Forestry of Forest 
Resources Managers and Retired Forest Engineers. 
 

Ortalama Görüş Puanları; “1 – çok mantıksız/etkisiz/zararlı”, “2 – orta derecede mantıksız/etkisiz/zararlı”, “3 – az mantıksız/etkisiz/zararlı”, “4 – yarı mantıklı yarı 
mantıksız/yarı etkili yarı etkisiz/yarı faydalı yarı zararlı” ve “5 – az mantıklı/etkili/faydalı”, “6 – orta derecede mantıklı/etkili/faydalı”, “7 – çok mantıklı/etkili/faydalı” 

olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
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Tablo 3: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Yanıcı 
Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Görüş Puanlarını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Table 3: The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Attitude Scores for the Reduction Techniques of Fuel Plants by 
Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE YANICI MADDE AZALTMA TEKNİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Yanıcı Madde Azaltma Teknikleri Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ort. Görüş Puanı
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

Denetimli Yakma 

Mersin 94 4,71282 1,497612 6,130 0,000
** 

Adana 66 4,00508 1,794139 

Antalya 89 5,19854 1,171743 

Isparta 60 4,29998 1,581055 

Muğla 134 4,33332 1,615000 

İzmir 108 4,30866 1,619338 

Silvikültürel Müdahaleler 

Mersin 94 6,57806 0,628237 6,979 0,000
** 

Adana 66 6,41920 0,831667 

Antalya 89 6,41576 0,798206 

Isparta 60 6,03337 1,327262 

Muğla 134 6,42043 0,705575 

İzmir 108 5,93213 1,236143 

Vejetasyon Kesme 

Mersin 94 4,35104 1,459419 6,241 0,000
** 

Adana 66 5,19192 1,433473 

Antalya 89 5,30715 1,193636 

Isparta 60 4,56675 1,618313 

Muğla 134 4,83828 1,519983 

İzmir 108 4,45993 1,554616 
1Ortalama Puanlar; “1 – çok mantıksız/etkisiz/zararlı”, “2 – orta derecede mantıksız/etkisiz/zararlı”, “3 – az mantıksız/etkisiz/zararlı”, “4 – yarı mantıklı yarı mantıksız/yarı etkili yarı 

etkisiz/yarı faydalı yarı zararlı” ve “5 – az mantıklı/etkili/faydalı”, “6 – orta derecede mantıklı/etkili/faydalı”, “7 – çok mantıklı/etkili/faydalı” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 3: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Görüş Puanlarını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 

Table 3: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Attitude Scores for the Reduction Techniques of Fuel 
Plants by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE YANICI MADDE AZALTMA TEKNİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Yanıcı Madde Azaltma Teknikleri Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ort. Görüş Puanı
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

Hayvan Otlatması 

Mersin 94 4,84748 1,303124 5,730 0,000
** 

Adana 66 4,35853 1,825113 

Antalya 89 4,61049 1,520242 

Isparta 60 4,28332 1,777513 

Muğla 134 4,57959 1,515699 

İzmir 108 3,75308 1,734995 

Kimyasal Mücadele 

Mersin 94 2,52126 1,313075 2,225 0,050 

Adana 66 2,34344 1,364982 

Antalya 89 2,76406 1,610561 

Isparta 60 2,35557 1,318959 

Muğla 134 2,16916 1,291164 

İzmir 108 2,30864 1,435147 
1Ortalama Puanlar; “1 – çok mantıksız/etkisiz/zararlı”, “2 – orta derecede mantıksız/etkisiz/zararlı”, “3 – az mantıksız/etkisiz/zararlı”, “4 – yarı mantıklı yarı mantıksız/yarı etkili yarı 

etkisiz/yarı faydalı yarı zararlı” ve “5 – az mantıklı/etkili/faydalı”, “6 – orta derecede mantıklı/etkili/faydalı”, “7 – çok mantıklı/etkili/faydalı” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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OBM’ler itibariyle hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik görüşler arasında istatistiksel bakımdan önemli bir fark ortaya çıkmıştır 

[F(5, 545)=5,730; p=0,000<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında 

olduğunu gösteren Tukey testi, Mersin OBM (ortalama=4,847; standart 

sapma=1,303), Antalya OBM (ortalama=4,610; standart sapma=1,520) ve 

Muğla OBM’nin (ortalama=4,580; standart sapma=1,516) İzmir OBM’den 

(ortalama=3,753; standart sapma=1,735) istatistiksel bakımdan önemli şekilde 

daha olumlu hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere 

sahip olduğunu göstermiştir. O halde H03, hayvan otlatması yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik görüşler için ret edilmiştir (Şekil 3 ve Tablo 3). 

Çalışmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin bağlı bulundukları OBM’ler olan Mersin OBM 

(ortalama=2,521; standart sapma=1,313), Adana OBM (ortalama=2,343; 

standart sapma=1,365), Antalya OBM (ortalama=2,764; standart sapma=1,611), 

Isparta OBM (ortalama=2,356; standart sapma=1,319), Muğla OBM 

(ortalama=2,169; standart sapma=1,291) ve İzmir OBM (ortalama=2,309; 

standart sapma=1,435) arasında, kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşler açısından istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur 

[F(5, 545)=2,225; p=0,050=0,050]. Bu nedenle kimyasal mücadele yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik görüşler için, H03 kabul edilmiştir (Şekil 3 ve 

Tablo 3). 

 

 

3.4. Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimine 
Yönelik Temel Düşünceler 

 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik İnsan Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları, Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları, Orman 

Teşkilatına Güven, Ormanlarda Yapay Yönetim, Orman İçi ve Kenarına İnşaat 

Yapma Özgürlüğü ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları 

temel düşünceleri “kesinlikle kabul etmiyorum”, “orta derecede kabul 

etmiyorum”, “az kabul etmiyorum”, “ne kabul ediyorum ne de kabul 

etmiyorum”, “az kabul ediyorum”, “orta derecede kabul ediyorum” ve 

“kesinlikle kabul ediyorum” şeklindeki Likert tipi cevap şablonu kullanılarak 

incelenmiştir. Cevaplar, ölçeğin en düşük değeri olan “kesinlikle kabul 

etmiyorum” için 1 ve ölçeğin en büyük değeri olan “kesinlikle kabul ediyorum” 

için 7 olmak üzere 1’den 7’ye kadar kotlanmıştır. Bu bölümdeki her bir soru 

için çalışmaya katılanlardan, kendilerine en uygun olan puanı daire içerisine 

almak suretiyle düşüncelerini ifade etmeleri istenmiştir. Anket formunun 

“Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimine Yönelik Temel 

Düşünceler Bölümünde” toplam 36 soru maddesi yer almıştır. 



 

40 
 

Orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşünceler ölçeklerinin güvenilirlikleri, “Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı” 

kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu ölçeklerden İnsan Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları ölçeği, 4 soru maddesinden oluşmuş ve 0,60’lık bir alfa değeri 

sergilemiştir. 3 soru maddesi içeren Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları 

ölçeğinin alfa değeri 0,53 olarak belirlenmiştir. Orman Teşkilatına Güven 

ölçeğinin soru maddesi sayısı 7 iken, alfa değeri 0,71’dir. Bir diğer orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünce ölçeği olan 

Ormanlarda Yapay Yönetim ölçeği, 12 soru maddesinden oluşmuş ve 0,59’luk 

bir alfa değerine sahip olmuştur. 3 soru maddesi içeren Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü ölçeğinin alfa değeri 0,65 olarak ortaya çıkmıştır. 

Orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik son temel düşünce 

ölçeğini oluşturan Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları ölçeği 

ise 7 soru maddesi ve 0,58 alfa değerine sahip olmuştur. 

3.4.1. Orman Kaynakları ve Orman Yangınları 
Yönetimine Yönelik Temel Düşüncelerdeki Farklılıklar 

 

Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin bağlı bulundukları OBM’ler arasında orman kaynakları 

ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşüncelerindeki farklılık, 

aşağıdaki sıfır hipotez yardımıyla sınanmıştır; 

H04: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin her bir orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşüncesi 

(İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları, Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları, Orman Teşkilatına Güvenleri, Ormanlarda Yapay 

Yönetim, Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü ve Orman 

Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları) arasında önemli bir fark 

yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların dahil oldukları OBM’lere 

göre orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşünceleri arasında önemli bir fark olup olmadığını incelemek üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Bununla birlikte herhangi bir farklılık 

çıkması durumunda hangi OBM’ler arasında fark olduğunu saptamak için 

“Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 4’de topluca verilmiştir. 
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Tablo 4: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Orman 
Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Sonuçları. 

Table 4: The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

1. Ormanlar, sadece 

insanoğlunun düşüncesinde 

değerlidir. İnsanlar 

olmaksızın ormanların hiçbir 

değeri yoktur. 

Mersin 94 2,17 2,046 1,747 ,122 

Adana 66 2,89 2,400 

Antalya 89 2,57 2,266 

Isparta 60 3,12 2,415 

Muğla 134 2,49 2,162 

İzmir 108 2,42 2,171 

2. Ormanların değeri asıl olarak 

insanlara sağladığı odun 

hammaddesi, odun dışı 

orman ürünleri, su, otlatma, 

yaban hayatı, rekreasyon vb. 

ürün ve hizmetlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Mersin 94 5,21 1,722 2,184 ,055 

Adana 66 5,64 2,043 

Antalya 89 5,20 2,029 

Isparta 60 5,90 1,492 

Muğla 134 5,60 1,730 

İzmir 108 5,16 1,929 

3. Ormanlar, sadece istihdam 

olanakları ve gelir sağlıyorsa 

değer taşır. 

Mersin 94 1,70 1,465 1,264 ,278 

Adana 66 1,50 1,193 

Antalya 89 1,82 1,481 

Isparta 60 1,87 1,490 

Muğla 134 2,04 1,710 

İzmir 108 1,80 1,533 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

4. Ormanların asıl değeri, ticari 

ürün sağlamasından 

kaynaklanır. 

Mersin 94 1,91 1,427 1,669 ,140 

Adana 66 1,80 1,521 

Antalya 89 2,24 1,686 

Isparta 60 2,18 1,780 

Muğla 134 1,75 1,375 

İzmir 108 1,83 1,364 

5. İnsanlar, bitkiler ve yaban 

hayatı, yaşamak için eşit 

haklara sahiptir. 

Mersin 94 5,49 2,073 ,713 ,614 

Adana 66 5,41 2,340 

Antalya 89 5,71 1,890 

Isparta 60 5,50 1,891 

Muğla 134 5,69 1,986 

İzmir 108 5,27 2,121 

6. Ormanların, en az insanlar 

kadar yaşamını sürdürme 

hakkı vardır. 

Mersin 94 6,45 1,284 2,652 ,022
*
 

Adana 66 6,76 ,583 

Antalya 89 6,16 1,529 

Isparta 60 6,13 1,478 

Muğla 134 6,51 1,031 

İzmir 108 6,39 1,214 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
*0,05 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

7. Doğanın, en az insanlar kadar 

yaşamını sürdürme hakkı 

vardır. 

Mersin 94 6,68 ,964 3,224 ,007
**

 

Adana 66 6,64 1,032 

Antalya 89 6,31 1,505 

Isparta 60 5,90 1,763 

Muğla 134 6,51 1,302 

İzmir 108 6,31 1,437 

8. Orman Teşkilatı, orman 

kaynakları yönetiminde 

başarılıdır. 

Mersin 94 5,50 1,696 1,499 ,188 

Adana 66 5,17 1,750 

Antalya 89 5,38 1,722 

Isparta 60 5,07 1,460 

Muğla 134 4,99 1,629 

İzmir 108 5,04 1,724 

9. Orman Teşkilatı, orman 

yangınları yönetiminde 

başarılıdır. 

Mersin 94 5,95 1,386 1,866 ,098 

Adana 66 6,17 1,171 

Antalya 89 6,03 1,210 

Isparta 60 5,82 1,269 

Muğla 134 6,13 1,133 

İzmir 108 5,71 1,374 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

10. Orman Teşkilatı, denetimli 

yakma tekniklerini planlama 

ve uygulamada başarılı 

olacaktır. 

Mersin 94 4,82 1,572 2,200 ,053 

Adana 66 4,44 2,113 

Antalya 89 5,15 1,682 

Isparta 60 4,57 2,061 

Muğla 134 4,48 2,025 

İzmir 108 4,38 1,922 

11. Orman Teşkilatı, silvikültürel 

müdahale tekniklerini 

planlama ve uygulamada 

başarılı olacaktır. 

Mersin 94 6,11 1,177 4,160 ,001
** 

Adana 66 6,26 ,829 

Antalya 89 5,98 1,323 

Isparta 60 5,58 1,565 

Muğla 134 6,08 1,062 

İzmir 108 5,59 1,485 

12. Orman Teşkilatı, vejetasyon 

kesme tekniklerini planlama 

ve uygulamada başarılı 

olacaktır. 

Mersin 94 4,05 1,869 3,552 ,004
** 

Adana 66 4,95 1,917 

Antalya 89 4,89 1,728 

Isparta 60 4,43 2,045 

Muğla 134 4,99 1,912 

İzmir 108 4,65 1,789 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

13. Orman Teşkilatı, yanıcı 

maddelerin hayvanlara 

otlatılması tekniklerini 

planlama ve uygulamada 

başarılı olacaktır. 

Mersin 94 5,26 1,593 6,956 ,000
**

 

Adana 66 4,89 1,824 

Antalya 89 4,79 1,668 

Isparta 60 4,30 2,003 

Muğla 134 4,77 1,899 

İzmir 108 3,89 1,779 

14. Orman Teşkilatı, yanıcı 

maddelerle kimyasal 

mücadele tekniklerini 

planlama ve uygulamada 

başarılı olacaktır. 

Mersin 94 2,57 1,811 2,738 ,019
*
 

Adana 66 3,32 2,128 

Antalya 89 3,45 2,143 

Isparta 60 2,83 1,976 

Muğla 134 2,69 2,008 

İzmir 108 3,02 1,933 

15. Orman yangınları, ülkemizin 

büyük bir sorunudur. 

Mersin 94 5,36 1,632 1,759 ,120 

Adana 66 5,68 1,702 

Antalya 89 5,44 1,783 

Isparta 60 4,93 2,007 

Muğla 134 5,07 1,726 

İzmir 108 5,32 1,734 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

16. Ülkemiz ormanları için, 

orman yangınları ekolojik bir 

felakettir. 

Mersin 94 4,97 1,738 2,593 ,025
*
 

Adana 66 5,80 1,541 

Antalya 89 5,63 1,598 

Isparta 60 5,22 2,092 

Muğla 134 5,12 1,916 

İzmir 108 5,18 1,928 

17. Tüm orman yangınları 

zararlıdır. 

Mersin 94 5,69 1,849 3,700 ,003
**

 

Adana 66 5,59 1,655 

Antalya 89 5,57 1,678 

Isparta 60 5,15 2,015 

Muğla 134 4,79 2,023 

İzmir 108 5,19 1,825 

18. Orman kaynakları 

yöneticileri, orman 

yangınları çıkma olasılığını 

azaltmak için ormana etkili 

şekilde müdahale etmelidir. 

Mersin 94 6,05 1,409 1,848 ,102 

Adana 66 6,05 1,352 

Antalya 89 5,82 1,411 

Isparta 60 5,70 1,700 

Muğla 134 5,81 1,678 

İzmir 108 5,46 1,753 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

19. Orman kaynakları 

yöneticileri, orman yangınları 

çıkma olasılığını azaltmak 

için yapay yönetim 

tekniklerine 

başvurmamalıdır. 

Mersin 94 2,98 2,204 ,715 ,612 

Adana 66 3,42 2,219 

Antalya 89 3,09 2,076 

Isparta 60 3,25 2,072 

Muğla 134 3,45 2,219 

İzmir 108 3,31 2,146 

20. Denetimli yakma, tehlikeli 

bir teknik olması nedeniyle, 

uygun bir orman yangınları 

yönetim aracı değildir. 

Mersin 94 4,63 1,639 5,503 ,000
**

 

Adana 66 4,64 2,216 

Antalya 89 3,58 1,744 

Isparta 60 4,72 1,823 

Muğla 134 4,72 1,878 

İzmir 108 4,10 1,967 

21. Yıldırımlar nedeniyle 

başlayan orman yangınları, 

mümkün olduğunca hızlı 

şekilde söndürülmelidir. 

Mersin 94 5,10 1,729 2,761 ,018
*
 

Adana 66 6,09 1,389 

Antalya 89 5,51 1,673 

Isparta 60 5,25 1,856 

Muğla 134 5,43 1,808 

İzmir 108 5,47 1,831 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

22. Yıldırımlar nedeniyle 

başlayan orman 

yangınlarının, kontrol 

edilebilir olduğu sürece, 

doğal şekilde yanmasına izin 

verilmelidir. 

Mersin 94 2,86 1,887 1,765 ,118 

Adana 66 2,55 2,150 

Antalya 89 3,48 2,331 

Isparta 60 2,75 2,245 

Muğla 134 3,11 2,243 

İzmir 108 2,99 2,151 

23. İnsanlar nedeniyle başlayan 

orman yangınları, mümkün 

olduğunca hızlı şekilde 

söndürülmelidir. 

Mersin 94 6,82 ,842 1,639 ,148 

Adana 66 6,83 ,776 

Antalya 89 6,44 1,446 

Isparta 60 6,62 1,209 

Muğla 134 6,60 1,124 

İzmir 108 6,62 ,851 

24. İnsanlar nedeniyle başlayan 

orman yangınlarının, kontrol 

edilebilir olduğu sürece, 

yanmasına izin verilmelidir. 

Mersin 94 1,80 1,708 1,389 ,226 

Adana 66 1,53 1,417 

Antalya 89 1,76 1,454 

Isparta 60 1,73 1,561 

Muğla 134 1,92 1,717 

İzmir 108 2,14 1,666 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

25. Yaşamı-özel mülkiyeti tehdit 

etmeyen ve olumsuz çevresel 

sonuçlara neden olmayan 

orman yangınları 

söndürülmemelidir. 

Mersin 94 2,09 1,870 5,389 ,000
**

 

Adana 66 1,97 1,856 

Antalya 89 2,17 1,720 

Isparta 60 2,50 1,996 

Muğla 134 2,41 1,885 

İzmir 108 3,20 2,004 

26. Ormanlara müdahale etme 

yerine, sadece kendi haline 

bırakılmalıdır. 

Mersin 94 2,04 1,579 3,378 ,005
**

 

Adana 66 1,89 1,550 

Antalya 89 2,30 1,805 

Isparta 60 2,17 1,729 

Muğla 134 2,22 1,788 

İzmir 108 2,88 2,169 

27. İnsanlar evlerini orman 

yangını tehlikesi taşıyan 

orman içi ve kenarı alanlara 

inşa etmede özgür olmalıdır. 

Mersin 94 2,21 1,906 2,666 ,022
*
 

Adana 66 2,89 2,400 

Antalya 89 2,96 2,215 

Isparta 60 2,97 2,008 

Muğla 134 2,94 2,062 

İzmir 108 2,34 1,830 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

28. Orman yangınlarından zarar 

görebilecek yerlere inşaat 

yapılmasının yasaklanmasına 

yönelik kanunlar 

çıkarılmalıdır. 

Mersin 94 6,07 1,686 2,727 ,019
*
 

Adana 66 5,42 2,054 

Antalya 89 5,29 1,860 

Isparta 60 5,28 2,051 

Muğla 134 5,28 2,079 

İzmir 108 5,74 1,836 

29. Sadece binalarını orman 

yangınlarından korumak için 

önlemler alanlara, orman 

yangınları tehlikesi taşıyan 

orman içi ve kenarı alanlara 

inşaat yapma özgürlüğü 

tanınmalıdır. 

Mersin 94 4,11 2,153 5,118 ,000
**

 

Adana 66 2,94 2,197 

Antalya 89 2,96 1,953 

Isparta 60 3,52 2,175 

Muğla 134 3,09 2,079 

İzmir 108 2,82 1,942 

30. Orman yangınları tehlikesi 

taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapan kişi, bir 

orman yangınından dolayı 

can ve mal kaybına maruz 

kalabileceğini baştan kabul 

etmelidir. 

Mersin 94 6,39 1,401 2,912 ,013
*
 

Adana 66 6,39 1,357 

Antalya 89 6,16 1,522 

Isparta 60 6,28 1,595 

Muğla 134 5,70 2,004 

İzmir 108 6,19 1,430 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

31. Orman yangınları tehlikesi taşıyan 

orman içi ve kenarı alanlara inşaat 

yapıldığında, bu özel mülkiyetin 

sahibi, mülkünün Orman Teşkilatı 

tarafından orman yangınlarından 

korunmasını bekleme hakkına sahip 

olmalıdır. 

Mersin 94 2,04 1,502 1,912 ,091 

Adana 66 2,82 2,112 

Antalya 89 2,30 1,830 

Isparta 60 2,05 1,578 

Muğla 134 2,44 1,894 

İzmir 108 2,40 1,696 

32. Orman yangını tehlikesi 

taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapıldığında, 

bu özel mülkiyetin orman 

yangınlarından korunması 

sorumluluğu Orman 

Teşkilatına ait olmalıdır. 

Mersin 94 1,88 1,619 ,962 ,440 

Adana 66 2,39 2,067 

Antalya 89 2,07 1,763 

Isparta 60 1,93 1,572 

Muğla 134 1,96 1,605 

İzmir 108 1,89 1,590 

33. Orman yangınları tehlikesi 

taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapıldığında, 

bu özel mülkiyetin orman 

yangınlarından zarar görmesi 

halinde sorumluluk mülkiyet 

sahibine ait olmadır. 

Mersin 94 6,50 1,085 1,636 ,149 

Adana 66 6,24 1,447 

Antalya 89 5,92 1,707 

Isparta 60 6,00 1,832 

Muğla 134 6,19 1,539 

İzmir 108 6,27 1,405 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

34. Orman yangını tehlikesi 

taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapıldığında, 

bu özel mülkiyetin orman 

yangınlarından zarar görmesi 

halinde sorumluluk Orman 

Teşkilatına ait olmalıdır. 

Mersin 94 1,70 1,494 ,293 ,917 

Adana 66 1,77 1,606 

Antalya 89 1,78 1,572 

Isparta 60 1,73 1,686 

Muğla 134 1,56 1,558 

İzmir 108 1,65 1,584 

35. Bir orman yangını 

başladığında, Orman 

Teşkilatının ilk önceliği özel 

mülkiyetin zarar görmesini 

engellemek olmalıdır. 

Mersin 94 2,53 1,966 3,067 ,010
*
 

Adana 66 3,42 2,219 

Antalya 89 3,35 2,143 

Isparta 60 2,87 1,818 

Muğla 134 3,38 2,051 

İzmir 108 2,85 1,928 

36. Orman içi ve kenarındaki 

özel mülkiyet sahiplerinin, 

evlerini orman 

yangınlarından korunmasına 

yönelik önlemler almasını 

sağlayacak kanunlar 

çıkarılmalıdır. 

Mersin 94 6,31 1,391 2,473 ,031
*
 

Adana 66 5,68 1,849 

Antalya 89 5,55 1,989 

Isparta 60 5,53 2,004 

Muğla 134 5,54 2,006 

İzmir 108 5,83 1,796 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
*0,05 düzeyinde önemli. 
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Tablo 4: (Devam) Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları. 

Table 4: (Cont.) The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İTİBARİYLE  

ORMAN KAYNAKLARI VE ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELER 

Temel Düşünceler Orman Bölge Müdürlüğü Sayı (adet) Ortalama
1 

Standart Sapma F değeri P değeri 

1-36. Tüm Temel Düşünceler. Mersin 94 4,28 2,436 2,127 ,059 

Adana 66 4,39 2,487 

Antalya 89 4,30 2,380 

Isparta 60 4,20 2,396 

Muğla 134 4,26 2,413 

İzmir 108 4,20 2,365 
1Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – yarı kabul ediyorum yarı kabul etmiyorum” ve “5 – az kabul 

ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
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Buna göre İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımlarına yönelik temel 

düşünceleri temsil eden “ormanlar, sadece insanoğlunun düşüncesinde 

değerlidir. İnsanlar olmaksızın ormanların hiçbir değeri yoktur” temel 

düşüncesi [F(5, 545)=1,747; p=0,122>0,050], “ormanların değeri asıl olarak 

insanlara sağladığı odun hammaddesi, odun dışı orman ürünleri, su, otlatma, 

yaban hayatı, rekreasyon vb. ürün ve hizmetlerden kaynaklanmaktadır” temel 

düşüncesi [F(5, 545)=2,184; p=0,055>0,050], “ormanlar, sadece istihdam 

olanakları ve gelir sağlıyorsa değer taşır” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,264; 

p=0,278>0,050] ve “ormanların asıl değeri, ticari ürün sağlamasından 

kaynaklanır” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,669; p=0,140>0,050] için OBM’ler 

arasında istatistiksel olarak önemli farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle bu 

temel düşünce için, H04 kabul edilmiştir (Şekil 4 ve Tablo 4). 

Çalışmaya dahil olan katılımcıların bağlı bulundukları OBM’ler 

itibariyle “insanlar, bitkiler ve yaban hayatı, yaşamak için eşit haklara sahiptir” 

temel düşüncesi arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamaktadır 

[F(5, 545)=0,713; p=0,614>0,050]. Böylece H04, bu temel düşünce için kabul 

edilmiştir (Şekil 5 ve Tablo 4). 

Buna karşın Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımlarına yönelik temel 

düşüncelerden bir diğeri olan “ormanların, en az insanlar kadar yaşamını 

sürdürme hakkı vardır” temel düşüncesi için OBM’ler arasında istatistiksel 

bakımdan önemli farklılık ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=2,652; p=0,022<0,050]. 

Bu farkın hangi OBM’ler arasında mevcut olduğunu belirlemek için 

gerçekleştirilen Tukey testi, Adana OBM’nin (ortalama=6,76; standart 

sapma=0,583), Antalya OBM (ortalama=6,16; standart sapma=1,529) ve Isparta 

OBM’den (ortalama=6,13; standart sapma=1,478) istatistiksel yönden önemli 

düzeyde daha olumlu düşünceye sahip olduğu belirlenmiştir. O halde bu temel 

düşünce için, H04 ret edilmiştir (Şekil 5 ve Tablo 4). 

Diğer bir Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımlarına yönelik temel 

düşünce olan “doğanın, en az insanlar kadar yaşamını sürdürme hakkı vardır” 

temel düşüncesi için de, OBM’ler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

bulunmaktadır [F(5, 545)=3,224; p=0,007<0,050]. Nitekim Tukey testi, Isparta 

OBM’nin (ortalama=5,90; standart sapma=1,763), Mersin OBM 

(ortalama=6,68; standart sapma=0,964), Adana OBM (ortalama=6,64; standart 

sapma=1,032) ve Muğla OBM’den (ortalama=6,51; standart sapma=1,302) 

istatistiksel bakımdan önemli düzeyde daha az olumlu düşünceye sahiptir. Bu 

nedenle H04, bu temel düşünce için ret edilmiştir (Şekil 5 ve Tablo 4). 
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Şekil 4: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımlarına Yönelik 
Temel Düşünceleri. 
Figure 4: The Basic Beliefs of Approach of Anthropocentric Belief of Forest Resources and Forest Fires Management by 
Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 
 

Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – ne kabul ediyorum ne de kabul 

etmiyorum” ve “5 – az kabul ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
 



 

56 
 

 

 
Şekil 5: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımlarına Yönelik 
Temel Düşünceleri. 
Figure 5: The Basic Beliefs of Approach of Biocentric Belief of Forest Resources and Forest Fires Management by 
Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 
 

Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – ne kabul ediyorum ne de kabul 
etmiyorum” ve “5 – az kabul ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
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OBM’ler arasında Orman Teşkilatına Güvene yönelik temel 

düşüncelerden “Orman Teşkilatı, orman kaynakları yönetiminde başarılıdır” 

temel düşüncesi [F(5, 545)=1,499; p=0,188>0,050], “Orman Teşkilatı, orman 

yangınları yönetiminde başarılıdır” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,866; 

p=0,098>0,050] ve “Orman Teşkilatı, denetimli yakma tekniklerini planlama ve 

uygulamada başarılı olacaktır” temel düşüncesi [F(5, 545)=2,200; 

p=0,053>0,050] açısından istatistiksel yönden önemli bir fark 

bulunmamaktadır. Bu durumda Orman Teşkilatına Güvene yönelik bu temel 

düşünceler için, H04 kabul edilmiştir (Şekil 6 ve Tablo 4). 

Bununla birlikte Orman Teşkilatına Güvene yönelik temel düşünceler 

arasında olan “Orman Teşkilatı, silvikültürel müdahale tekniklerini planlama ve 

uygulamada başarılı olacaktır” temel düşüncesi açısından OBM’ler arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=4,160; 

p=0,001<0,050]. Nitekim Tukey testi, İzmir OBM’nin (ortalama=5,59; standart 

sapma=1,485), Mersin OBM (ortalama=6,11; standart sapma=1,177), Adana 

OBM (ortalama=6,26; standart sapma=0,829) ve Muğla OBM’den 

(ortalama=6,08; standart sapma=1,062) istatistiksel bakımdan önemli düzeyde 

daha az olumlu düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Böylece bu temel 

düşünce için, H04 ret edilmiştir (Şekil 6 ve Tablo 4). 

Orman Teşkilatına Güvene yönelik bir diğer temel düşünce olan 

“Orman Teşkilatı, vejetasyon kesme tekniklerini planlama ve uygulamada 

başarılı olacaktır” temel düşüncesi için OBM’ler arasındaki farklılık, 

istatistiksel açıdan önemlidir [F(5, 545)=3,552; p=0,004<0,050]. Bu farklılığın 

hangi OBM’ler arasında olduğunu ortaya koyan Tukey testi, Mersin OBM’nin 

(ortalama=4,05; standart sapma=1,869), Adana OBM (ortalama=4,95; standart 

sapma=1,917), Antalya OBM (ortalama=4,89; standart sapma=1,728) ve Muğla 

OBM’den (ortalama=4,99; standart sapma=1,912) istatistiksel olarak önemli 

düzeyde daha az olumlu düşünce taşıdığını göstermiştir. O halde H04, bu temel 

düşünce için ret edilmiştir (Şekil 6 ve Tablo 4). 

OBM’ler arasında istatistiksel bakımdan önemli şekilde farklılık 

gösteren bir diğer Orman Teşkilatına Güvene yönelik temel düşünce, “Orman 

Teşkilatı, yanıcı maddelerin hayvanlara otlatılması tekniklerini planlama ve 

uygulamada başarılı olacaktır” temel düşüncesidir [F(5, 545)=6,956; 

p=0,000<0,050]. Tukey testi uygulaması sonucunda, bu temel düşünce için 

İzmir OBM’de (ortalama=3,89; standart sapma=1,779), Mersin OBM 

(ortalama=5,26; standart sapma=1,593), Adana OBM (ortalama=4,89; standart 

sapma=1,824), Antalya OBM (ortalama=4,79; standart sapma=1,668) ve Muğla 

OBM’den (ortalama=4,77; standart sapma=1,899) istatistiksel açıdan daha az 

olumlu düşüncenin söz konusu olduğu belirlenmiştir. Böylece bu temel düşünce 

için, H04 ret edilmiştir (Şekil 6 ve Tablo 4). 
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Şekil 6: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Orman Teşkilatına Güvene Yönelik Temel 
Düşünceleri. 
Figure 6: The Basic Beliefs of Approach of Trust in Forestry Organization of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 
 

Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – ne kabul ediyorum ne de kabul 
etmiyorum” ve “5 – az kabul ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
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Bir diğer Orman Teşkilatına Güvene yönelik temel düşünce olan 

“Orman Teşkilatı, yanıcı maddelerle kimyasal mücadele tekniklerini planlama 

ve uygulamada başarılı olacaktır” temel düşüncesi itibariyle, OBM’ler arasında 

istatistiksel yönden önemli bir fark ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=2,738; 

p=0,019<0,050]. Farklılıkları karşılaştırmaya yönelik uygulanan Tukey testi, 

Mersin OBM’nin (ortalama=2,57; standart sapma=1,811) Antalya OBM’den 

(ortalama=3,45; standart sapma=2,143) istatistiksel olarak önemli şekilde daha 

az olumlu düşünceye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla H04, bu 

temel düşünce için ret edilmiştir (Şekil 6 ve Tablo 4). 

OBM’ler arasında Ormanlarda Yapay Yönetime yönelik temel 

düşüncelerden “orman yangınları, ülkemizin büyük bir sorunudur” temel 

düşüncesi [F(5, 545)=1,759; p=0,120>0,050], “Orman Teşkilatı, orman 

yangınları yönetiminde başarılıdır” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,866; 

p=0,098>0,050] ve “Orman Kaynakları Yöneticileri, orman yangınları çıkma 

olasılığını azaltmak için ormana etkili şekilde (denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması, kimyasal mücadele vb.) 

müdahale etmelidir” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,848; p=0,102>0,050], 

“Orman Kaynakları Yöneticileri, orman yangınları çıkma olasılığını azaltmak 

için yapay yönetim tekniklerine (denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, 

vejetasyon kesme, hayvan otlatması, kimyasal mücadele vb.) başvurmamalıdır” 

temel düşüncesi [F(5, 545)=0,715; p=0,612>0,050], “yıldırımlar nedeniyle 

başlayan orman yangınlarının, kontrol edilebilir olduğu sürece, doğal şekilde 

yanmasına izin verilmelidir” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,765; 

p=0,118>0,050], “insanlar nedeniyle başlayan orman yangınları, mümkün 

olduğunca hızlı şekilde söndürülmelidir” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,639; 

p=0,148>0,050] ve “insanlar nedeniyle başlayan orman yangınlarının, kontrol 

edilebilir olduğu sürece, yanmasına izin verilmelidir” temel düşüncesi [F(5, 

545)=1,389; p=0,226>0,050] açısından istatistiksel olarak önemli bir fark 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu temel düşünce için, H04 kabul edilmiştir 

(Şekil 7 ve Tablo 4). 

Buna karşın Ormanlarda Yapay Yönetime yönelik temel düşüncelerden 

olan “ülkemiz ormanları için, orman yangınları ekolojik bir felakettir” temel 

düşüncesi için, OBM’ler arasında istatistiksel yönden önemli bir fark tespit 

edilmiştir [F(5, 545)=2,593; p=0,025<0,050]. Nitekim Tukey testi sonuçlarına 

göre, Mersin OBM’nin (ortalama=4,97; standart sapma=1,738) Adana 

OBM’den (ortalama=5,80; standart sapma=1,541) istatistiksel bakımdan önemli 

düzeyde daha az olumlu düşüncesi bulunmaktadır. O nedenle bu temel düşünce 

için, H04 ret edilmiştir (Şekil 7 ve Tablo 4). 
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Şekil 7: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Ormanlarda Yapay Yönetime Yönelik Temel 
Düşünceleri. 
Figure 7: The Basic Beliefs of Approach of Artificial Manipulation in Forests of Forest Resources and Forest Fires 
Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 
 

Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – ne kabul ediyorum ne de kabul 

etmiyorum” ve “5 – az kabul ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
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Bir diğer Ormanlarda Yapay Yönetime yönelik temel düşünce olan 

“tüm orman yangınları zararlıdır” temel düşüncesi için OBM’ler itibariyle 

düşünceler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmaktadır [F(5, 

545)=3,700; p=0,003<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında olduğunu 

ortaya koyan Tukey testi, Muğla OBM’nin (ortalama=4,79; standart 

sapma=2,023), Mersin OBM (ortalama=5,69; standart sapma=1,849), Adana 

OBM (ortalama=5,59; standart sapma=1,655) ve Antalya OBM’den 

(ortalama=5,57; standart sapma=1,678) istatistiksel yönden önemli düzeyde 

daha az olumlu düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Böylece H04, bu temel 

düşünce için ret edilmiştir (Şekil 7 ve Tablo 4). 

Ormanlarda Yapay Yönetime yönelik temel düşüncelerden bir diğeri 

olan “denetimli yakma, tehlikeli bir teknik olması nedeniyle, uygun bir orman 

yangınları yönetim aracı değildir” temel düşüncesine yönelik OBM’lerin 

yaklaşımları arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=5,503; 

p=0,000<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında bulunduğunu gösteren 

Tukey testi, Antalya OBM’nin (ortalama=3,58; standart sapma=1,744) Mersin 

OBM (ortalama=4,63; standart sapma=1,639), Adana OBM (ortalama=4,64; 

standart sapma=2,216), Isparta OBM (ortalama=4,72; standart sapma=1,823) ve 

Muğla OBM’den (ortalama=4,72; standart sapma=1,878) istatistiksel açıdan 

önemli düzeyde daha az olumlu düşünce taşıdığını ortaya koymuştur. Bu 

nedenle H04, bu temel düşünce için ret edilmiştir (Şekil 7 ve Tablo 4). 

OBM’ler arasında bir diğer Ormanlarda Yapay Yönetime yönelik temel 

düşüncelerden olan “yıldırımlar nedeniyle başlayan orman yangınları, mümkün 

olduğunca hızlı şekilde söndürülmelidir” temel düşüncesi açısından önemli bir 

fark belirlenmiştir [F(5, 545)=2,761; p=0,018<0,050]. Nitekim Tukey testi, 

Mersin OBM’nin (ortalama=5,10; standart sapma=1,729) Adana OBM’den 

(ortalama=6,09; standart sapma=1,389) istatistiksel bakımdan önemli şekilde 

daha az olumlu düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçta bu temel 

düşünce için, H04 ret edilmiştir (Şekil 7 ve Tablo 4). 

Ormanlarda Yapay Yönetime yönelik temel düşüncelerden bir diğeri 

olan “yaşamı-özel mülkiyeti tehdit etmeyen ve olumsuz çevresel sonuçlara 

neden olmayan orman yangınları söndürülmemelidir” temel düşüncesi 

yönünden OBM’ler itibariyle önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır [F(5, 

545)=5,389; p=0,000<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında olduğunu 

saptayan Tukey testi, Mersin OBM (ortalama=2,09; standart sapma=1,870), 

Adana OBM (ortalama=1,97; standart sapma=1,856), Antalya OBM 

(ortalama=2,17; standart sapma=1,720) ve Muğla OBM’nin (ortalama=2,41; 

standart sapma=1,885) İzmir OBM’den (ortalama=3,20; standart sapma=2,004) 

istatistiksel olarak önemli şekilde daha az olumlu düşünceye sahip olduğunu 

tespit etmiştir. O halde H04, bu temel düşünce için ret edilmiştir (Şekil 7 ve 

Tablo 4). 
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OBM’ler itibariyle Ormanlarda Yapay Yönetime yönelik temel 

düşüncelerden “ormanlara müdahale etme yerine, sadece kendi haline 

bırakılmalıdır” temel düşüncesi için, önemli düşünce farklılıklarının mevcut 

olduğu belirlenmiştir [F(5, 545)=3,378; p=0,005<0,050]. Bu OBM’lerden 

hangilerinin arasında farklılık bulunduğunu belirlemeye yarayan Tukey testi, 

Mersin OBM (ortalama=2,04; standart sapma=1,579) ve Adana OBM’nin 

(ortalama=1,89; standart sapma=1,550) İzmir OBM’den (ortalama=2,88; 

standart sapma=2,169) istatistiksel yönden önemli şekilde daha az olumlu 

düşünce taşıdığını ortaya koymuştur. Böylece H04, bu temel düşünce için ret 

edilmiştir (Şekil 7 ve Tablo 4). 

Analizden elde edilen sonuçlara göre “insanlar evlerini orman yangını 

tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara inşa etmede özgür olmalıdır” 

temel düşüncesi itibariyle OBM’ler arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark 

bulunmaktadır [F(5, 545)=2,666; p=0,022<0,050]. Daha sonra uygulanan Tukey 

testi, Mersin OBM’nin (ortalama=2,21; standart sapma=1,906) diğer 

OBM’lerden istatistiksel olarak önemli şekilde daha az olumlu düşünceye sahip 

olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu temel düşünce için, H04 ret edilmiştir 

(Şekil 8 ve Tablo 4). 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğüne yönelik temel 

düşüncelerden bir diğeri olan “orman yangınlarından zarar görebilecek yerlere 

inşaat yapılmasının yasaklanmasına yönelik kanunlar çıkarılmalıdır” temel 

düşüncesi için OBM’ler itibariyle önemli farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır 

[F(5, 545)=2,727; p=0,019<0,050]. Bu OBM’lerden hangilerinin arasında 

düşünce farklılığının bulunduğunu gösteren Tukey testi, Muğla OBM’nin 

(ortalama=5,28; standart sapma=2,079) Mersin OBM’den (ortalama=6,07; 

standart sapma=1,686) istatistiksel açıdan önemli şekilde daha az olumlu 

düşünceye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Böylece H04, bu temel düşünce 

için ret edilmiştir (Şekil 8 ve Tablo 4). 

Bir diğer Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğüne yönelik 

temel düşüncelerden olan “sadece binalarını orman yangınlarından korumak 

için önlemler alanlara, orman yangınları tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapma özgürlüğü tanınmalıdır” temel düşüncesi bakımından 

OBM’ler arasında önemli fark saptanmıştır [F(5, 545)=5,118; p=0,000<0,050]. 

Nitekim Tukey testi, Adana OBM (ortalama=2,94; standart sapma=2,197), 

Antalya OBM (ortalama=2,96; standart sapma=1,953), Muğla OBM 

(ortalama=3,09; standart sapma=2,079) ve İzmir OBM’nin (ortalama=2,82; 

standart sapma=1,942) Mersin OBM’den (ortalama=4,11; standart 

sapma=2,153) istatistiksel bakımdan önemli şekilde daha az olumlu düşünce 

taşıdığını göstermiştir. Sonuçta bu temel düşünce için, H04 ret edilmiştir (Şekil 

8 ve Tablo 4). 
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Şekil 8: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü 
Yönelik Temel Düşünceleri. 
Figure 8: The Basic Beliefs of Approach of Freedom to Build in Forest and Forest Edge of Forest Resources and Forest 
Fires Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 
 

Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – ne kabul ediyorum ne de kabul 

etmiyorum” ve “5 – az kabul ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
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Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına yönelik temel 

düşüncelerden olan “orman yangınları tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapıldığında, bu özel mülkiyetin sahibi, mülkünün Orman 

Teşkilatı tarafından orman yangınlarından korunmasını bekleme hakkına sahip 

olmalıdır” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,912; p=0,091>0,050], “orman yangını 

tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara inşaat yapıldığında, bu özel 

mülkiyetin orman yangınlarından korunması sorumluluğu Orman Teşkilatına 

ait olmalıdır” temel düşüncesi [F(5, 545)=0,962; p=0,440>0,050], “orman 

yangınları tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı alanlara inşaat yapıldığında, bu 

özel mülkiyetin orman yangınlarından zarar görmesi halinde sorumluluk 

mülkiyet sahibine ait olmadır” temel düşüncesi [F(5, 545)=1,636; 

p=0,149>0,050] ve “orman yangını tehlikesi taşıyan orman içi ve kenarı 

alanlara inşaat yapıldığında, bu özel mülkiyetin orman yangınlarından zarar 

görmesi halinde sorumluluk Orman Teşkilatına ait olmalıdır” temel düşüncesi 

[F(5, 545)=0,293; p=0,917>0,050] açılarından OBM’ler arasında istatistiksel 

yönden önemli farklılık bulunmamıştır. Bu durumda H04, bu temel düşünceler 

için kabul edilmiştir (Şekil 9 ve Tablo 4). 

Buna karşın Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına 

yönelik temel düşüncelerden biri olan “orman yangınları tehlikesi taşıyan 

orman içi ve kenarı alanlara inşaat yapan kişi, bir orman yangınından dolayı 

can ve mal kaybına maruz kalabileceğini baştan kabul etmelidir” temel 

düşüncesi için OBM’ler arasında önemli farklılıklar belirlenmiştir [F(5, 

545)=2,912; p=0,013<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında olduğunu 

belirlemeye yarayan Tukey testi, Muğla OBM’nin (ortalama=5,70; standart 

sapma=2,004) Mersin OBM (ortalama=6,39; standart sapma=1,401) ve Adana 

OBM’den (ortalama=6,39; standart sapma=1,357) istatistiksel yönden önemli 

şekilde daha az olumlu düşünceye sahip olduğunu ortaya koymuştur. O nedenle 

H04, bu temel düşünce için ret edilmiştir (Şekil 9 ve Tablo 4). 

Bir diğer Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına 

yönelik temel düşünce olan “bir orman yangını başladığında, Orman 

Teşkilatının ilk önceliği özel mülkiyetin zarar görmesini engellemek olmalıdır” 

temel düşüncesine OBM’lerin bakış açılarında önemli farklılık bulunmaktadır 

[F(5, 545)=3,067; p=0,010<0,050]. Ardından uygulanan Tukey testi, Mersin 

OBM’nin (ortalama=2,53; standart sapma=1,966) Muğla OBM’den 

(ortalama=3,38; standart sapma=2,051) istatistiksel olarak önemli şekilde daha 

az olumlu düşünce taşıdığını göstermiştir. Böylece bu temel düşünce için, H04 

ret edilmiştir (Şekil 9 ve Tablo 4). 
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Şekil 9: Orman Bölge Müdürlükleri İtibariyle Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 
Sorumluluklarına Yönelik Temel Düşünceleri. 
Figure 9: The Basic Beliefs of Approach of Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners of Forest Resources 
and Forest Fires Management by Regional Directorate of Forestry of Forest Resources Managers and Retired Forest 
Engineers. 
 

Ortalama Puanlar; “1 – kesinlikle kabul etmiyorum”, “2 – orta derecede kabul etmiyorum”, “3 – az kabul etmiyorum”, “4 – ne kabul ediyorum ne de kabul 
etmiyorum” ve “5 – az kabul ediyorum”, “6 – orta derecede kabul ediyorum”, “7 – kesinlikle kabul ediyorum” olduğu ölçeklerdeki ortalama değerlerdir. 
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Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına yönelik temel 

düşünceler arasında kabul edilen “orman içi ve kenarındaki özel mülkiyet 

sahiplerinin, evlerini orman yangınlarından korunmasına yönelik önlemler 

almasını sağlayacak kanunlar çıkarılmalıdır” temel düşüncesi için OBM’ler 

itibariyle önemli farklılık tespit edilmiştir [F(5, 545)=2,473; p=0,031<0,050]. 

Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında olduğunu belirlemek için kullanılan 

Tukey testi, Isparta OBM (ortalama=5,53; standart sapma=2,004) ve Muğla 

OBM’nin (ortalama=5,54; standart sapma=2,006) Mersin OBM’den 

(ortalama=6,31; standart sapma=1,391) istatistiksel açıdan önemli şekilde daha 

az olumlu düşünceye sahip olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle H04, bu temel 

düşünce için ret edilmiştir (Şekil 9 ve Tablo 4). 

 

 

3.4.2. Orman Kaynakları ve Orman Yangınları 
Yönetimine Yönelik Temel Düşüncelerin Tamamı İçin 
Farklılıklar 

 

Araştırmaya dahil olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin bağlı bulundukları OBM’ler itibariyle orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşüncelerin tamamı 

için olası farklılıkları incelemek üzere sınanan sıfır hipotez şudur; 

H05: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve 

orman yangınları yönetimine yönelik temel düşüncelerin tamamı 

arasında önemli bir fark yoktur. 

Orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşüncelerin tamamı için OBM’ler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

ölçmek ve yukarıdaki hipotezi sınamak için “tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA)” uygulanmıştır. 

Tüm orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşünce soruları birlikte değerlendirildiğinde, OBM’lerin tamamının bu 

düşüncelere olumlu yaklaştıkları görülmüştür. Nitekim temel düşüncelere en 

olumlu yaklaşan Adana OBM (ortalama=4,39; standart sapma=2,487) iken, en 

az olumlu yaklaşanları Isparta OBM (ortalama=4,20; standart sapma=2,396) ve 

İzmir OBM (ortalama=4,20; standart sapma=2,365) olduğu tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte OBM’ler arasında orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik temel düşünceler açısından istatistiksel olarak önemli bir 

fark yoktur [F(5, 19830)=2,127; p=0,059>0,050]. Bu nedenle H05 kabul 

edilmiştir (Tablo 4). 
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3.5. BK Düzeyleri ile Görüş Yönü İlişkisi 
 

Araştırmanın amaçlarından birisi; denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele 

yönünde olumlu görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her 

birine yönelik olumsuz görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip 

olup olmadıklarını belirlemektir. Bunun için sınanan sıfır hipotez aşağıdadır; 

H06: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde olumlu görüşlere 

sahip olan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli Orman 

Mühendisleri, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine yönelik 

olumsuz görüşlere sahip olanlardan önemli şekilde farklı BK 

düzeylerine sahip değildir. 

Bu doğrultuda her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik olumlu 

ve olumsuz görüşlere sahip katılımcıların sahip oldukları ortalama BK 

puanlarını karşılaştırmak için “bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de sunulmuştur. 

Buna göre denetimli yakma 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 puanına 

sahiptir (t=7,006; sd=549; p=0,000<0,050). Böylece bu ilişki yönünden H06 ret 

edilmiştir (Tablo 5). 

Buna karşın silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniği için 

olumlu ve olumsuz görüşler taşıyan katılımcılar arasında, sahip oldukları BK 

puanları itibariyle istatistiksel açıdan önemli farklılıklar bulunmamaktadır. 

Böylece silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüş 

yönünün (olumlu ya da olumsuz görüşün), BK puanından bağımsız olduğu 

ortaya çıkmıştır (t=-0,464; sd=549; p=0,643>0,050). Bu nedenle H06, bu ilişki 

için kabul edilmiştir (Tablo 5). 

Vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniği için olumlu görüşler 

taşıyan katılımcılar, aynı yanıcı madde azaltma tekniği için olumsuz görüşlere 

sahip katılımcılara göre istatistiksel yönden önemli oranda daha yüksek BK 

puanı vermiştir (t=4,687; sd=549; p=0,000<0,050). O halde bu ilişki için H06 ret 

edilmiştir (Tablo 5). 

Bir diğer yanıcı madde azaltma tekniği olan hayvan otlatmasına yönelik 

olumlu ve olumsuz görüşler taşıyan katılımcılar arasında ise, sahip oldukları BK 

puanları açısından istatistiksel bakımdan önemli bir fark ortaya çıkmamıştır 

(t=1,445; sd=549; p=0,149>0,050). Yani H06, bu ilişki için kabul edilmiştir 

(Tablo 5). 
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Tablo 5: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Olumlu ve Olumsuz Görüş Grupları 
Arasında BK’larının Karşılaştırılmasını Gösteren Bağımsız Örneklemeler t-Testi 
Sonuçları. 

Table 5: The Results of Independent Samples t-Test for Comparison of IC between 
Positive and Negative Attitude Groups for the Reduction Techniques of Fuel Plants of 
Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

Yanıcı 

Madde 

Azaltma 

Teknikleri 

Görüş 

Yönü 

Grubu 

Sayı 

(adet) 

Ortalama 

BK 

Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 

t 

değeri 

P 

değeri 

Denetimli 

Yakma 

Olumlu 

Görüş 
392 ,48085 ,285160 

549 7,006 0,000** 

Olumsuz 

Görüş 
159 ,29304 ,285015 

Silvikültürel 

Müdahaleler 

Olumlu 

Görüş 
531 ,38348 ,290121 

549 -0,464 0,643 

Olumsuz 

Görüş 
20 ,41435 ,336887 

Vejetasyon 

Kesme 

Olumlu 

Görüş 
422 ,48827 ,310707 

549 4,687 0,000** 

Olumsuz 

Görüş 
129 ,34378 ,291815 

Hayvan 

Otlatması 

Olumlu 

Görüş 
400 ,47016 ,295883 

549 1,445 0,149 

Olumsuz 

Görüş 
151 ,42859 ,314730 

Kimyasal 

Mücadele 

Olumlu 

Görüş 
102 ,37094 ,285591 

130 6,253 0,000** 

Olumsuz 

Görüş 
449 ,18248 ,220896 

**0,01 düzeyinde önemli. 
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Öte yandan yanıcı madde azaltma tekniklerinden bir diğeri olan 

kimyasal mücadele için olumlu görüş belirten katılımcılar, bu teknik için 

olumsuz görüş taşıyan katılımcılardan istatistiksel açıdan önemli şekilde daha 

yüksek BK puanı ortaya koymuştur (t=6,253; sd=130; p=0,000<0,050). 

Dolayısıyla bu ilişki için H06 ret edilmiştir (Tablo 5). 

 

 

3.6. BK Düzeyleri ile Görüş Aşırılığı İlişkisi 
 

Araştırmanın bir diğer amacı; denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele 

yönünde aşırı görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine 

yönelik ılımlı görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıklarını belirlemektir. Bu doğrultuda aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H07: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde aşırı görüşlere 

sahip olan Orman Kaynakları Yöneticileri ve Emekli Orman Mühendisleri, bu 

yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine yönelik ılımlı görüşlere sahip 

olanlardan önemli şekilde farklı BK düzeylerine sahip değildir. 

Buna göre araştırmadaki yanıcı madde azaltma tekniklerini oluşturan 

denetimli yakma (t=-5,404; sd=549; p=0,000<0,050), silvikültürel müdahaleler 

(t=-5,426; sd=275; p=0,000<0,050), vejetasyon kesme (t=-4,640; sd=549; 

p=0,000<0,050), hayvan otlatması (t=-5,798; sd=549; p=0,000<0,050) ve 

kimyasal mücadelenin (t=-7,823; sd=518; p=0,000<0,050) her birisi için olmak 

üzere, ılımlı görüşlere sahip katılımcılar, aşırı görüşlere sahip olanlardan 

istatistiksel açıdan önemli şekilde daha yüksek BK düzeylerine sahiptir. Elde 

edilen bu sonuçlar, araştırmaya katılanların yanıcı madde azaltma tekniklerine 

yönelik yaklaşımları dikkate alındığında, daha yüksek BK düzeylerinin daha 

ılımlı görüşlerle ilişkili iken, daha düşük BK düzeylerinin ise daha aşırı 

görüşlerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle H07 ret edilmiştir 

(Tablo 6). 

 

 

3.7. BK Düzeyleri ile Orman Kaynakları ve Orman 
Yangınları Yönetimine Yönelik Temel Düşünceler İlişkisi 

 

Bir diğer araştırma amacı; araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünce arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemektir. Bu amaç için aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 
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Tablo 6: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 
Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Ilımlı ve Aşırı Görüş Grupları Arasında 
BK’larının Karşılaştırılmasını Gösteren Bağımsız Örneklemeler t-Testi Sonuçları. 

Table 6: The Results of Independent Samples t-Test for Comparison of IC between 
Extreme and Moderate Attitude Groups for the Reduction Techniques of Fuel Plants of 
Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

Yanıcı 

Madde 

Azaltma 

Teknikleri 

Görüş 

Ilımlılığı 

Grubu 

Sayı 

(adet) 

Ortalama 

BK 

Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 

t 

değeri 

P 

değeri 

Denetimli 

Yakma 

Aşırı 

Görüş 
108 ,29144 ,266597 

549 -5,404 0,000** 

Ilımlı 

Görüş 
443 ,45962 ,295360 

Silvikültürel 

Müdahaleler 

Aşırı 

Görüş 
389 ,34043 ,274650 

275 -5,426 0,000** 

Ilımlı 

Görüş 
162 ,49065 ,304584 

Vejetasyon 

Kesme 

Aşırı 

Görüş 
112 ,33447 ,304478 

549 -4,640 0,000** 

Ilımlı 

Görüş 
439 ,48505 ,307039 

Hayvan 

Otlatması 

Aşırı 

Görüş 
114 ,31713 ,285053 

549 -5,798 0,000** 

Ilımlı 

Görüş 
437 ,49572 ,294885 

Kimyasal 

Mücadele 

Aşırı 

Görüş 
249 ,13504 ,173814 

518 -7,823 0,000** 

Ilımlı 

Görüş 
302 ,28525 ,273276 

**0,01 düzeyinde önemli. 
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H08: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine 

yönelik her bir temel düşünceleri arasında önemli bir pozitif iki 

değişkenli ilişki yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve herhangi iki değişken arasında ilişkinin olup 

olmadığını belirlemek ve ilişki mevcut ise ilişkinin kuvvetini ve yönünü 

incelemek için “korelasyon analizi” kullanılmıştır. Elde edilen “Pearson iki 

değişkenli korelasyon analizi” sonuçları, Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Buna göre denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,033; p=0,124>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,001; p=0,929>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,018; p=0,461>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev 

Sahiplerinin Sorumlulukları (r=0,007; p=0,683>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki iki değişkenli ilişkiler pozitif yönlü ve düşük dereceli bir ilişkiyi 

göstermekte olup, istatistiksel olarak önemli değildir. Yine denetimli yakma 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile Canlı Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları temel düşüncesi arasındaki  iki değişkenli ilişkinin 

kuvveti de düşük olup, ilişkinin yönü negatif ve istatistiksel yönden önemli 

olmayan bir ilişkidir (r=-0,008; p=0,740>0,050). 

Buna karşın denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi arasındaki iki 

değişkenli ilişkinin yönü ise pozitif ve düşük derecede bir ilişkiyi yansıtmakta 

olup, istatistiksel açıdan önem taşımaktadır (r=0,054; p=0,001<0,050). Bu 

durumda denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları, Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları, Ormanlarda Yapay Yönetim, Orman İçi ve Kenarına İnşaat 

Yapma Özgürlüğü ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları 

temel düşünceleri arasındaki iki değişkenli ilişkiler bakımından H08 kabul 

edilmiştir. Buna karşın denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeylerinin Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi ile iki 

değişkenli ilişkiler yönünden ise H08 ret edilmiştir (Tablo 7) 
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Tablo 7: Çalışmaya Katılan Tüm Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Orman Kaynakları ve 
Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşünceleri ile Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Göre BK’lar Arasındaki 
İlişkiyi Gösteren Pearson Korelasyonları. 

Table 7: Pearson’s Correlations for the Relationship Between IC According to the Reduction Techniques of Fuel Plants and Basic 
Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers Participated 
in This Study. 

Orman Kaynakları ve 

Orman Yangınları 

Yönetimi Konusundaki 

Temel Düşünceler 

Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Göre Bütünleyici Karmaşıklıklar 

Denetimli Yakmaya 

Yönelik Bütünleyici 

Karmaşıklık 

Silvikültürel 

Müdahalelere Yönelik 

Bütünleyici 

Karmaşıklık 

Vejetasyon Kesmeye 

Yönelik Bütünleyici 

Karmaşıklık 

Hayvan Otlatmaya 

Yönelik Bütünleyici 

Karmaşıklık 

Kimyasal Mücadeleye 

Yönelik Bütünleyici 

Karmaşıklık 

Pearson 

Korelasyon 

(r) 

P 

değeri 

Pearson 

Korelasyon 

(r) 

P 

değeri 

Pearson 

Korelasyon 

(r) 

P 

değeri 

Pearson 

Korelasyon 

(r) 

P 

değeri 

Pearson 

Korelasyon 

(r) 

P 

değeri 

İnsan Merkezli Düşünce 

(Antroposentrik) 
0,033 0,124 0,031 0,141 0,040 0,060 0,042 0,048* 0,049 0,021* 

Canlı Merkezli Düşünce 
(Biyosentrik) 

-0,008 0,740 0,006 0,819 -0,022 0,378 -0,055 0,024* 0,004 0,879 

Orman Teşkilatına Güven 0,054 0,001** -0,020 0,208 0,026 0,104 0,019 0,230 0,120 0,000** 

Ormanlarda Yapay 

Yönetim 
0,001 0,929 0,000 0,995 0,019 0,127 0,020 0,097 0,014 0,251 

Özgürlük 0,018 0,461 -0,010 0,679 0,015 0,539 0,013 0,598 0,021 0,383 

Sorumluluk 0,007 0,683 -0,031 0,056 0,007 0,652 0,002 0,890 0,007 0,658 
*  Korelasyon 0,05 düzeyinde önemli, 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 
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Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,031; p=0,141>0,050), 

Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,006; p=0,819>0,050) ve Ormanlarda 

Yapay Yönetim (r=0,000; p=0,995>0,050) temel düşünceleri arasındaki ilişkiler 

pozitif yönlü ve düşük derecede iki değişkenli ilişki olup, istatistiksel bakımdan 

anlamlı değildir. Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeyleri ile Orman Teşkilatına Güven (r=-0,020; p=0,208>0,050), 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=-0,010; p=0,679>0,050) ve 

Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları (r=-0,031; p=0,056>0,050) 

temel düşünceleri arasında ise negatif yönlü, orta derecede ve istatistiksel 

açıdan önemli olmayan iki değişkenli ilişki mevcuttur. Bu nedenle silvikültürel 

müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünceler arasındaki 

iki değişkenli ilişkiler açısından H08 kabul edilmiştir (Tablo 7). 

Vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,040; p=0,060>0,050), 

Orman Teşkilatına Güven (r=0,026; p=0,104>0,050), Ormanlarda Yapay 

Yönetim (r=0,019; p=0,127>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma 

Özgürlüğü (r=0,015; p=0,539>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (r=0,007; p=0,652>0,050) temel düşünceleri arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler pozitif yönlü ve düşük derecede ilişkiler olup, istatistiksel 

olarak önemlidir. Buna karşın vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeyleri ile Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları temel düşüncesi 

arasındaki iki değişkenli ilişki ise negatif yönlü, düşük derecede ve istatistiksel 

yönden önem taşımamaktadır (r=-0,022; p=0,378>0,050). Böylece vejetasyon 

kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünceler arasındaki 

iki değişkenli ilişkiler bakımından H08 kabul edilmiştir (Tablo 7). 

Hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri 

ile Orman Teşkilatına Güven (r=0,019; p=0,230>0,050), Ormanlarda Yapay 

Yönetim (r=0,020; p=0,097>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma 

Özgürlüğü (r=0,013; p=0,598>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (r=0,002; p=0,890>0,050) temel düşünceler arasındaki ilişkiler 

pozitif yönlü, düşük derecede ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilişkilerdir. 

Buna karşın hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları temel düşüncesi arasındaki 

ilişki pozitif yönlü ve düşük dereceli (r=0,042; p=0,048<0,050) ve Canlı 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları temel düşüncesi arasındaki ilişki ise negatif 

yönlü ve düşük dereceli olup (r=-0,055; p=0,024<0,050), istatistiksel açıdan 

önemlidir. Böylece hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile Orman Teşkilatına Güven, Ormanlarda Yapay Yönetim, 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü ve Orman Teşkilatının / Ev 



 

74 
 

Sahiplerinin Sorumlulukları temel düşünceler arasındaki iki değişkenli ilişkiler 

yönünden H08 kabul edilmiş iken, bu yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları ve Canlı Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları temel düşünceler arasındaki ilişkiler açısından H08 ret 

edilmiştir (Tablo 7). 

Kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,004; p=0,879>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,014; p=0,251>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,021; p=0,383>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev 

Sahiplerinin Sorumlulukları (r=0,007; p=0,658>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki ilişkilerin pozitif yönlü, düşük derecede ve istatistiksel bakımdan 

önem taşımadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte kimyasal mücadele yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları (r=0,049; p=0,021<0,050) ve Orman Teşkilatına Güven (r=0,120; 

p=0,000<0,050) temel düşünceler arasındaki ilişkiler ise pozitif yönlü, düşük 

derecede ve istatistiksel yönden önemli ilişkilerdir. Bu nedenle kimyasal 

mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile Canlı 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları, Ormanlarda Yapay Yönetim, Orman İçi ve 

Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları temel düşünceler arasındaki iki değişkenli ilişkiler bakımından 

H08 kabul edilmiş iken, bu yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları ve Orman Teşkilatına 

Güven temel düşünceler arasındaki ilişki yönünden H08 ret edilmiştir (Tablo 7). 

 

 

3.8. Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik 
Görüşler ile Orman Kaynakları ve Orman Yangınları 
Yönetimine Yönelik Temel Düşünceler İlişkisi Üzerine 
BK Düzeylerinin Etkisi 

 

Araştırmanın bir diğer amacı; araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine, her bir 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisinin olup 

olmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda sınanan sıfır hipotez şöyledir; 

H09: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisi yoktur. 
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Bu hipotezi sınamak üzere “çoklu doğrusal regresyon analizi” 

kullanılmıştır. Bu doğrultuda her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüş ile her bir orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

temel düşünce için ayrı ayrı olmak üzere iki aşamalı regresyon 

gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada sırasıyla denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele yanıcı 

madde azaltma tekniklerine yönelik görüşten oluşan bağımlı değişken, iki 

bağımsız değişkenle (yani orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine 

yönelik temel düşünceler ve ilgili yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyi) regresyona tabi tutulmuştur. Böylece bu regresyon, temel düşünceler ile 

BK düzeylerinin herhangi bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler 

üzerine etkilerini incelemiştir. Ardından her bir regresyon analizinin ikinci 

aşamasında, regresyon eşitliğine temel düşünce puanı ile BK puanının 

çarpımından oluşan bir katsayı (etkileşim terimi) eklenmiştir. Bu ikinci 

regresyonda eğer katsayı istatistiksel olarak önemli ise, o takdirde etkileşimin 

olduğu varsayılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Tablo 8’den Tablo 17’ye kadar 

verilmiştir. 

Denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler için, 

ilk analizde Orman Teşkilatına Güven temel düşünce ve denetimli yakma yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinden oluşan bağımsız 

değişkenlerin tek başına, katılımcıların denetimli yakma yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşlerindeki değişimlerin en yüksek oranı olan %9,9’unu 

(Belirtme Katsayısı=0,099) açıkladığı anlaşılmıştır (Tablo 8).  

Ardından gerçekleştirilen ikinci regresyon analizi aşamasında, denetimli 

yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler kapsamında İnsan 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,120; p=0,006<0,050) ve Orman 

Teşkilatına Güven (β=-0,174; p=0,000<0,050) temel düşünceleri, istatistiksel 

olarak önemli katsayılar göstermiştir. Buna göre denetimli yakma yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri, denetimli yakma yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları ve Orman 

Teşkilatına Güven temel düşünceler arasındaki ilişkileri etkilemektedir. 

Dolayısıyla bu ilişkiler yönünden H09 ret edilmiştir. Buna karşın denetimli 

yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler ile Canlı Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları (β=0,023; p=0,763>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim 

(β=-0,026; p=0,345>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü 

(β=0,027; p=0,530>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=-0,004; p=0,905>0,050) temel düşünceleri arasındaki 

ilişkiler, denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeylerinden etkilenmemiştir. O halde bu ilişkiler için, H09 kabul edilmiştir 

(Tablo 9). 
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Tablo 8: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Denetimli Yakmaya Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve 
Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerine Göre Denetimli Yakmaya Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen 
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1). 
Table 8: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Prescribed Burning Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest 
Engineers By IC According to Prescribed Burning and Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 1). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Denetimli Yakmaya Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,007 0,743 0,056 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,236 0,000** 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,035 0,139 0,057 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,237 0,000** 

Orman Teşkilatına Güven 0,208 0,000** 0,099 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,225 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,001 0,915 0,056 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,236 0,000** 

Özgürlük 0,015 0,527 0,056 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,236 0,000** 

Sorumluluk -0,014 0,371 0,056 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,236 0,000** 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 9: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Denetimli Yakmaya Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel 
Düşüncelerine Göre Denetimli Yakmaya Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2). 
Table 9: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Prescribed Burning Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers By IC According to Prescribed Burning and 
Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 2). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Denetimli Yakmaya Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,086 0,015* 0,059 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,304 0,000** 

İnsan Merkezli Düşünce*BK -0,120 0,006** 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,027 0,442 0,057 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,216 0,003** 

Canlı Merkezli Düşünce*BK 0,023 0,763 

Orman Teşkilatına Güven 0,283 0,000** 0,103 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,364 0,000** 

Orman Teşkilatına Güven*BK -0,174 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,015 0,420 0,056 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,254 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim*BK -0,026 0,345 

Özgürlük 0,002 0,944 0,056 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,219 0,000** 

Özgürlük*BK 0,027 0,530 

Sorumluluk -0,012 0,658 0,056 

Denetimli Yakmaya Yönelik BK 0,239 0,000** 

Sorumluluk*BK -0,004 0,905 
*
0,05 düzeyinde önemli, 

**
0,01 düzeyinde önemli. 
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Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşler için, ilk regresyon analizinde yine Orman Teşkilatına Güven temel 

düşünce ve silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeylerinden meydana gelen bağımsız değişkenler, katılımcıların 

silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşlerindeki değişimlerin %4,9’luk (Belirtme Katsayısı=0,049) en yüksek 

oranda açıkladığı belirlenmiştir (Tablo 10). İkinci regresyon analizi modelinde 

silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler için, 

sadece Orman Teşkilatına Güven (β=0,083; p=0,046<0,050) temel düşüncesi 

kapsamında istatistiksel bakımdan önem taşıyan katsayı ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri, silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşler ile Orman Teşkilatına Güven temel düşünceler arasındaki ilişkiler 

üzerine etki yaptığı anlaşılmıştır. Bu nedenle bu ilişkiler için H09 ret edilmiştir. 

Öte yandan silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=0,040; p=0,347>0,050), 

Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=0,051; p=0,527>0,050), Ormanlarda 

Yapay Yönetim (β=-0,007; p=0,802>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat 

Yapma Özgürlüğü (β=0,019; p=0,662>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev 

Sahiplerinin Sorumlulukları (β=-0,002; p=0,956>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki ilişkiler üzerine silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisi bulunmamıştır. Dolayısıyla bu ilişkiler 

için, H09 kabul edilmiştir (Tablo 11). 

Vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler 

kapsamındaki ilk regresyon analizinde, yine Orman Teşkilatına Güven temel 

düşüncesi ve vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeylerinden oluşan bağımsız değişkenlerin tek başına, katılımcıların 

vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerindeki 

değişimlerin en yüksek oranını oluşturan %5,6’sını (Belirtme Katsayısı=0,056) 

açıkladığı belirlenmiştir (Tablo 12). Regresyon analizinin ikinci aşamasında, 

vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler dahilinde 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (β=0,091; p=0,040<0,050) 

temel düşüncesi, istatistiksel yönden önemli katsayıya sahiptir. Bu nedenle 

vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri, 

vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler ile Orman 

İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü temel düşüncesi arasındaki ilişkiler 

üzerinde etkiye sahiptir. Bu durumda, bu ilişkiler yönünden H09 ret edilmiştir. 
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Tablo 10: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları 
ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerine Göre Silvikültürel Müdahalelere Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin 
Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1). 
Table 10: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Silvicultural Treatment Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest 
Engineers By IC According to Silvicultural Treatment and Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 1). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Silvikültürel Müdahalelere Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) -0,002 0,912 0,034 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,185 0,000** 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,094 0,000** 0,043 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,185 0,000** 

Orman Teşkilatına Güven 0,121 0,000** 0,049 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,182 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,012 0,321 0,034 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,185 0,000** 

Özgürlük 0,000 0,985 0,034 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,185 0,000** 

Sorumluluk 0,011 0,484 0,034 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,185 0,000** 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 11: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki 
Temel Düşüncelerine Göre Silvikültürel Müdahalelere Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2). 
Table 11: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Silvicultural Treatment Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers By IC According to Silvicultural Treatment 
and Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 2). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Silvikültürel Müdahalelere Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) -0,027 0,419 0,035 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,209 0,000** 

İnsan Merkezli Düşünce*BK 0,040 0,347 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,078 0,025* 0,043 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,231 0,002** 

Canlı Merkezli Düşünce*BK 0,051 0,527 

Orman Teşkilatına Güven 0,086 0,000** 0,050 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,252 0,000** 

Orman Teşkilatına Güven*BK 0,083 0,046* 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,016 0,408 0,034 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,180 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim*BK -0,007 0,802 

Özgürlük -0,009 0,766 0,034 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,198 0,000** 

Özgürlük*BK 0,019 0,662 

Sorumluluk 0,012 0,626 0,034 

Silvikültürel Müdahalelere Yönelik BK -0,183 0,000** 

Sorumluluk*BK -0,002 0,956 
*
0,05 düzeyinde önemli, 

**
0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 12: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve 
Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerine Göre Vejetasyon Kesmeye Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen 
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1). 
Table 12: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Removing Vegetation Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest 
Engineers By IC According to Removing Vegetation and Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 1). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Vejetasyon Kesmeye Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,022 0,296 0,006 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,072 0,001** 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,073 0,003** 0,011 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,075 0,002** 

Orman Teşkilatına Güven 0,225 0,000** 0,056 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,067 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,015 0,212 0,006 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,073 0,000** 

Özgürlük -0,005 0,837 0,005 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,073 0,003** 

Sorumluluk 0,017 0,287 0,006 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,073 0,000** 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Buna karşın vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,044; p=0,341>0,050), 

Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,005; p=0,953>0,050), Orman 

Teşkilatına Güven (β=-0,041; p=0,321>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim 

(β=-0,030; p=0,298>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=0,000; p=0,989>0,050) temel düşünceleri arasındaki ilişkiler, 

vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinden 

etkilenmemiştir. Böylece H09, bu ilişkiler için kabul edilmiştir (Tablo 13). 

Hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler için, 

regresyon analizinin ilk aşamasında yine Orman Teşkilatına Güven temel 

düşüncesi ve hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeylerinden oluşan bağımsız değişkenlerin, katılımcıların hayvan otlatması 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerindeki değişimlerin %0,8’lik 

(Belirtme Katsayısı=0,008) en yüksek oranda açıkladığı görülmektedir (Tablo 

14). Regresyon analizinin ikinci modelinde hayvan otlatması yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik görüşler için, hiçbir temel düşünce kapsamında 

istatistiksel açıdan önemli bir katsayı belirlenmemiştir.  

Bir başka ifadeyle hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=0,012; 

p=0,792>0,050), Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,116; 

p=0,136>0,050), Orman Teşkilatına Güven (β=-0,028; p=0,509>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (β=0,038; p=0,189>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (β=-0,016; p=0,707>0,050) ve Orman Teşkilatının / 

Ev Sahiplerinin Sorumlulukları (β=0,004; p=0,920>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki ilişkiler üzerine hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeylerinin etki etmediği anlaşılmıştır. Sonuçta bu ilişkiler için, 

H09 kabul edilmiştir (Tablo 15). 

Kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler 

dahilindeki ilk aşama regresyon analizinde, yine Orman Teşkilatına Güven 

temel düşüncesi ve kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeylerinden meydana gelen bağımsız değişkenlerin tek başına, 

katılımcıların kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşlerindeki değişimlerin en yüksek oranını temsil eden %15,7’sini (Belirtme 

Katsayısı=0,157) açıkladığı ortaya çıkmıştır (Tablo 16). 
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Tablo 13: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel 
Düşüncelerine Göre Vejetasyon Kesmeye Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2). 
Table 13: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Removing Vegetation Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers By IC According to Removing Vegetation 
and Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 2). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Vejetasyon Kesmeye Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,051 0,168 0,006 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,097 0,004** 

İnsan Merkezli Düşünce*BK -0,044 0,341 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,072 0,051 0,011 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,071 0,329 

Canlı Merkezli Düşünce*BK 0,005 0,953 

Orman Teşkilatına Güven 0,243 0,000** 0,056 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,100 0,006** 

Orman Teşkilatına Güven*BK -0,041 0,321 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,032 0,113 0,006 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,094 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim*BK -0,030 0,298 

Özgürlük -0,049 0,134 0,008 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,013 0,742 

Özgürlük*BK 0,091 0,040* 

Sorumluluk 0,017 0,525 0,006 

Vejetasyon Kesmeye Yönelik BK 0,073 0,009** 

Sorumluluk*BK 0,000 0,989 
*
0,05 düzeyinde önemli, 

**
0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 14: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Hayvan Otlatmaya Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve 
Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerine Göre Hayvan Otlatmaya Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen 
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1). 
Table 14: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Grazing Animal Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest 
Engineers By IC According to Grazing Animal and Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 1). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Hayvan Otlatmaya Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,008 0,701 0,000 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,005 0,802 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,041 0,097 0,002 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,003 0,912 

Orman Teşkilatına Güven 0,091 0,000** 0,008 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,007 0,673 

Ormanlarda Yapay Yönetim -0,002 0,890 0,000 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,005 0,687 

Özgürlük 0,031 0,207 0,001 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,005 0,826 

Sorumluluk 0,024 0,135 0,001 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,005 0,754 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 15: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Hayvan Otlatmaya Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel 
Düşüncelerine Göre Hayvan Otlatmaya Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2). 
Table 15: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of Grazing Animal Attitudes of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers By IC According to Grazing Animal and Their 
Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 2). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Hayvan Otlatmaya Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,000 0,999 0,000 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,012 0,717 

İnsan Merkezli Düşünce*BK 0,012 0,792 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 0,085 0,027* 0,003 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK 0,100 0,172 

Canlı Merkezli Düşünce*BK -0,116 0,136 

Orman Teşkilatına Güven 0,104 0,000** 0,008 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK 0,016 0,676 

Orman Teşkilatına Güven*BK -0,028 0,509 

Ormanlarda Yapay Yönetim -0,023 0,257 0,000 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,031 0,184 

Ormanlarda Yapay Yönetim*BK 0,038 0,189 

Özgürlük 0,039 0,235 0,001 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK 0,005 0,894 

Özgürlük*BK -0,016 0,707 

Sorumluluk 0,022 0,430 0,001 

Hayvan Otlatmaya Yönelik BK -0,007 0,793 

Sorumluluk*BK 0,004 0,920 
*
0,05 düzeyinde önemli, 

**
0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 16: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve 
Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel Düşüncelerine Göre Kimyasal Mücadeleye Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen 
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1). 
Table 16: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of the Attitudes of Spraying Plants with Chemicals to Kill Fuel Plants of Forest 
Resources Managers and Retired Forest Engineers By IC According to Spraying Plants with Chemicals to Kill Fuel Plants and Their Basic Beliefs of 
Forest Resources and Forest Fires Management (Model 1). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Kimyasal Mücadeleye Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,037 0,062 0,134 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,363 0,000** 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) -0,014 0,546 0,133 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,365 0,000** 

Orman Teşkilatına Güven 0,155 0,000** 0,157 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,346 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,014 0,238 0,133 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,364 0,000** 

Özgürlük -0,026 0,254 0,134 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,365 0,000** 

Sorumluluk -0,005 0,762 0,133 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,364 0,000** 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Regresyon analizinin ikinci aşamasında, kimyasal mücadele yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik görüşler kapsamında, hiçbir temel düşüncenin 

istatistiksel olarak önemli bir katsayıya sahip olmadığı belirlenmiştir. Yani 

kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler ile İnsan 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,045; p=0,226>0,050), Canlı Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları (β=0,072; p=0,338>0,050), Orman Teşkilatına Güven 

(β=0,061; p=0,156>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (β=-0,039; 

p=0,123>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (β=0,016; 

p=0,692>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları (β=-

0,018; p=0,472>0,050) temel düşünceler arasındaki ilişkiler, kimyasal mücadele 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinden etkilenmemiştir. 

Dolayısıyla H09, bu ilişkiler için kabul edilmiştir (Tablo 17). 

 

 

3.9. Düşük ve Yüksek BK Grupları İtibariyle Yanıcı 
Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Görüşler ile Orman 
Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimine Yönelik 
Temel Düşünceler İlişkisi 

 

Bir diğer araştırma amacı ise; araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkilerin, düşük ve 

yüksek BK grupları için farklı olup olmadığını belirlemektir. Bunun için 

aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H010: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik 

her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler, düşük ve yüksek BK 

grupları için farklı değildir. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak için “çoklu doğrusal regresyon analizi” 

uygulanmıştır. Öncelikle katılımcılar, her bir yanıcı madde azaltma tekniği için 

düşük (BK≤0,5) veya yüksek (BK>0,5) BK grubuna dahil edilmiştir. Ardından 

her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler, her bir orman 

kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünce itibariyle 

regresyona tabi tutulmuştur. Her bir yanıcı madde azaltma tekniği için, ilgili 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler ile orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimine yönelik temel düşünceler arasındaki ilişkiler, hem düşük 

hem de yüksek BK grubu için belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 18’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 17: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK’ları ile Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel 
Düşüncelerine Göre Kimyasal Mücadeleye Yönelik Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2). 
Table 17: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of the Attitudes of Spraying Plants with Chemicals to Kill Fuel Plants of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers By IC 
According to Spraying Plants with Chemicals to Kill Fuel Plants and Their Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management (Model 2). 

Regresyon Analizindeki Bağımlı Değişken: Kimyasal Mücadeleye Yönelik Görüşler 

Orm.Bölge Müd. Bağımsız Değişkenler Standardize Edilmiş Regresyon Katsayısı (β) P değeri Belirtme Katsayısı(R2) 

Toplam 

İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 0,058 0,028* 0,135 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,394 0,000** 

İnsan Merkezli Düşünce*BK -0,045 0,226 

Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) -0,030 0,293 0,134 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,298 0,000** 

Canlı Merkezli Düşünce*BK 0,072 0,338 

Orman Teşkilatına Güven 0,140 0,000** 0,157 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,292 0,000** 

Orman Teşkilatına Güven*BK 0,061 0,156 

Ormanlarda Yapay Yönetim 0,029 0,057 0,133 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,395 0,000** 

Ormanlarda Yapay Yönetim*BK -0,039 0,123 

Özgürlük -0,032 0,239 0,134 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,353 0,000** 

Özgürlük*BK 0,016 0,692 

Sorumluluk 0,003 0,857 0,133 

Kimyasal Mücadeleye Yönelik BK 0,377 0,000** 

Sorumluluk*BK -0,018 0,472 
*
0,05 düzeyinde önemli, 

**
0,01 düzeyinde önemli. 
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Tablo 18: Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Görüşler ile Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi 
Konusundaki Temel Düşünceler İlişkisi Açısından Düşük ve Yüksek BK Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları. 
Table 18: Multiple Linear Regression Results for Comparison of High and Low IC levels on the Relationship of Basic Beliefs of Forest Resources and Forest Fires Management - Attitudes of the 
Reduction Techniques of Fuel Plants of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers. 

Yanıcı Madde Azaltma Tekniklerine Yönelik Görüşler ve 

Orman Kaynakları ve Orman Yangınları Yönetimi Konusundaki Temel 

Düşünceler 

BÜTÜNLEYİCİ KARMAŞIKLIK GRUBU 

DÜŞÜK BÜTÜNLEYİCİ KARMAŞIKLIK YÜKSEK BÜTÜNLEYİCİ KARMAŞIKLIK 

Standardize Edilmiş Regresyon 

Katsayısı (β) 

P 

değeri 

Belirtme 

Katsayısı 

(R2) 

Standardize Edilmiş Regresyon 

Katsayısı (β) 

P 

değeri 

Belirtme 

Katsayısı 

(R2) 

Bağımlı Değişken: Denetimli Yakmaya Yönelik Görüşler 

 İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 

 Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 

 Orman Teşkilatına Güven 

 Ormanlarda Yapay Yönetim 

 Özgürlük 

 Sorumluluk 

 

0,055 

0,007 

0,243 

-0,001 

-0,006 

-0,018 

 

0,037* 

0,821 

0,000** 

0,959 

0,853 

0,374 

 

0,003 

0,000 

0,059 

0,000 

0,000 

0,000 

 

-0,101 

0,118 

0,137 

0,004 

0,077 

-0,005 

 

0,005** 

0,005** 

0,000** 

0,859 

0,066 

0,865 

 

0,010 

0,014 

0,019 

0,000 

0,006 

0,000 

Bağımlı Değişken: Silvikültürel Müdahalelere Yönelik Görüşler 

 İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 

 Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 

 Orman Teşkilatına Güven 

 Ormanlarda Yapay Yönetim 

 Özgürlük 

 Sorumluluk 

 

-0,012 

0,093 

0,112 

0,014 

-0,014 

0,011 

 

0,648 

0,001** 

0,000** 

0,353 

0,634 

0,573 

 

0,000 

0,009 

0,012 

0,000 

0,000 

0,000 

 

0,050 

0,094 

0,148 

0,011 

0,032 

0,017 

 

0,204 

0,039* 

0,000** 

0,638 

0,490 

0,562 

 

0,003 

0,009 

0,022 

0,000 

0,001 

0,000 

Bağımlı Değişken: Vejetasyon Kesmeye Yönelik Görüşler 

 İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 

 Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 

 Orman Teşkilatına Güven 

 Ormanlarda Yapay Yönetim 

 Özgürlük 

 Sorumluluk 

 

0,023 

0,075 

0,224 

0,031 

-0,032 

0,015 

 

0,394 

0,016* 

0,000** 

0,047* 

0,304 

0,462 

 

0,001 

0,006 

0,050 

0,001 

0,001 

0,000 

 

0,029 

0,070 

0,233 

-0,016 

0,056 

0,023 

 

0,411 

0,086 

0,000** 

0,430 

0,171 

0,391 

 

0,001 

0,005 

0,054 

0,000 

0,003 

0,001 

Bağımlı Değişken: Hayvan Otlatmaya Yönelik Görüşler 

 İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 

 Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 

 Orman Teşkilatına Güven 

 Ormanlarda Yapay Yönetim 

 Özgürlük 

 Sorumluluk 

 

0,010 

0,052 

0,087 

-0,006 

0,023 

0,023 

 

0,709 

0,094 

0,000** 

0,692 

0,452 

0,255 

 

0,000 

0,003 

0,008 

0,000 

0,001 

0,001 

 

0,010 

0,016 

0,102 

0,011 

0,050 

0,028 

 

0,772 

0,695 

0,000** 

0,574 

0,211 

0,291 

 

0,000 

0,000 

0,010 

0,000 

0,003 

0,001 

Bağımlı Değişken: Kimyasal Mücadeleye Yönelik Görüşler 

 İnsan Merkezli Düşünce (Antroposentrik) 

 Canlı Merkezli Düşünce (Biyosentrik) 

 Orman Teşkilatına Güven 

 Ormanlarda Yapay Yönetim 

 Özgürlük 

 Sorumluluk 

 

0,057 

-0,016 

0,193 

0,019 

-0,034 

-0,009 

 

0,011* 

0,528 

0,000** 

0,144 

0,194 

0,616 

 

0,003 

0,000 

0,037 

0,000 

0,001 

0,000 

 

0,005 

0,035 

0,108 

-0,020 

0,033 

0,033 

 

0,941 

0,651 

0,030* 

0,597 

0,670 

0,511 

 

0,000 

0,001 

0,009 

0,000 

0,001 

0,001 

*
0,05 düzeyinde önemli, 

**
0,01 düzeyinde önemli. 
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Düşük BK grubu için, İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları ve Orman 

Teşkilatına Güven temel düşünceleri, denetimli yakma yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşlerdeki değişimlerin sırasıyla %0,3’ünü (Belirtme 

Katsayısı=0,003; β=0,055) ve %5,9’unu (Belirtme Katsayısı=0,059; β=0,243) 

açıkladığı görülmektedir. Buna karşın yüksek BK grubu için, denetimli yakma 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki değişimlerin %1,0’ını 

(Belirtme Katsayısı=0,010; β=-0,101) ve %1,9’unu (Belirtme Katsayısı=0,019; 

β=0,137) sırasıyla İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları ve Orman Teşkilatına 

Güven temel düşünceleri tarafından açıklanmaktadır.  

Öte yandan Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları ile Orman İçi ve 

Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü temel düşünceleri, yüksek BK grubu için 

denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki 

değişimlerin sırasıyla %1,4’ünü (Belirtme Katsayısı=0,014; β=0,118) ve 

%0,6’sını (Belirtme Katsayısı=0,006; β=0,077) açıklamışken, düşük BK grubu 

için değişimde etkili olmamışlardır. Böylece düşük ve yüksek BK grupları için 

farklı olan bu ilişkiler için, H010 ret edilmiştir (Tablo 18). 

Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi, silvikültürel müdahaleler 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki değişimin, düşük BK 

grubu için %1,2’sini (Belirtme Katsayısı=0,012; β=0,112) ve yüksek BK grubu 

için %2,2’sini (Belirtme Katsayısı=0,022; β=0,148) açıkladığı belirlenmiştir. 

Dolayısıyla H010, bu ilişki için ret edilmiştir (Tablo 18). 

Düşük BK grubu için vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik görüşlerdeki değişimin %5,0’ını (Belirtme Katsayısı=0,050; β=0,224) 

Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi tarafından açıklanmışken, yüksek 

BK grubu için bu görüşlerdeki değişimin %5,4’ünü (Belirtme Katsayısı=0,054; 

β=0,233) Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi açıklamıştır. O halde bu 

ilişki için, H010 ret edilmiştir (Tablo 18). 

Yine Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi, hayvan otlatması 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki değişimin, düşük BK 

grubu için %0,8’ini (Belirtme Katsayısı=0,008; β=0,087) ve yüksek BK grubu 

için %1,0’ını (Belirtme Katsayısı=0,010; β=0,102) açıkladığı görülmüştür. 

Böylece bu ilişki için, H010 ret edilmiştir (Tablo 18). 

Öte yandan yine Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi, kimyasal 

mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki değişimlerin, 

düşük ve yüksek BK grupları için, sırasıyla %3,7’sini (Belirtme 

Katsayısı=0,037; β=0,193) ve %0,9’unu (Belirtme Katsayısı=0,009; β=0,108) 

açıklamaktadır. Sonuçta H010, bu ilişki için ret edilmiştir (Tablo 18). 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

Orman yangınları, orman ekosistemlerinin doğal bir parçasıdır. Bu 

süreç vejetasyonu yenilemesi, hastalık ve zararlı tehditlerini yok etmesi, 

ormanları gençleştirmesi, uzun dönemde yaban hayatı habitatını iyileştirmesi, 

yanıcı maddeleri azaltması vb. işlevlere katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte 

orman yangınlarının getirdiği birçok maliyetler de bulunmaktadır. Bu 

maliyetlere odun hammaddesi üretimine, özel mülkiyete, hava kalitesine, görsel 

değere vb. olabilecek tehditler dahildir. 

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. Nitekim son yıllardaki büyük orman yangınları (örneğin Mersin-

Gülnar ve Aydıncık ile Antalya-Taşağıl orman yangınları gibi), hem daha 

büyük maliyetli ve hem de insan yaşamını daha çok tehdit eder hale gelmiştir. 

Bu durumda ormanlardaki yanıcı maddelerin yakılması veya uzaklaştırılması, 

bu ekosistemlerdeki yüksek oranda tahrip edici bir orman yangını riskini 

düşürmeye yardımcı olabilecektir. Ormanlardaki yanıcı maddeleri azaltmak için 

kullanılabilecek başlıca yönetim tekniklerine denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele 

dahildir. 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve 

orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünceleri, orman yangınları 

yönetim stratejilerinin bunlar tarafından kabul edilmesini etkileyen önemli 

hususlardır. Bu nedenle orman yangınları yönetim stratejilerine yönelik 

görüşlerin ve temel düşüncelerin belirlenmesi, başarılı bir orman yangınları 

yönetimi için önemli bilgiler sağlayacaktır. Orman yangınları yönetimi 

konusunda bunların görüşlerinin alınması, uygulanacak politikaların ilgililer 

tarafından desteklenip desteklenmeyeceğini anlamada Orman Teşkilatına 

yardımcı olabilecektir. Ayrıca tartışmalı stratejilere destek toplama yönünde 

bilgilendirme yapabilmek için veri de sağlayabilecektir. Sonuçta Orman 

Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin desteği ile 

Orman Teşkilatı, orman yangınlarını daha etkili şekilde yönetebilecektir. 

Bu araştırmada, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin orman yangınları yönetimi ve yanıcı madde azaltma teknikleri 

konusunda ne düşündükleri hakkında bilgiler elde etmek üzere BK yaklaşımı 

kullanılmıştır. Böylece bu çalışma sonucunda, katılımcıların yanıcı madde 

azaltma tekniklerine yönelik BK düzeyleri, görüşleri, orman kaynakları ve 

orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünceleri saptanmış, bu 

görüşlerin ve temel düşüncelerin BK düzeylerinden nasıl etkilendiği ortaya 

konmuştur. 
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Araştırmaya katılanların genel tanıtımını ortaya koymak için 

sosyodemografik bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca “ki-kare testi” yardımıyla, 

OBM’ler arasında sosyodemografik özellikler itibariyle farklılık olup olmadığı 

da incelenmiştir. Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin 

çoğunluğu “İşletme Şefi” olarak görev yapmaktadır. Görev özellikleri açısından 

OBM’ler arasındaki farklılık, istatistiksel bakımdan önemlidir (χ
2
=94,575; 

p=0,000<0,050). Çalışmadaki Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin çoğunluğu “2 Yıllık Ön Lisans ve 4 Yıllık Lisans” 

eğitimine sahip olup, eğitim özellikleri açısından OBM’ler arasındaki farklılık 

istatistiksel açıdan önemlidir (χ
2
=16,639; p=0,005<0,050). Katılımcıların 

çoğunluğu “35-44 yıl arası” orta yaşlı olup, OBM’ler arasında yaş açısından 

farklılık istatistiksel olarak önemlidir (χ
2
=48,272; p=0,000<0,050). OBM’lerin 

her birisinde “bayandan” daha çok “erkek” katılımcı bulunmakta olup, OBM’ler 

arasındaki cinsiyet farklılığı istatistiksel yönden önemli değildir (χ
2
=13,117; 

p=0,022<0,050). 

Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin dahil oldukları OBM’lere göre her bir yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasındaki farklılığı araştırmak üzere 

“tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Aynı zamanda OBM’ler 

arasında istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi OBM’ler 

arasında, ne yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için 

“Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Tek yönlü 

varyans analizi sonuçlarına göre, OBM’ler itibariyle denetimli yakma yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında istatistiksel bakımdan 

önemli bir fark vardır [F(5, 545)=2,506; p=0,029<0,050]. OBM’ler itibariyle 

silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri 

arasında istatistiksel bakımdan önemli fark ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=3,918; 

p=0,002<0,050]. Uygulanan Tukey testi, İzmir OBM’nin (ortalama BK=0,454; 

standart sapma=0,312), Adana OBM (ortalama BK=0,314; standart 

sapma=0,309) ve Antalya OBM’den (ortalama BK=0,302; standart 

sapma=0,262) istatistiksel olarak önemli derecede yüksek silvikültürel 

müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyine sahip 

olduğunu göstermiştir. OBM’ler itibariyle vejetasyon kesme yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri açısından istatistiksel yönden önemli 

bir fark bulunmamaktadır [F(5, 545)=2,024; p=0,074>0,050]. OBM’ler 

itibariyle hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılık mevcuttur [F(5, 

545)=3,768; p=0,002<0,050]. Uygulanan Tukey testi, Antalya OBM’nin 

(ortalama BK=0,356; standart sapma=0,273) Mersin OBM’den (ortalama 

BK=0,529; standart sapma=0,289), Muğla OBM’den (ortalama BK=0,483; 

standart sapma=0,288) ve İzmir OBM’den (ortalama BK=0,486; standart 

sapma=0,314) istatistiksel bakımdan önemli şekilde düşük hayvan otlatması BK 
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düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. OBM’lere göre kimyasal mücadele yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında istatistiksel açıdan 

önemli farklılık saptanmıştır [F(5, 545)=4,303; p=0,001<0,050]. Tukey testi 

uygulaması, Mersin OBM’nin (ortalama BK=0,299; standart sapma=0,261), 

Antalya OBM’den (ortalama BK=0,195; standart sapma=0,242), Isparta 

OBM’den (ortalama BK=0,122; standart sapma=0,113) ve Muğla OBM’den 

(ortalama BK=0,205; standart sapma=0,230) istatistiksel olarak önemli 

derecede yüksek bir kimyasal mücadele BK düzeyine sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. 

OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik görüşlerindeki farklılığı araştırmak üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Bunun yanında OBM’ler arasında 

istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi OBM’ler arasında, ne 

yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını belirlemek için “Tukey çoklu 

karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 

denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler açısından, 

OBM’ler arasında istatistiksel yönden önemli farklılık vardır [F(5, 545)=6,130; 

p=0,000<0,050]. Nitekim gerçekleştirilen Tukey testi, Antalya OBM’nin 

(ortalama=5,119; standart sapma=1,172) Adana OBM (ortalama=4,005; 

standart sapma=1,794), Isparta OBM (ortalama=4,300; standart sapma=1,581), 

Muğla OBM (ortalama=4,333; standart sapma=1,615) ve İzmir OBM’den 

(ortalama=4,309; standart sapma=1,619) istatistiksel açıdan önemli şekilde daha 

olumlu denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere 

sahip olduğunu göstermiştir. Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşlerin OBM’lere göre önemli farklılıklar içerdiği 

saptanmıştır [F(5, 545)=6,979; p=0,000<0,050]. Tukey testi, Mersin OBM 

(ortalama=6,578; standart sapma=0,628), Adana OBM (ortalama=6,419; 

standart sapma=0,832), Antalya OBM (ortalama=6,416; standart sapma=0,798) 

ve Muğla OBM’nin (ortalama=6,420; standart sapma=0,706) İzmir OBM’den 

(ortalama=5,932; standart sapma=1,236) istatistiksel yönden önemli şekilde 

daha olumlu silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu analiz, Mersin OBM’nin 

(ortalama=6,578; standart sapma=0,628) Isparta OBM’den (ortalama=6,033; 

standart sapma=1,327) silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşler açısından istatistiksel bakımdan daha olumlu 

görüşler taşıdığını da ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlara göre, OBM’ler 

arasında vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler 

açısından istatistiksel bakımdan önemli bir fark bulunmaktadır [F(5, 

545)=6,241; p=0,000<0,050]. Nitekim Tukey testi, Adana OBM 

(ortalama=5,192; standart sapma=1,433) ve Antalya OBM’nin (ortalama=5,307; 

standart sapma=1,194) Mersin OBM (ortalama=4,351; standart sapma=1,459) 
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ve İzmir OBM’den (ortalama=4,460; standart sapma=1,555) istatistiksel 

bakımdan önemli şekilde daha olumlu vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşlere sahip olduğunu göstermiştir. OBM’ler itibariyle 

hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler arasında 

istatistiksel bakımdan önemli bir fark ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=5,730; 

p=0,000<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında olduğunu gösteren 

Tukey testi, Mersin OBM (ortalama=4,847; standart sapma=1,303), Antalya 

OBM (ortalama=4,610; standart sapma=1,520) ve Muğla OBM’nin 

(ortalama=4,580; standart sapma=1,516) İzmir OBM’den (ortalama=3,753; 

standart sapma=1,735) istatistiksel bakımdan önemli şekilde daha olumlu 

hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere sahip 

olduğunu göstermiştir. OBM’ler itibariyle kimyasal mücadele yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik görüşler itibariyle istatistiksel olarak önemli bir fark 

ortaya çıkmamıştır [F(5, 545)=2,225; p=0,050=0,050]. 

Orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşünceler açısından OBM’ler arasındaki farklılığı incelemek üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. OBM’ler arasında orman kaynakları 

ve orman yangınları yönetimi konusundaki temel düşünceler açısından 

istatistiksel olarak önemli bir fark ortaya çıkmamıştır [F(5, 19830)=2,127; 

p=0,059>0,050]. 

Bir diğer araştırma amacı, her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde olumlu görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her 

birine yönelik olumsuz görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip 

olup olmadıklarını belirlemektir. Bu farklılığı araştırmak için “bağımsız 

örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. 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 

katılımcılar, bu yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik olumsuz görüşlere 

sahip olanlardan istatistiksel olarak önemli şekilde daha yüksek BK düzeylerine 

sahiptir (denetimli yakma için t=7,006; sd=549; p=0,000<0,050; vejetasyon 

kesme için t=4,687; sd=549; p=0,000<0,050; kimyasal mücadele için t=6,253; 

sd=130; p=0,000<0,050). Bununla birlikte silvikültürel müdahaleler ve hayvan 

otlatması yanıcı madde azaltma teknikleri için, olumlu ve olumsuz görüşlere 

sahip katılımcılar arasında BK düzeyleri açısından istatistiksel açıdan önemli bir 

farklılık belirlenmemiştir (silvikültürel müdahaleler için t=-0,464; sd=549; 

p=0,643>0,050 ve hayvan otlatması için t=1,445; sd=549; p=0,149>0,050). 

Böylece bu yanıcı madde azaltma teknikleri için, görüş yönünün BK 

düzeylerinden bağımsız oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmadaki bir diğer amaç, her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde aşırı görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine 
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yönelik ılımlı görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıklarını belirlemektir. “Bağımsız örneklemeler t-testi”, her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik aşırı ve ılımlı görüşlere sahip katılımcılar 

arasındaki BK düzeylerini karşılaştırmıştır. 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 (denetimli yakma için t=-5,404; sd=549; p=0,000<0,050; silvikültürel 

müdahaleler için t=-5,426; sd=275; p=0,000<0,050; vejetasyon kesme için t=-

4,640; sd=549; p=0,000<0,050; hayvan otlatması için t=-5,798; sd=549; 

p=0,000<0,050 ve kimyasal mücadele için t=-7,823; sd=518; p=0,000<0,050). 

Böylece bu araştırma sonucunda, yüksek BK düzeylerinin ılımlı görüşlerle 

ilişkili iken, daha düşük BK düzeylerinin ise daha aşırı görüşlerle ilgili olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın amaçlarından birisi, araştırmaya katılan Orman 

Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemektir. Bu ilişki “korelasyon analizi” yardımıyla 

incelenmiştir. Buna göre denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,033; 

p=0,124>0,050), Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=-0,008; 

p=0,740>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,001; p=0,929>0,050), 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,018; p=0,461>0,050) ve 

Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları (r=0,007; p=0,683>0,050) 

temel düşünceleri arasındaki analizlerde, Pearson’ın korelasyonları önemli 

çıkmamıştır. Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,031; 

p=0,141>0,050), Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,006; 

p=0,819>0,050), Orman Teşkilatına Güven (r=-0,020; p=0,208>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,000; p=0,995>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=-0,010; p=0,679>0,050) ve Orman Teşkilatının / 

Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına (r=-0,031; p=0,056>0,050) yönelik temel 

düşünceler arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Vejetasyon 

kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile İnsan Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları (r=0,040; p=0,060>0,050), Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları (r=-0,022; p=0,378>0,050), Orman Teşkilatına Güven (r=0,026; 

p=0,104>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,019; p=0,127>0,050) ve 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,015; p=0,539>0,050) ve 

Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına (r=0,007; 

p=0,652>0,050) yönelik temel düşünceler arasında istatistiksel açıdan önemli 

olmayan bir ilişki mevcuttur. Hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeyleri ile Orman Teşkilatına Güven (r=0,019; p=0,230>0,050), 
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Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,020; p=0,097>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,013; p=0,598>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev 

Sahiplerinin Sorumluluklarına (r=0,002; p=0,890>0,050) yönelik temel 

düşünceler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak önemli değildir. Buna karşın 

kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile 

Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,004; p=0,879>0,050), Ormanlarda 

Yapay Yönetim (r=0,014; p=0,251>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat 

Yapma Özgürlüğü (r=0,021; p=0,383>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev 

Sahiplerinin Sorumlulukları (r=0,007; p=0,658>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki ilişkiler de istatistiksel bakımdan önem taşımamaktadır. Bu nedenle 

yukarıda açıklanan katılımcıların yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik BK 

düzeyleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir 

temel düşünceleri arasında az bir ilişki veya hemen hiçbir ilişki 

bulunmamaktadır. Buna karşın denetimli yakma yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeyleri ile Orman Teşkilatına Güvene yönelik temel 

düşünce arasındaki ilişki istatistiksel yönden önemlidir (r=0,054; 

p=0,001<0,050). Hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,042; p=0,048<0,050) 

ve Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımlarına (r=-0,055; p=0,024<0,050) yönelik 

temel düşünceler arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemlidir. Kimyasal 

mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile İnsan 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,049; p=0,021<0,050) ve Orman 

Teşkilatına Güvene (r=0,120; p=0,000<0,050) yönelik temel düşünceler 

arasındaki ilişkiler ise istatistiksel yönden önemlidir. 

Araştırmadaki bir diğer amaç, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine, her bir 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisinin olup 

olmadığını belirlemektir. Bunu incelemek için “çoklu doğrusal regresyon 

analizi” kullanılmıştır. Denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniği için BK 

düzeyleri, denetimli yakmaya yönelik görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları (β=-0,120; p=0,006<0,050) ve Orman Teşkilatına Güven (β=-

0,174; p=0,000<0,050) yönelik temel düşünceler arasındaki ilişkileri 

etkilemektedir. Buna karşın denetimli yakmaya yönelik görüşler ile Canlı 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=0,023; p=0,763>0,050), Ormanlarda Yapay 

Yönetim (β=-0,026; p=0,345>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma 

Özgürlüğü (β=0,027; p=0,530>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=-0,004; p=0,905>0,050) temel düşünceleri arasındaki 

ilişkiler, denetimli yakmaya yönelik BK düzeylerinden etkilenmemiştir. 

Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniği için BK düzeyleri, 

silvikültürel müdahalelere yönelik görüşler ile sadece Orman Teşkilatına Güven 
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(β=0,083; p=0,046<0,050) temel düşüncesi arasındaki ilişkileri etkilemektedir. 

Buna karşın silvikültürel müdahalelere yönelik görüşler ile İnsan Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları (β=0,040; p=0,347>0,050), Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları (β=0,051; p=0,527>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (β=-

0,007; p=0,802>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü 

(β=0,019; p=0,662>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=-0,002; p=0,956>0,050) temel düşünceleri arasındaki 

ilişkiler üzerine silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeylerinin etkisi bulunmamıştır. Vejetasyon kesme yanıcı madde 

azaltma tekniği için, BK düzeyi sadece görüşler ile vejetasyon kesmeye yönelik 

görüşler ile Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (β=0,091; 

p=0,040<0,050) temel düşüncesi arasındaki ilişkileri etkilemiştir. Bu görüşler 

ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,044; p=0,341>0,050), Canlı 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,005; p=0,953>0,050), Orman Teşkilatına 

Güven (β=-0,041; p=0,321>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (β=-0,030; 

p=0,298>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları 

(β=0,000; p=0,989>0,050) temel düşünceleri arasındaki ilişkiler, vejetasyon 

kesmeye yönelik BK düzeylerinden etkilenmemiştir. Hayvan otlatması yanıcı 

madde azaltma tekniği için, görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları 

(β=0,012; p=0,792>0,050), Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,116; 

p=0,136>0,050), Orman Teşkilatına Güven (β=-0,028; p=0,509>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (β=0,038; p=0,189>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (β=-0,016; p=0,707>0,050) ve Orman Teşkilatının / 

Ev Sahiplerinin Sorumlulukları (β=0,004; p=0,920>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki ilişkiler üzerine, hayvan otlatmasına yönelik BK düzeylerinin etkisi 

bulunmamaktadır. Kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniği için, 

görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,045; p=0,226>0,050), 

Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=0,072; p=0,338>0,050), Orman 

Teşkilatına Güven (β=0,061; p=0,156>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (β=-

0,039; p=0,123>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü 

(β=0,016; p=0,692>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=-0,018; p=0,472>0,050) temel düşünceler arasındaki 

ilişkiler, kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeylerinden etkilenmemektedir. 

Araştırmadaki bir diğer amaç; araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkilerin, düşük ve 

yüksek BK grupları için farklı olup olmadığını belirlemektir. “Çoklu doğrusal 

regresyon analizi” kullanılarak, her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

olarak, hem düşük hem de yüksek BK grubu için, görüşler ve temel düşünceler 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre düşük BK grubu için, İnsan 
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Merkezli Düşünce Yaklaşımları ve Orman Teşkilatına Güven temel düşünceleri, 

denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki 

değişimlerin sırasıyla %0,3’ünü (β=0,055) ve %5,9’unu (β=0,243) 

açıklamaktadır. Buna karşın yüksek BK grubu için, denetimli yakmaya yönelik 

görüşlerdeki değişimlerin %1,0’ını (β=-0,101), %1,9’unu (β=0,137), %1,4’ünü 

(β=0,118) ve %0,6’sını (β=0,077) sırasıyla İnsan Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları, Orman Teşkilatına Güven, Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları 

ile Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü temel düşünceleri 

tarafından açıklanmaktadır. Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi, 

silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki 

değişimin, düşük BK grubu için %1,2’sini (Belirtme Katsayısı=0,012; β=0,112) 

ve yüksek BK grubu için %2,2’sini (Belirtme Katsayısı=0,022; β=0,148) 

açıklamaktadır. Düşük BK grubu için vejetasyon kesmeye yönelik görüşlerdeki 

değişimin %5,0’ını (β=0,224) Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi 

tarafından açıklanmışken, yüksek BK grubu için %5,4’ünü (β=0,233) 

açıklamıştır. Yine Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi, hayvan 

otlatmasına yönelik görüşlerdeki değişimin, düşük BK grubu için %0,8’ini 

(β=0,087) ve yüksek BK grubu için %1,0’ını (β=0,102) açıklamaktadır. Orman 

Teşkilatına Güven temel düşüncesi, kimyasal mücadeleye yönelik görüşlerdeki 

değişimlerin, düşük ve yüksek BK grupları için, sırasıyla %3,7’sini (β=0,193) 

ve %0,9’unu (β=0,108) açıklamaktadır. 

Sosyal ihtiyaçları karşılayacak, toplumun ihtiyaçlarına hitap edecek, 

kamu desteğini alacak, Orman Teşkilatının ilkelerine uyacak ve elde mevcut en 

iyi bilim ve teknolojiden faydalanacak şekilde, orman kaynakları yönetimi 

konusundaki bilgileri topluma daha iyi iletmeye yönelik bir metodolojiye 

ihtiyaç bulunmaktadır. Yani 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.  

Öte yandan kamunun bir konu hakkında görüşlerini ele alan bir BK 

çalışması, insanların o konu hakkında nasıl düşündüğüne ilişkin olarak 

yöneticilerin bilgilendirilmesinde kullanılabilecektir. Böylesi bir çalışmanın 

sonuçları, uygulamaların kamu tarafından nasıl algılandığını anlamada 

yöneticilere yardımcı olacaktır. Yöneticilerin yüz yüze kalabileceği önemli 

konulardan birisi, alınacak kararlar ile kamu tercihleri arasında bir denge 

sağlama konusudur. BK çalışmalarının amaçları, kamunun görüşleri hakkında 

daha fazla bilgi elde etmek ve yöneticilerin daha iyi kararlar almasını 

sağlamaktır. Böylece yapılan çalışmalar için daha fazla Orman Kaynakları 
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Yöneticileri ve kamu desteği sağlanmakta ve daha başarılı doğal kaynak 

yönetimi gerçekleşmektedir. 

BK ölçeği üzerindeki puanlar, bir konu hakkında bireyler arasındaki 

Farklılaşma ve Bütünleşme düzeylerini ayırt etmekte ve toplumu bilgilendirme 

çalışmalarını yönlendirmekte kullanılabilecektir. Örneğin katılımcıların 

%90’dan fazlası eğer yanıcı madde azaltma tekniklerinin avantajları ve 

dezavantajlarına yönelik Farklılaşma gösteriyorsa ve aynı zamanda Bütünleşme 

ilişkileri de tespit edildiyse, o takdirde yöneticilere bu durumu yangın yönetim 

planlarını hazırlarken göz önünde tutmaları ve ilgili gruplara yönelik 

bilgilendirme çalışmaları yapmaları tavsiye edilecektir. Bununla birlikte eğer 

katılımcıların yanıcı madde azaltma teknikleri konusunda düşük Farklılaşma ve 

Bütünleşme düzeylerine sahip oldukları belirlenmiş ise, o takdirde yöneticiler bu 

tekniklerin daha geniş şekilde kabul göreceğini düşünebilecektir. 

BK yaklaşımı, bir konu hakkında insanların ne şekilde düşündüklerini 

anlama yanında, karmaşık konulara yönelik yönetim kararlarının uygulamaya 

konulmasında da önemli bir rol oynayabilir. Belirli bir grubun bir konu 

hakkında sahip olduğu BK düzeylerinin dikkate alınması, farklı BK düzeylerine 

uygun bilgilerin geliştirilmesine ve yönetim uygulamalarının yürütülmesine 

imkan sağlayabilecektir. Bunun yanında BK yaklaşımı, karar vericilerin veya 

yöneticilerin nasıl kararlar verdiğini analiz etmek için bir araç olarak 

kullanılabilecektir. Bu kapsamda özellikle karar vericilerin hangi BK 

düzeylerinde görevini yerine getirdiği konusunu araştırmak için BK 

yaklaşımından faydalanılabilecektir. Böylece doğal kaynak yönetimi gibi çok 

boyutlu konularda, yöneticilerin farklı bakış açılarını ne kadar dikkate aldıkları 

ortaya konabilecektir. 

Öte yandan Orman Teşkilatı için orman kaynakları yönetimine yönelik 

kamunun görüşlerinin alınması da önemli bir konu olmalıdır. Zira orman 

kaynakları yönetimine yönelik kamunun görüşlerinin anlaşılması; kamu 

desteğinin alındığı politikaların bilinmesi, kamunun karşı olduğu politikaların 

farkına varılması ve tartışmalı stratejiler için destek toplama yönünde yardımcı 

olacaktır. Böylece kamu desteği ile Orman Teşkilatı, doğal kaynakları daha 

etkin şekilde yönetebilecektir. 

Orman Teşkilatı için, belirli ormancılık uygulamalarının kabul 

edilebilirliğini tahmine yönelik bir çalışma kapsamında, ormancılık 

politikalarına yönelik olarak kamunun, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin görüşlerini anlamak da gerekli olabilecektir. 

Belirli orman kaynakları yönetimi kararlarının kabul edilebilirliğinin 

incelenmesinde, bu yönetim kapsamındaki konuların ilgili gruplar tarafından 

nasıl ele alındığının anlaşılması gerekli bir ön koşuldur. Bu kapsamda Orman 

Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin belirli yanıcı 

madde azaltma teknikleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimi 
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konularında nasıl düşündüklerinin anlaşılması, kabul edilebilir orman yangını 

yönetim planlarına ulaşabilmeyi sağlayacaktır. 

İlgili grupların orman kaynakları yönetimi konusundaki görüşlerini ele 

alan sosyal araştırmalar, orman kaynakları yönetimi ile ilgili görüşlere ve 

tercihlere odaklanmıştır. Bu araştırmalar, görüşlerin nedenlerini ayrıntılı olarak 

ele alamamaktadır. Bu çalışmada orman yangınları yönetimi kapsamında 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin sadece 

orman kaynakları ve orman yangınları yönetimi konusunda görüşlerinin neler 

olduğu değil, bunun yanında bu konular hakkında nasıl düşündükleri de ortaya 

konmuştur. Bu doğrultuda kullanılan BK yaklaşımı, Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimi konularını nasıl ele aldıklarının daha iyi anlaşılmasını 

sağlamıştır. 

 



 

101 
 

ÖZET 
 

Orman yangınları, orman ekosistemlerinin doğal bir parçasıdır. Bu 

süreç vejetasyonu yenilemesi, hastalık ve zararlı tehditlerini yok etmesi, 

ormanları gençleştirmesi, uzun dönemde yaban hayatı habitatını iyileştirmesi, 

yanıcı maddeleri azaltması vb. işlevlere katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte 

orman yangınlarının getirdiği maliyetler de bulunmaktadır. Bu maliyetlere odun 

hammaddesi üretimine, özel mülkiyete, hava kalitesine, görsel değere vb. 

olabilecek tehditler dahildir. 

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. Nitekim son yıllardaki büyük orman yangınları (örneğin Mersin-

Gülnar ve Aydıncık ile Antalya-Taşağıl orman yangınları gibi), hem daha 

büyük maliyetli ve hem de insan yaşamını daha çok tehdit eder hale gelmiştir. 

Bu durumda ormanlardaki yanıcı maddelerin yakılması veya uzaklaştırılması, 

bu ekosistemlerdeki yüksek oranda tahrip edici bir orman yangını riskini 

düşürmeye yardımcı olabilecektir. Ormanlardaki yanıcı maddeleri azaltmak için 

kullanılabilecek başlıca yönetim tekniklerine denetimli yakma, silvikültürel 

müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve kimyasal mücadele 

dahildir. 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve 

orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünceleri, orman yangınları 

yönetim stratejilerinin bunlar tarafından kabul edilmesini etkileyen önemli 

hususlardır. Bu nedenle 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. Ayrıca tartışmalı stratejilere destek toplama yönünde 

bilgilendirme yapabilmek için veri de sağlayabilecektir. Sonuçta Orman 

Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin desteği ile 

Orman Teşkilatı, orman yangınlarını daha etkili şekilde yönetebilecektir. 

Bu araştırmada BK yaklaşımı, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin orman yangınları yönetimi ve yanıcı madde 

azaltma teknikleri konusunda ne düşündükleri hakkında bilgiler elde etmek 

üzere kullanılmıştır. Böylece bu çalışma sonucunda, katılımcıların yanıcı madde 

azaltma tekniklerine yönelik BK düzeyleri, görüşleri, orman kaynakları ve 

orman yangınları yönetimine yönelik temel düşünceleri saptanmış, bu 
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görüşlerin ve temel düşüncelerin BK düzeylerinden nasıl etkilendiği ortaya 

konmuştur. 

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, 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. Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki 

amaçlar belirlenmiştir; 

Amaç 1: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin demografik özelliklerini (görev, eğitim, yaş ve 

cinsiyet) belirlemek, 

Amaç 2: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine (denetimli 

yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması ve 

kimyasal mücadele) yönelik BK düzeylerini ölçmek, 

Amaç 3: Orman Bölge Müdürlükleri (OBM’ler) itibariyle, araştırmaya 

katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıklarını belirlemek, 

Amaç 4: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik 

görüşlerini belirlemek, 

Amaç 5: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik farklı görüşlere sahip olup olmadıklarını belirlemek, 

Amaç 6: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik temel düşüncelerini belirlemek, 

Amaç 7: OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimine yönelik farklı temel düşüncelere sahip olup olmadıklarını 

belirlemek, 

Amaç 8: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde olumlu 

görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine yönelik 

olumsuz görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıklarını belirlemek, 
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Amaç 9: Her bir yanıcı madde azaltma tekniği yönünde aşırı görüşlere 

sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine yönelik 

ılımlı görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip olup olmadıklarını 

belirlemek, 

Amaç 10: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her 

bir temel düşünceleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek, 

Amaç 11: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir 

temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine, her bir yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisinin olup olmadığını belirlemek, 

Amaç 12: Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik 

görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir 

temel düşünceleri arasındaki ilişkilerin, düşük ve yüksek BK grupları için farklı 

olup olmadığını belirlemek. 

Orman yangınları konusunda farklı bilgi ve deneyimi temsil eden geniş 

bir katılımcı düzeyi elde etmek amacıyla, bu araştırma altı 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. 

Yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik görüşler dizini için 

güvenilirlik analizindeki Cronbach alfa değeri, 0,51 olarak hesaplanmıştır. Buna 

karşın orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşüncelerdeki dizinlerin güvenilirlik analizindeki Cronbach alfa değeri ise, 

İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları ölçeği için 0,60, Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları ölçeği için 0,53, Orman Teşkilatına Güven ölçeği için 0,71, 

Ormanlarda Yapay Yönetim ölçeği için 0,59, Orman İçi ve Kenarına İnşaat 

Yapma Özgürlüğü ölçeği için 0,65 ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları ölçeği için ise 0,58 olarak belirlenmiştir. 

Her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyi, bir ölçek 

yardımıyla belirlenmiştir. Anket formunun bu bölümünde kullanılan ölçek, 

BK’nın hem Farklılaşma hem de Bütünleşmeyi yansıtacak şekilde 

oluşturulmuştur. Farklılaşmanın ölçümü için, katılımcılardan ilk olarak 

denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması 

ve kimyasal mücadelenin “yanında oldukları argümanları” ve “karşısında 
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oldukları argümanları” listelemeleri istenmiştir. Sonrasında Bütünleşmenin 

ölçümü için katılımcılardan, her bir argümanlarının göreceli güçlerini “1-çok 

zayıftan” “7-çok güçlüye” kadar değişen yedi noktalı bir ölçek üzerinde 

göstermeleri istenmiştir. 

Her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler, yedi noktalı 

bir ölçek üzerinde üç farklı soru maddesi kullanılarak ölçülmüştür. Katılımcılara 

denetimli yakma, silvikültürel müdahaleler, vejetasyon kesme, hayvan otlatması 

ve kimyasal mücadelenin çok / orta derecede / az mantıklı veya mantıksız, etkili 

veya etkisiz ve faydalı veya zararlı olduklarını düşünüp düşünmedikleri 

sorulmuştur. Her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler, bu üç 

soru maddesine verilen cevabın ortalaması olmuştur. 

Orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşünceleri ölçen soru maddeleri; İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları, Canlı 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları, Orman Teşkilatına Güven, Ormanlarda Yapay 

Yönetim, Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü ve Orman 

Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları ile ilgili temel düşünceleri alacak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu soru maddeleri “1-kesinlikle kabul etmiyorum” ile “7-

kesinlikle kabul ediyorum” arasında değişen yedi noktalı bir ölçek kullanılarak 

ölçülmüştür. 

Orman yangınları yönetimi gibi konular hakkında bireyler, çoğunlukla 

birçok düşünceye sahiptir. Bu düşüncelerin bir çoğu tutarlı olmayabilir veya 

hislere, deneyimlere veya değerlere dayalı olmayabilir. Bu bilgi çeşitliliği, bir 

bireyin düşünce karmaşıklığını düzenlemede yardımcı olmaktadır. Düşünce 

karmaşıklığı düzeyi, bireylerin bir konu hakkında nasıl düşündüğünü veya 

bireylerin düşünce yapısını ortaya koymaktadır. Bu düşünce yapısına dayalı 

olan bir kavram, Bütünleyici Karmaşıklıktır. BK yaklaşımı, bir düşünce şeklinin 

ölçülmesine yönelik bir araç olup, insanların bir konu hakkında sahip oldukları 

düşüncelerin yapısını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, insanların ele aldığı bir 

probleme yönelik farklı bakış açılarının sayısına bağlıdır. Bir kişinin bir konu 

hakkında sahip olduğu BK düzeyi, o kişinin bu konu hakkında sahip olduğu 

düşüncelerinin içeriğine değil, bu konu hakkında sahip olduğu düşüncelerin 

yapısına bağlıdır. 

BK kapsamında ölçülen iki faktör bulunmaktadır. Bunlar Farklılaşma 

ve Bütünleşme faktörleridir. Bunlardan Farklılaşma; bir kişinin bir konu veya 

sorunun birden fazla yönü ve boyutu olduğunu kabul edip etmediğine 

odaklanmaktadır. Bir konuyu siyah veya beyaz olarak gören (örneğin denetimli 

yakma tehlikeli ve kötüdür diyen) bir kişi, bu konu hakkında düşük Farklılaşma 

göstermektedir. Halbuki bir konuyu iki boyutlu olarak gören (örneğin denetimli 

yakma bazen orman ekosistemine faydalıdır, ancak bazı potansiyel tehlikeleri 

de vardır diyen) bir kişi, bu konu hakkında bir dereceye kadar daha yüksek 

Farklılaşma sergilemektedir. Buna karşın bir konuyu ikiden fazla boyutlu 

olarak değerlendiren kişi ise, daha da yüksek Farklılaşma göstermektedir. 
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Bütünleşme ise, Bütünleşme ise, BK yaklaşımı kapsamında ölçülen ikinci 

faktördür. Bütünleşme “bir konuya karşı” ve “bir konunun lehine” olan 

argümanların göreceli önemi ile ilgilidir. Bütünleşme, Farklılaşma ölçümü 

safhasında kabul edilen farklı bakış açılarına bağlıdır. Bu nedenle bir konu ile 

ilgili yüksek Bütünleşme düzeyleri, bireylerin ilk olarak yüksek bir Farklılaşma 

miktarını göstermiş olmalarını gerektirir. 

Farklılaşma, katılımcının ele alınan konunun farklı yanlarını kabul etme 

derecesini ifade eden bir kavramdır. Bu araştırmada Farklılaşmanın ölçümü için 
ilk olarak Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin 

her bir yanıcı madde azaltma tekniğinin “yanında oldukları argümanları” ve 

“karşısında oldukları argümanları” sıralamaları istenmiştir. Alınan cevaplar, 

katılımcıların yanıcı madde azaltma teknikleri hakkında düşündükleri olumlu ve 

olumsuz argümanların sayısı konusunda bilgi sağlamıştır. Farklılaşma değerine 

ulaşmak için, bu argümanların toplam sayısının daha az olanı, daha büyük olana 

bölünmüştür. Böylece sıfır ile bir arasında bir Farklılaşma değerine ulaşılmıştır. 

Sıfır puanı hiçbir Farklılaşma olmadığını gösterirken, bir puanı en yüksek 

Farklılaşmayı ifade etmiştir. 

Bütünleşme ise, katılımcının ele alınan konunun farklı yanları 

arasındaki ilişkileri nasıl kabul ettiğine yönelik bir kavram olup, kabul edilen 

her iki yöndeki argümanların göreceli güçleri ile ilgilidir. Bu araştırmada ilk 

olarak Orman Kaynakları Yöneticilerinden ve Emekli Orman Mühendislerinden 

her bir yanıcı madde azaltma tekniği için listeledikleri her bir argümanın 

göreceli güçlerini sayısal BK ölçek doğrusu üzerinde göstermeleri istenmiştir. 

Ardından Bütünleşme değeri hesaplaması kapsamında, her bir yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik olarak bu tekniğin “yanında oldukları argümanlar” 

ve “karşısında oldukları argümanlar” için söz konusu olan göreceli güçlerin 

ortalamaları hesaplanmıştır. Bütünleşme değerini elde etmek için, daha küçük 

ortalama değeri daha büyük olana bölünmüştür. Böylece sıfır ile bir arasında 

değişen bir Bütünleşme değeri hesaplanmıştır. Sıfır Bütünleşme puanı hiçbir 

Bütünleşmenin olmadığını gösterirken, bir Bütünleşme puanı ise en yüksek 

Bütünleşmeyi göstermektedir. 

Ardından BK düzeyi, Farklılaşma ve Bütünleşme puanlarının çarpımı 

suretiyle hesaplanmıştır. Böylece BK yaklaşımının bileşenleri olan Farklılaşma 

ve Bütünleşmenin göreceli ağırlıkları analize dahil edilmiştir. Bu BK puanı 

hesaplaması da, yine sıfır ile bir arasında bir değer üretmiştir. 

BK yaklaşımı, geleneksel olarak kalitatif bir ölçüm aracıdır. Ancak bu 

çalışmada, BK kavramını ölçmek için CARROLL ve BRIGHT (2009) 

tarafından geliştirilmiş olan sayısal bir ölçek kullanılmış ve bu yaklaşımın 

büyük ölçekli bir araştırma çalışmasında kullanımı örneklenmiştir. 

Bunun yanında araştırma amaçlarına ulaşmak ve farklı araştırma 

hipotezlerini sınamak için farklı istatistiksel yaklaşımlar kullanılmıştır. Bunlar 

“tanımlayıcı istatistikler (aritmetik ortalama ve standart sapma)”, “frekanslar”, 
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“tek yönlü varyans analizi (ANOVA)”, “korelasyon analizi”, “çoklu doğrusal 

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

Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin genel tanıtımını ortaya koymak için sosyodemografik 

bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca “ki-kare testi” yardımıyla, OBM’ler arasında 

sosyodemografik özellikler itibariyle farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin çoğunluğu “İşletme Şefi” 

olarak görev yapmaktadır. Görev özellikleri açısından OBM’ler arasındaki 

farklılık, istatistiksel bakımdan önemlidir (χ
2
=94,575; p=0,000<0,050). 

Çalışmadaki Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman 

Mühendislerinin çoğunluğu “2 Yıllık Ön Lisans ve 4 Yıllık Lisans” eğitimine 

sahip olup, eğitim özellikleri açısından OBM’ler arasındaki farklılık istatistiksel 

açıdan önemlidir (χ
2
=16,639; p=0,005<0,050). Katılımcıların çoğunluğu “35-44 

yıl arası” orta yaşlı olup, OBM’ler arasında yaş açısından farklılık istatistiksel 

olarak önemlidir (χ
2
=48,272; p=0,000<0,050). OBM’lerin her birisinde 

“bayandan” daha çok “erkek” katılımcı bulunmakta olup, OBM’ler arasındaki 

cinsiyet farklılığı istatistiksel yönden önemli değildir (χ
2
=13,117; 

p=0,022<0,050). 

Araştırmaya katılan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin dahil oldukları OBM’lere göre her bir yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasındaki farklılığı araştırmak üzere 

“tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Aynı zamanda OBM’ler 

arasında istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi OBM’ler 

arasında, ne yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için 

“Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Tek yönlü 

varyans analizi sonuçlarına göre, OBM’ler itibariyle denetimli yakma yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında istatistiksel bakımdan 

önemli bir fark vardır [F(5, 545)=2,506; p=0,029<0,050]. OBM’ler itibariyle 

silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri 

arasında istatistiksel bakımdan önemli fark ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=3,918; 

p=0,002<0,050]. Uygulanan Tukey testi, İzmir OBM’nin (ortalama BK=0,454; 

standart sapma=0,312), Adana OBM (ortalama BK=0,314; standart 

sapma=0,309) ve Antalya OBM’den (ortalama BK=0,302; standart 

sapma=0,262) istatistiksel olarak önemli derecede yüksek silvikültürel 

müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyine sahip 

olduğunu göstermiştir. OBM’ler itibariyle vejetasyon kesme yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri açısından istatistiksel yönden önemli 

bir fark bulunmamaktadır [F(5, 545)=2,024; p=0,074>0,050]. OBM’ler 

itibariyle hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılık mevcuttur [F(5, 

545)=3,768; p=0,002<0,050]. Uygulanan Tukey testi, Antalya OBM’nin 

(ortalama BK=0,356; standart sapma=0,273) Mersin OBM’den (ortalama 



 

107 
 

BK=0,529; standart sapma=0,289), Muğla OBM’den (ortalama BK=0,483; 

standart sapma=0,288) ve İzmir OBM’den (ortalama BK=0,486; standart 

sapma=0,314) istatistiksel bakımdan önemli şekilde düşük hayvan otlatması BK 

düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. OBM’lere göre kimyasal mücadele yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri arasında istatistiksel açıdan 

önemli farklılık saptanmıştır [F(5, 545)=4,303; p=0,001<0,050]. Tukey testi 

uygulaması, Mersin OBM’nin (ortalama BK=0,299; standart sapma=0,261), 

Antalya OBM’den (ortalama BK=0,195; standart sapma=0,242), Isparta 

OBM’den (ortalama BK=0,122; standart sapma=0,113) ve Muğla OBM’den 

(ortalama BK=0,205; standart sapma=0,230) istatistiksel olarak önemli 

derecede yüksek bir kimyasal mücadele BK düzeyine sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. 

OBM’ler itibariyle, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik görüşlerindeki farklılığı araştırmak üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Bunun yanında OBM’ler arasında 

istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi OBM’ler arasında, ne 

yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını belirlemek için “Tukey çoklu 

karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 

denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler açısından, 

OBM’ler arasında istatistiksel yönden önemli farklılık vardır [F(5, 545)=6,130; 

p=0,000<0,050]. Nitekim gerçekleştirilen Tukey testi, Antalya OBM’nin 

(ortalama=5,119; standart sapma=1,172) Adana OBM (ortalama=4,005; 

standart sapma=1,794), Isparta OBM (ortalama=4,300; standart sapma=1,581), 

Muğla OBM (ortalama=4,333; standart sapma=1,615) ve İzmir OBM’den 

(ortalama=4,309; standart sapma=1,619) istatistiksel açıdan önemli şekilde daha 

olumlu denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere 

sahip olduğunu göstermiştir. Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşlerin OBM’lere göre önemli farklılıklar içerdiği 

saptanmıştır [F(5, 545)=6,979; p=0,000<0,050]. Tukey testi, Mersin OBM 

(ortalama=6,578; standart sapma=0,628), Adana OBM (ortalama=6,419; 

standart sapma=0,832), Antalya OBM (ortalama=6,416; standart sapma=0,798) 

ve Muğla OBM’nin (ortalama=6,420; standart sapma=0,706) İzmir OBM’den 

(ortalama=5,932; standart sapma=1,236) istatistiksel yönden önemli şekilde 

daha olumlu silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

görüşlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu analiz, Mersin OBM’nin 

(ortalama=6,578; standart sapma=0,628) Isparta OBM’den (ortalama=6,033; 

standart sapma=1,327) silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşler açısından istatistiksel bakımdan daha olumlu 

görüşler taşıdığını da ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlara göre, OBM’ler 

arasında vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler 

açısından istatistiksel bakımdan önemli bir fark bulunmaktadır [F(5, 
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545)=6,241; p=0,000<0,050]. Nitekim Tukey testi, Adana OBM 

(ortalama=5,192; standart sapma=1,433) ve Antalya OBM’nin (ortalama=5,307; 

standart sapma=1,194) Mersin OBM (ortalama=4,351; standart sapma=1,459) 

ve İzmir OBM’den (ortalama=4,460; standart sapma=1,555) istatistiksel 

bakımdan önemli şekilde daha olumlu vejetasyon kesme yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik görüşlere sahip olduğunu göstermiştir. OBM’ler itibariyle 

hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşler arasında 

istatistiksel bakımdan önemli bir fark ortaya çıkmıştır [F(5, 545)=5,730; 

p=0,000<0,050]. Bu farklılığın hangi OBM’ler arasında olduğunu gösteren 

Tukey testi, Mersin OBM (ortalama=4,847; standart sapma=1,303), Antalya 

OBM (ortalama=4,610; standart sapma=1,520) ve Muğla OBM’nin 

(ortalama=4,580; standart sapma=1,516) İzmir OBM’den (ortalama=3,753; 

standart sapma=1,735) istatistiksel bakımdan önemli şekilde daha olumlu 

hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlere sahip 

olduğunu göstermiştir. OBM’ler itibariyle kimyasal mücadele yanıcı madde 

azaltma tekniğine yönelik görüşler itibariyle istatistiksel olarak önemli bir fark 

ortaya çıkmamıştır [F(5, 545)=2,225; p=0,050=0,050]. 

Orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik temel 

düşünceler açısından OBM’ler arasındaki farklılığı incelemek üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. OBM’ler arasında orman kaynakları 

ve orman yangınları yönetimi konusundaki temel düşünceler açısından 

istatistiksel olarak önemli bir fark ortaya çıkmamıştır [F(5, 19830)=2,127; 

p=0,059>0,050]. 

Bir diğer araştırma amacı, her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde olumlu görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her 

birine yönelik olumsuz görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip 

olup olmadıklarını belirlemektir. Bu farklılığı araştırmak için “bağımsız 

örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. 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 

katılımcılar, bu yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik olumsuz görüşlere 

sahip olanlardan istatistiksel olarak önemli şekilde daha yüksek BK düzeylerine 

sahiptir (denetimli yakma için t=7,006; sd=549; p=0,000<0,050; vejetasyon 

kesme için t=4,687; sd=549; p=0,000<0,050; kimyasal mücadele için t=6,253; 

sd=130; p=0,000<0,050). Bununla birlikte silvikültürel müdahaleler ve hayvan 

otlatması yanıcı madde azaltma teknikleri için, olumlu ve olumsuz görüşlere 

sahip katılımcılar arasında BK düzeyleri açısından istatistiksel açıdan önemli bir 

farklılık belirlenmemiştir (silvikültürel müdahaleler için t=-0,464; sd=549; 

p=0,643>0,050 ve hayvan otlatması için t=1,445; sd=549; p=0,149>0,050). 

Böylece bu yanıcı madde azaltma teknikleri için, görüş yönünün BK 

düzeylerinden bağımsız oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Araştırmadaki bir diğer amaç, her bir yanıcı madde azaltma tekniği 

yönünde aşırı görüşlere sahip olan Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli 

Orman Mühendislerinin, bu yanıcı madde azaltma tekniklerinin her birine 

yönelik ılımlı görüşlere sahip olanlardan farklı BK düzeylerine sahip olup 

olmadıklarını belirlemektir. “Bağımsız örneklemeler t-testi”, her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik aşırı ve ılımlı görüşlere sahip katılımcılar 

arasındaki BK düzeylerini karşılaştırmıştır. 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 (denetimli yakma için t=-5,404; sd=549; p=0,000<0,050; silvikültürel 

müdahaleler için t=-5,426; sd=275; p=0,000<0,050; vejetasyon kesme için t=-

4,640; sd=549; p=0,000<0,050; hayvan otlatması için t=-5,798; sd=549; 

p=0,000<0,050 ve kimyasal mücadele için t=-7,823; sd=518; p=0,000<0,050). 

Böylece bu araştırma sonucunda, yüksek BK düzeylerinin ılımlı görüşlerle 

ilişkili iken, daha düşük BK düzeylerinin ise daha aşırı görüşlerle ilgili olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın amaçlarından birisi, araştırmaya katılan Orman 

Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin her bir yanıcı 

madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemektir. Bu ilişki “korelasyon analizi” yardımıyla 

incelenmiştir. Buna göre denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,033; 

p=0,124>0,050), Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=-0,008; 

p=0,740>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,001; p=0,929>0,050), 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,018; p=0,461>0,050) ve 

Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları (r=0,007; p=0,683>0,050) 

temel düşünceleri arasındaki analizlerde, Pearson’ın korelasyonları önemli 

çıkmamıştır. Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

BK düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,031; 

p=0,141>0,050), Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,006; 

p=0,819>0,050), Orman Teşkilatına Güven (r=-0,020; p=0,208>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,000; p=0,995>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=-0,010; p=0,679>0,050) ve Orman Teşkilatının / 

Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına (r=-0,031; p=0,056>0,050) yönelik temel 

düşünceler arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Vejetasyon 

kesme yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile İnsan Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları (r=0,040; p=0,060>0,050), Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları (r=-0,022; p=0,378>0,050), Orman Teşkilatına Güven (r=0,026; 

p=0,104>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,019; p=0,127>0,050) ve 

Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,015; p=0,539>0,050) ve 

Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumluluklarına (r=0,007; 
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p=0,652>0,050) yönelik temel düşünceler arasında istatistiksel açıdan önemli 

olmayan bir ilişki mevcuttur. Hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeyleri ile Orman Teşkilatına Güven (r=0,019; p=0,230>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (r=0,020; p=0,097>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (r=0,013; p=0,598>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev 

Sahiplerinin Sorumluluklarına (r=0,002; p=0,890>0,050) yönelik temel 

düşünceler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak önemli değildir. Buna karşın 

kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile 

Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,004; p=0,879>0,050), Ormanlarda 

Yapay Yönetim (r=0,014; p=0,251>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat 

Yapma Özgürlüğü (r=0,021; p=0,383>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev 

Sahiplerinin Sorumlulukları (r=0,007; p=0,658>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki ilişkiler de istatistiksel bakımdan önem taşımamaktadır. Bu nedenle 

yukarıda açıklanan katılımcıların yanıcı madde azaltma tekniklerine yönelik BK 

düzeyleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimine yönelik her bir 

temel düşünceleri arasında az bir ilişki veya hemen hiçbir ilişki 

bulunmamaktadır. Buna karşın denetimli yakma yanıcı madde azaltma 

tekniğine yönelik BK düzeyleri ile Orman Teşkilatına Güvene yönelik temel 

düşünce arasındaki ilişki istatistiksel yönden önemlidir (r=0,054; 

p=0,001<0,050). Hayvan otlatması yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeyleri ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,042; p=0,048<0,050) 

ve Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımlarına (r=-0,055; p=0,024<0,050) yönelik 

temel düşünceler arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemlidir. Kimyasal 

mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeyleri ile İnsan 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (r=0,049; p=0,021<0,050) ve Orman 

Teşkilatına Güvene (r=0,120; p=0,000<0,050) yönelik temel düşünceler 

arasındaki ilişkiler ise istatistiksel yönden önemlidir. 

Araştırmadaki bir diğer amaç, araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkiler üzerine, her bir 

yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK düzeylerinin etkisinin olup 

olmadığını belirlemektir. Bunu incelemek için “çoklu doğrusal regresyon 

analizi” kullanılmıştır. Denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniği için BK 

düzeyleri, denetimli yakmaya yönelik görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları (β=-0,120; p=0,006<0,050) ve Orman Teşkilatına Güven (β=-

0,174; p=0,000<0,050) yönelik temel düşünceler arasındaki ilişkileri 

etkilemektedir. Buna karşın denetimli yakmaya yönelik görüşler ile Canlı 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=0,023; p=0,763>0,050), Ormanlarda Yapay 

Yönetim (β=-0,026; p=0,345>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma 

Özgürlüğü (β=0,027; p=0,530>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=-0,004; p=0,905>0,050) temel düşünceleri arasındaki 
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ilişkiler, denetimli yakmaya yönelik BK düzeylerinden etkilenmemiştir. 

Silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniği için BK düzeyleri, 

silvikültürel müdahalelere yönelik görüşler ile sadece Orman Teşkilatına Güven 

(β=0,083; p=0,046<0,050) temel düşüncesi arasındaki ilişkileri etkilemektedir. 

Buna karşın silvikültürel müdahalelere yönelik görüşler ile İnsan Merkezli 

Düşünce Yaklaşımları (β=0,040; p=0,347>0,050), Canlı Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları (β=0,051; p=0,527>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (β=-

0,007; p=0,802>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü 

(β=0,019; p=0,662>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=-0,002; p=0,956>0,050) temel düşünceleri arasındaki 

ilişkiler üzerine silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine 

yönelik BK düzeylerinin etkisi bulunmamıştır. Vejetasyon kesme yanıcı madde 

azaltma tekniği için, BK düzeyi sadece görüşler ile vejetasyon kesmeye yönelik 

görüşler ile Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü (β=0,091; 

p=0,040<0,050) temel düşüncesi arasındaki ilişkileri etkilemiştir. Bu görüşler 

ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,044; p=0,341>0,050), Canlı 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,005; p=0,953>0,050), Orman Teşkilatına 

Güven (β=-0,041; p=0,321>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (β=-0,030; 

p=0,298>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin Sorumlulukları 

(β=0,000; p=0,989>0,050) temel düşünceleri arasındaki ilişkiler, vejetasyon 

kesmeye yönelik BK düzeylerinden etkilenmemiştir. Hayvan otlatması yanıcı 

madde azaltma tekniği için, görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları 

(β=0,012; p=0,792>0,050), Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,116; 

p=0,136>0,050), Orman Teşkilatına Güven (β=-0,028; p=0,509>0,050), 

Ormanlarda Yapay Yönetim (β=0,038; p=0,189>0,050), Orman İçi ve Kenarına 

İnşaat Yapma Özgürlüğü (β=-0,016; p=0,707>0,050) ve Orman Teşkilatının / 

Ev Sahiplerinin Sorumlulukları (β=0,004; p=0,920>0,050) temel düşünceleri 

arasındaki ilişkiler üzerine, hayvan otlatmasına yönelik BK düzeylerinin etkisi 

bulunmamaktadır. Kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniği için, 

görüşler ile İnsan Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=-0,045; p=0,226>0,050), 

Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları (β=0,072; p=0,338>0,050), Orman 

Teşkilatına Güven (β=0,061; p=0,156>0,050), Ormanlarda Yapay Yönetim (β=-

0,039; p=0,123>0,050), Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü 

(β=0,016; p=0,692>0,050) ve Orman Teşkilatının / Ev Sahiplerinin 

Sorumlulukları (β=-0,018; p=0,472>0,050) temel düşünceler arasındaki 

ilişkiler, kimyasal mücadele yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik BK 

düzeylerinden etkilenmemektedir. 

Araştırmadaki bir diğer amaç; araştırmaya katılan Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin yanıcı madde azaltma 

tekniklerine yönelik görüşleri ile orman kaynakları ve orman yangınları 

yönetimine yönelik her bir temel düşünceleri arasındaki ilişkilerin, düşük ve 

yüksek BK grupları için farklı olup olmadığını belirlemektir. “Çoklu doğrusal 
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regresyon analizi” kullanılarak, her bir yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik 

olarak, hem düşük hem de yüksek BK grubu için, görüşler ve temel düşünceler 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre düşük BK grubu için, İnsan 

Merkezli Düşünce Yaklaşımları ve Orman Teşkilatına Güven temel düşünceleri, 

denetimli yakma yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki 

değişimlerin sırasıyla %0,3’ünü (β=0,055) ve %5,9’unu (β=0,243) 

açıklamaktadır. Buna karşın yüksek BK grubu için, denetimli yakmaya yönelik 

görüşlerdeki değişimlerin %1,0’ını (β=-0,101), %1,9’unu (β=0,137), %1,4’ünü 

(β=0,118) ve %0,6’sını (β=0,077) sırasıyla İnsan Merkezli Düşünce 

Yaklaşımları, Orman Teşkilatına Güven, Canlı Merkezli Düşünce Yaklaşımları 

ile Orman İçi ve Kenarına İnşaat Yapma Özgürlüğü temel düşünceleri 

tarafından açıklanmaktadır. Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi, 

silvikültürel müdahaleler yanıcı madde azaltma tekniğine yönelik görüşlerdeki 

değişimin, düşük BK grubu için %1,2’sini (Belirtme Katsayısı=0,012; β=0,112) 

ve yüksek BK grubu için %2,2’sini (Belirtme Katsayısı=0,022; β=0,148) 

açıklamaktadır. Düşük BK grubu için vejetasyon kesmeye yönelik görüşlerdeki 

değişimin %5,0’ını (β=0,224) Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi 

tarafından açıklanmışken, yüksek BK grubu için %5,4’ünü (β=0,233) 

açıklamıştır. Yine Orman Teşkilatına Güven temel düşüncesi, hayvan 

otlatmasına yönelik görüşlerdeki değişimin, düşük BK grubu için %0,8’ini 

(β=0,087) ve yüksek BK grubu için %1,0’ını (β=0,102) açıklamaktadır. Orman 

Teşkilatına Güven temel düşüncesi, kimyasal mücadeleye yönelik görüşlerdeki 

değişimlerin, düşük ve yüksek BK grupları için, sırasıyla %3,7’sini (β=0,193) 

ve %0,9’unu (β=0,108) açıklamaktadır. 

Sosyal ihtiyaçları karşılayacak, toplumun ihtiyaçlarına hitap edecek, 

kamu desteğini alacak, Orman Teşkilatının ilkelerine uyacak ve elde mevcut en 

iyi bilim ve teknolojiden faydalanacak şekilde, orman kaynakları yönetimi 

konusundaki bilgileri topluma daha iyi iletmeye yönelik bir metodolojiye 

ihtiyaç bulunmaktadır. Yani 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.  

Öte yandan kamunun bir konu hakkında görüşlerini ele alan bir BK 

çalışması, insanların o konu hakkında nasıl düşündüğüne ilişkin olarak 

yöneticilerin bilgilendirilmesinde kullanılabilecektir. Böylesi bir çalışmanın 

sonuçları, uygulamaların kamu tarafından nasıl algılandığını anlamada 

yöneticilere yardımcı olacaktır. Yöneticilerin yüz yüze kalabileceği önemli 

konulardan birisi, alınacak kararlar ile kamu tercihleri arasında bir denge 

sağlama konusudur. BK çalışmalarının amaçları, kamunun görüşleri hakkında 
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daha fazla bilgi elde etmek ve yöneticilerin daha iyi kararlar almasını 

sağlamaktır. Böylece yapılan çalışmalar için daha fazla Orman Kaynakları 

Yöneticileri ve kamu desteği sağlanmakta ve daha başarılı doğal kaynak 

yönetimi gerçekleşmektedir. 

BK ölçeği üzerindeki puanlar, bir konu hakkında bireyler arasındaki 

Farklılaşma ve Bütünleşme düzeylerini ayırt etmekte ve toplumu bilgilendirme 

çalışmalarını yönlendirmekte kullanılabilecektir. Örneğin katılımcıların 

%90’dan fazlası eğer yanıcı madde azaltma tekniklerinin avantajları ve 

dezavantajlarına yönelik Farklılaşma gösteriyorsa ve aynı zamanda Bütünleşme 

ilişkileri de tespit edildiyse, o takdirde yöneticilere bu durumu yangın yönetim 

planlarını hazırlarken göz önünde tutmaları ve ilgili gruplara yönelik 

bilgilendirme çalışmaları yapmaları tavsiye edilecektir. Bununla birlikte eğer 

katılımcıların yanıcı madde azaltma teknikleri konusunda düşük Farklılaşma ve 

Bütünleşme düzeylerine sahip oldukları belirlenmiş ise, o takdirde yöneticiler bu 

tekniklerin daha geniş şekilde kabul göreceğini düşünebilecektir. 

BK yaklaşımı, bir konu hakkında insanların ne şekilde düşündüklerini 

anlama yanında, karmaşık konulara yönelik yönetim kararlarının uygulamaya 

konulmasında da önemli bir rol oynayabilir. Belirli bir grubun bir konu 

hakkında sahip olduğu BK düzeylerinin dikkate alınması, farklı BK düzeylerine 

uygun bilgilerin geliştirilmesine ve yönetim uygulamalarının yürütülmesine 

imkan sağlayabilecektir. Bunun yanında BK yaklaşımı, karar vericilerin veya 

yöneticilerin nasıl kararlar verdiğini analiz etmek için bir araç olarak 

kullanılabilecektir. Bu kapsamda özellikle karar vericilerin hangi BK 

düzeylerinde görevini yerine getirdiği konusunu araştırmak için BK 

yaklaşımından faydalanılabilecektir. Böylece doğal kaynak yönetimi gibi çok 

boyutlu konularda, yöneticilerin farklı bakış açılarını ne kadar dikkate aldıkları 

ortaya konabilecektir. 

Öte yandan Orman Teşkilatı için orman kaynakları yönetimine yönelik 

kamunun görüşlerinin alınması da önemli bir konu olmalıdır. Zira orman 

kaynakları yönetimine yönelik kamunun görüşlerinin anlaşılması; kamu 

desteğinin alındığı politikaların bilinmesi, kamunun karşı olduğu politikaların 

farkına varılması ve tartışmalı stratejiler için destek toplama yönünde yardımcı 

olacaktır. Böylece kamu desteği ile Orman Teşkilatı, doğal kaynakları daha 

etkin şekilde yönetebilecektir. 

Orman Teşkilatı için, belirli ormancılık uygulamalarının kabul 

edilebilirliğini tahmine yönelik bir çalışma kapsamında, ormancılık 

politikalarına yönelik olarak kamunun, Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve 

Emekli Orman Mühendislerinin görüşlerini anlamak gerekli olabilecektir. 

Belirli orman kaynakları yönetimi kararlarının kabul edilebilirliğinin 

incelenmesinde, bu yönetim kapsamındaki konuların ilgili gruplar tarafından 

nasıl ele alındığının anlaşılması gerekli bir ön koşuldur. Bu kapsamda Orman 

Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin belirli yanıcı 



 

114 
 

madde azaltma teknikleri ile orman kaynakları ve orman yangınları yönetimi 

konularında nasıl düşündüklerinin anlaşılması, kabul edilebilir orman yangını 

yönetim planlarına ulaşabilmeyi sağlayacaktır. 

İlgili grupların orman kaynakları yönetimi konusundaki görüşlerini ele 

alan sosyal araştırmalar, orman kaynakları yönetimi ile ilgili görüşlere ve 

tercihlere odaklanmıştır. Bu araştırmalar, görüşlerin nedenlerini ayrıntılı olarak 

ele alamamaktadır. Bu çalışmada orman yangınları yönetimi kapsamında 

Orman Kaynakları Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin sadece 

orman kaynakları ve orman yangınları yönetimi konusunda görüşlerinin neler 

olduğu değil, bunun yanında bu konular hakkında nasıl düşündükleri de ortaya 

konmuştur. Bu doğrultuda kullanılan BK yaklaşımı, Orman Kaynakları 

Yöneticilerinin ve Emekli Orman Mühendislerinin orman kaynakları ve orman 

yangınları yönetimi konularını nasıl ele aldıklarının daha iyi anlaşılmasını 

sağlamıştır. 
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SUMMARY 
 

Forest fire is a natural part of forest ecosystem. This process contributes 

to functions such as regeneration of vegetation, elimination of disease and pest 

threats, forest regeneration, long-term wildlife habitat improvement, fuel 

reduction etc. However, there are also costs associated with forest fire. These 

costs include threats to timber production, private property, air quality, scenic 

beauty etc. 

Due to many years of forest fire suppression activities, forests are 

loaded with fuels, and severe forest fire conditions exist. The major forest fire 

(e.g. Mersin-Gülnar and Aydıncık, Antalya-Taşağıl etc.) within the past years 

have been more costly and threating to human lives. So, burning or removal of 

fuels from the forests can help put these ecosystems at a lower risk of a highly 

destructive forest fire. Common management techniques applied to reduce fuels 

in the forest include prescribed burning, silvicultural treatments, vegetation 

removing, grazing and application of chemicals. 

Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers’ attitudes 

toward fuel reduction techniques and basic beliefs on forest resources and forest 

fire management are important cases to influencing their acceptance of forest 

fire management strategies. Thus, identifying attitudes and basic beliefs on 

forest fire management strategies provides important information for a 

successful forest fire management. Understanding the Forest Resources 

Managers and Retired Forest Engineers’ perceptions of forest fire management 

can help Forestry Organization inform when policies may or may not be 

supported by them, and help Forestry Organization communicate information in 

ways that will garner support for controversial strategies. So, with support of 

Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers, Forestry 

Organization can manage more efficiently the forest fire. 

In this research, IC approach was used for providing information on 

how Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers think about 

forest fire management and fuel reduction techniques. The results of this study 

determined Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers’ IC levels, 

attitudes toward fuel reduction techniques, basic beliefs on forest resources and 

forest fire management, and how these attitudes and basic beliefs were 

influenced by IC levels. 

The goal of this research is to apply IC method to Forest Resources 

Managers and Retired Forest Engineers’ perceptions of fuel reduction 

techniques that are prescribed burning, silvicultural treatment, vegetation 

removing, grazing and applications of chemical. Furthermore, the goal of the 

study is to examine the role that IC (i.e. complexity of thinking) plays regarding 

attitudes toward fuel reduction techniques and basic beliefs on forest resources 
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and forest fire management, and the relationship between them. In order to 

accomplish these goals, specific objectives have been identified; 

Objective 1: To determine demographic characteristics (duty, education, 

age, and gender) of Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers 

participated this study, 

Objective 2: To measure the levels of Forest Resources Managers and 

Retired Forest Engineers’ IC on fuel reduction techniques (i.e., prescribed 

burning, silvicultural treatment, vegetation removing, grazing and applications 

of chemical), 

Objective 3: To determine if the levels of Forest Resources Managers 

and Retired Forest Engineers’ IC on fuel reduction techniques were different by 

Directories of Regional Forestry (DRFs), 

Objective 4: To determine Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers’ attitudes toward fuel reduction techniques, 

Objective 5: To determine if Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers’ attitudes toward fuel reduction techniques were different by 

DRFs, 

Objective 6: To determine Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers’ basic beliefs on forest resources and forest fire management, 

Objective 7: To determine if Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers’ basic beliefs on forest resources and forest fire management 

were different by DRFs, 

Objective 8: To determine if Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers with positive attitudes toward each fuel reduction technique 

had different levels of IC than Forest Resources Managers and Retired Forest 

Engineers with negative attitudes toward each fuel reduction technique, 

Objective 9: To determine if Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers with extreme attitudes toward each fuel reduction technique 

had different levels of IC than Forest Resources Managers and Retired Forest 

Engineers with moderate attitudes toward each fuel reduction technique, 

Objective 10: To determine if the levels of Forest Resources Managers 

and Retired Forest Engineers’ IC on each fuel reduction technique was related 

to the each of their basic belief on forest resources and forest fire management, 

Objective 11: To determine if the relationships between Forest 

Resources Managers and Retired Forest Engineers’ attitudes toward each fuel 

reduction technique and the each of their basic belief on forest resources and 

forest fire management were affected by the level of IC on each fuel reduction 

technique, 

Objective 12: To determine if the relationships between Forest 

Resources Managers and Retired Forest Engineers’ attitudes toward each fuel 

reduction technique and the each of their basic belief on forest resources and 

forest fire management were different for the low and high IC groups. 
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To obtain a broad level of participants with varying experience and 

knowledge of forest fire issues, this study applied at six DRFs (Mersin, Adana, 

Antalya, Isparta, İzmir and Muğla). 

Survey form of this study consisted of four parts: (1) Port that measures 

the levels of IC on fuel reduction techniques, (2) Part that determines the 

attitudes toward fuel reduction techniques, (3) Part that determines the basic 

beliefs on forest resources and forest fire management, and (4) Part that 

determines the participants’ demographic characteristics. 

The Cronbach’s alpha of the reliability analysis for the indices of 

attitudes toward fuel reduction techniques was 0,51. The Cronbach’s alpha of 

the reliability analysis for the indices of basic beliefs on forest resources and 

forest fire management were 0,60, 0,53, 0,71, 0,59, 0,65 and 0,58 for the scale 

of Approach of Anthropocentric Belief, the scale of Approach of Biocentric 

Belief, the scale of Trust in Forestry Organization, the scale of Artificial 

Manipulation in Forests, the scale of Freedom to Build in Forest and Forest 

Edge, and the scale of Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners 

respectively. 

The level of IC about each fuel reduction technique was measured with 

a scale. This scale used this part of the survey form was designed to reflect both 

aspects of IC, Differentiation and Integration. First, for Differentiation, 

participants wrote down “arguments for” and “arguments against” prescribed 

burning, silvicultural treatment, vegetation removing, grazing and applications 

of chemical. Next, participants indicated the relative strengths of each argument 

on a seven-point scale from “1-extremely weak” to “7-extremely strong”. 

Attitudes toward each fuel reduction technique were measured using 

three different items on a seven-point scale. Participants were asked if they 

thought prescribed burning, silvicultural treatment, vegetation removing, 

grazing and applications of chemicals were extremely / moderately / slightly, 

wise or foolish, effective or ineffective, and beneficial or harmful. Attitude 

toward each fuel reduction technique was the mean of the three items. 

Items measuring basic beliefs on forest resources and forest fire 

management were designed to determine basic beliefs related to Approach of 

Anthropocentric Belief, Approach of Biocentric Belief, Trust in Forestry 

Organization, Artificial Manipulation in Forests, Freedom to Build in Forest 

and Forest Edge, and Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners. 

These items were measured using a seven-point scale from “1-strongly 

disagree” to “7-strongly agree”. 

Individuals have often many thoughts about issues such as forest fire 

management. Many of these thoughts may not be consistent, or may not based 

on emotions, experience, or values. This variety of information helps to make 

up an individual’s complexity of thought. This level of complexity describes 

how individuals think about an issue, or the structure of their beliefs. One 
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concept that is based on this structure of beliefs is Integrative Complexity. IC 

approach is a means for measuring a way of thinking and describes the structure 

of the thoughts people have about an issue. This approach is based on the 

number of different aspects of a problem consider. The level of IC that a person 

has toward an issue is based on the structure of thought that this person has 

about that issue, not the content of their thoughts. 

Two factors that are measured within the context of IC are 

Differentiation and Integration. Differentiation focuses on whether a person 

acknowledges that there are more than one side or dimension to an issue or 

problem. Someone who sees an issue as black or white (e.g., prescribed burning 

is dangerous and harmful) is exhibiting low Differentiation on that subject. 

Whereas one who sees two dimensions to an issue (e.g., prescribed burning is 

sometimes beneficial to the forest ecosystem but also entails some potential 

dangers) shows somewhat higher Differentiation. Further, someone who sees 

several dimensions exhibits higher Differentiation on the subject. The second 

factor that is measured within the context of IC is Integration. It is related to the 

relative importance of perceived “arguments for an issue” and “arguments 

against an issue”. It depends on different perspectives that are acknowledged in 

Differentiation stage of measurement. Therefore, high levels of Integration 

regarding an issue has first exhibited an high amount of Differentiation. 

Differentiation is conceptualized as the extent to which a participant 

recognizes alternate sides of the related issue. In this study, in order to measure 

Differentiation, it was asked Forest Resources Managers and Retired Forest 

Engineers to first list “arguments for” and “arguments against” each fuel 

reduction technique. Responses taken provided an indication of the number of 

positive and negative aspects that they were considering. Differentiation value, 

the lesser of the total arguments “for” versus “against” was divided by the 

greater of the two at the Differentiation value. So, Differentiation score had a 

value between zero and one. A value of zero reflected no Differentiation, while 

a value of one reflected the highest Differentiation. 

Integration is conceptualized as how a participant recognize the 

interrelationships between the different sides to the issue and is linked to the 

relative strengths of the perceived arguments on both sides. In this research, 

firstly it was asked Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers to 

indicate in the IC scale to the strength of each argument they had listed for each 

fuel reduction technique. To measure the Integration value, for each fuel 

reduction technique, the means of the relative strengths of “arguments for” and 

“arguments against” the technique were calculated. The smaller mean was 

divided by the larger to yield Integration value. A ratio, resulting in a score 

between zero and one, was calculated for Integration. An Integration score of 

zero indicates no Integration, while an Integration score of one indicates high 

Integration. 
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Then, the level of IC was calculated as the product of the 

Differentiation and the Integration values. So, this combination of both of the 

components of IC (i.e., Differentiation and Integration) allowed their relative 

weights to be, expressed in the analysis. Again, this calculation yielded a value 

between zero and one. 

Traditionally IC approach is a qualitative measure. However, in this 

study, it was used a fixed-item scale to measure the concept of IC developed by 

CARROLL and BRIGHT (2009), and this approach was sampled with its use in 

a large-scale research study. 

Also, in achieving the objectives of this study and in testing the research 

hypothesis, it was used several statistical techniques such as “descriptive 

statistics (arithmetic mean and standard deviation)”, “frequencies”, “one way 

analysis of variance (ANOVA)”, “an independent t test”, “correlation analysis”, 

“multiple linear regression analysis”, and “chi-square test”. 

Sociodemographic characteristics of Forest Resources Managers and 

Retired Forest Engineers who participated in this study were collected to 

provide an overview of them. Also it was analyzed significance of differences 

between DRF groups according to demographic characteristics by using “chi-

square test”. Comparatively more Forest Resources Managers who participated 

to this study were “Operations Head Offices”. There were statistically 

significant differences in job characteristics between DRFs (χ
2
=94,575; 

p=0,000<0,050). Comparatively more Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers who participated in this study were “High School and 

University” graduates. The education difference between DRFs was statistically 

significant (χ
2
=16,639; p=0,005<0,050). The majority of the respondents were 

in their middle ages between “35 to 44 years old”. There were statistically 

significant differences in age between DRFs (χ
2
=48,272; p=0,000<0,050). 

There were more “male” participants than “female” participants in each of 

DRFs. However, the gender difference was not statistically significant 

(χ
2
=13,117; p=0,022<0,050). 

In order to compare the levels of IC on each fuel reduction technique, 

“one way analysis of variance (ANOVA)” was applied for DRFs. Also, “Tukey 

multiple comparison test (post-hoc test)” was conducted to determine at which 

level the differences occurred. According to the results of one way analysis of 

variance, there was statistically significant difference between the levels of IC 

on prescribed burning fuel reduction technique for DRFs [F(5, 545)=2,506; 

p=0,029<0,050]. There was statistically significant difference between DRFs 

and the levels of IC on silvicultural treatments fuel reduction technique [F(5, 

545)=3,918; p=0,002<0,050]. Tukey test indicated that İzmir DRF had 

statistically more high levels of IC (mean IC=0,454; standard deviation=0,312) 

on silvicultural treatments fuel reduction technique than those of both Adana 

DRF (mean IC=0,314; standard deviation=0,309) and Antalya DRF (mean 
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IC=0,302; standard deviation=0,262). There was no statistically significant 

difference between DRFs and the levels of IC on vegetation removing fuel 

reduction technique [F(5, 545)=2,024; p=0,074>0,050]. There was statistically 

significant difference between DRFs and the levels of IC on grazing fuel 

reduction technique [F(5, 545)=3,768; p=0,002<0,050]. Tukey test indicated 

that Antalya DRF had statistically lower levels of IC (mean IC=0,356; standard 

deviation=0,273) on grazing fuel reduction technique than those of Mersin DRF 

(mean IC=0,529; standard deviation=0,289), Muğla DRF (mean IC=0,483; 

standard deviation=0,288) and İzmir DRF (mean IC=0,486; standard 

deviation=0,314). There was statistically significant difference between DRFs 

and the levels of IC on applications of chemical fuel reduction technique [F(5, 

545)=4,303; p=0,001<0,050]. Tukey test indicated that Mersin DRF had 

statistically more high levels of IC (mean IC=0,299; standard deviation=0,261) 

on applications of chemical fuel reduction technique than those of Antalya DRF 

(mean IC=0,195; standard deviation=0,242), Isparta DRF (mean IC=0,122; 

standard deviation=0,113), and Muğla DRF (mean IC=0,205; standard 

deviation=0,230). 

In order to compare Forest Resources Managers and Retired Forest 

Engineers’ attitudes toward each fuel reduction technique, “one way analysis of 

variance (ANOVA)” was applied for DRFs. Also, “Tukey multiple comparison 

test (post-hoc test)” was conducted to determine at which level the differences 

occurred. According to the results, there was statistically significant difference 

between DRFs and attitudes toward prescribed burning fuel reduction technique 

[F(5, 545)=6,130; p=0,000<0,050]. Tukey test indicated that Antalya DRF had 

statistically more positive attitudes toward prescribed burning fuel reduction 

technique (mean=5,119; standard deviation=1,172) than those of Adana DRF 

(mean=4,005; standard deviation=1,794), Isparta DRF (mean=4,300; standard 

deviation=1,581), Muğla DRF (mean=4,333; standard deviation=1,615), and 

İzmir DRF (mean=4,309; standard deviation=1,619). There was statistically 

significant difference between DRFs and attitudes toward silvicultural 

treatments fuel reduction technique [F(5, 545)=6,979; p=0,000<0,050]. Tukey 

test indicated that Mersin DRF (mean=6,578; standard deviation=0,628), Adana 

DRF (mean=6,419; standard deviation=0,832), Antalya DRF (mean=6,416; 

standard deviation=0,798), and Muğla DRF (mean=6,420; standard 

deviation=0,706) had statistically and significantly more positive attitude 

toward silvicultural treatments fuel reduction technique than those of İzmir DRF 

(mean=5,932; standard deviation=1,236). Also, the test indicated Mersin DRF 

had statistically and significantly more positive attitudes toward silvicultural 

treatments fuel reduction technique (mean=6,578; standard deviation=0,628) 

than those of Isparta DRF (mean=6,033; standard deviation=1,327). There was 

statistically significant difference between DRFs and attitudes toward 

vegetation removing fuel reduction technique [F(5, 545)=6,241; 
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p=0,000<0,050]. Tukey test indicated that both Adana DRF (mean=5,192; 

standard deviation=1,433) and Antalya DRF (mean=5,307; standard 

deviation=1,194) had statistically and significantly more positive attitudes 

toward vegetation removing fuel reduction technique than those of both Mersin 

DRF (mean=4,351; standard deviation=1,459) and İzmir DRF (mean=4,460; 

standard deviation=1,555). There was statistically significant difference 

between DRFs and attitudes toward grazing fuel reduction technique [F(5, 

545)=5,730; p=0,000<0,050]. Tukey test indicated that both Mersin DRF 

(mean=4,847; standard deviation=1,303), Antalya DRF (mean=4,610; standard 

deviation=1,520), and Muğla DRF (mean=4,580; standard deviation=1,516) had 

statistically and significantly more positive attitudes toward grazing fuel 

reduction technique than those of İzmir DRF (mean=3,753; standard 

deviation=1,735). There was no statistically significant difference between 

DRFs and attitudes toward applications of chemical fuel reduction technique 

[F(5, 545)=2,225; p=0,050=0,050]. 

In order to compare the basic beliefs on forest resources and forest fire 

management, “one way analysis of variance (ANOVA)” was applied for DRFs. 

The results of analysis indicated that there was no statistically significant 

difference between DRFs for the basic beliefs on forest resources and forest fire 

management [F(5, 19830)=2,127; p=0,059>0,050]. 

The other objective of this study was to determine if Forest Resources 

Managers and Retired Forest Engineers with positive attitudes toward each fuel 

reduction technique had different levels of IC than Forest Resources Managers 

and Retired Forest Engineers with negative attitudes toward each fuel reduction 

technique. “Independent samples t-tests” compared the mean IC score of 

participants with positive and negative attitudes toward each fuel reduction 

technique. According to results, for prescribed burning, vegetation removing 

and applications of chemical fuel reduction techniques, Forest Resources 

Managers and Retired Forest Engineers with positive attitudes toward related 

fuel reduction technique showed significantly higher IC toward each fuel 

reduction technique than those with negative attitudes toward each fuel 

reduction technique (for prescribed burning, t=7,006; sd=549; p=0,000<0,050; 

for vegetation removing, t=4,687; sd=549; p=0,000<0,050; for applications of 

chemical, t=6,253; sd=130; p=0,000<0,050). However, for silvicultural 

treatments and grazing fuel reduction techniques, there were no significant 

differences in IC between Forest Resources Managers and Retired Forest 

Engineers with positive and negative attitudes (for silvicultural treatments, t=-

0,464; sd=549; p=0,643>0,050; and for grazing t=1,445; sd=549; 

p=0,149>0,050). So, in this research, for these fuel reduction techniques, 

attitude direction was found to be independent of IC. 

The other objective of this research was to determine if Forest 

Resources Managers and Retired Forest Engineers with extreme attitudes 
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toward each fuel reduction technique had different levels of IC than participants 

with moderate attitudes toward each fuel reduction technique. “Independent 

samples t-tests” compared the levels of IC between participants with moderate 

and extreme attitudes toward each fuel reduction technique. For each fuel 

reduction technique, Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers 

with moderate attitudes showed significantly higher levels of IC than 

participants with extreme attitudes (for prescribed burning, t=-5,404; sd=549; 

p=0,000<0,050; for silvicultural treatments, t=-5,426; sd=275; p=0,000<0,050; 

for vegetation removing, t=-4,640; sd=549; p=0,000<0,050; for grazing, t=-

5,798; sd=549; p=0,000<0,050; and for applications of chemical, t=-7,823; 

sd=518; p=0,000<0,050). So, this research showed the high levels of IC to be 

related to moderate attitudes, while lower levels of IC were related to more 

extreme attitudes. 

One of the study objectives was to determine if the levels of Forest 

Resources Managers and Retired Forest Engineers’ IC on each fuel reduction 

technique was related to the each of their basic belief on forest resources and 

forest fire management. “Correlation analysis” examined this relationship. 

None of the Pearson’s correlations were not significant in the analyses between 

the levels of IC on prescribed burning fuel reduction technique and Approach of 

Anthropocentric Belief (r=0,033; p=0,124>0,050), Approach of Biocentric 

Belief (r=-0,008; p=0,740>0,050), Artificial Manipulation in Forests (r=0,001; 

p=0,929>0,050), Freedom to Build in Forest and Forest Edge (r=0,018; 

p=0,461>0,050), and Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners 

(r=0,007; p=0,683>0,050) basic beliefs. The levels of IC on silvicultural 

treatments fuel reduction technique were not statistically significant related to 

Approach of Anthropocentric Belief (r=0,031; p=0,141>0,050), Approach of 

Biocentric Belief (r=0,006; p=0,819>0,050), Trust in Forestry Organization (r=-

0,020; p=0,208>0,050), Artificial Manipulation in Forests (r=0,000; 

p=0,995>0,050), Freedom to Build in Forest and Forest Edge (r=-0,010; 

p=0,679>0,050), and Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners 

(r=-0,031; p=0,056>0,050) basic beliefs. The levels of IC on vegetation 

removing fuel reduction technique were not statistically significant correlated 

with Approach of Anthropocentric Belief r=0,040; p=0,060>0,050), Approach 

of Biocentric Belief (r=-0,022; p=0,378>0,050), Trust in Forestry Organization 

(r=0,026; p=0,104>0,050), Artificial Manipulation in Forests (r=0,019; 

p=0,127>0,050), and Freedom to Build in Forest and Forest Edge (r=0,015; 

p=0,539>0,050) basic beliefs. The levels of IC on grazing fuel reduction 

technique were not statistically significant related to Trust in Forestry 

Organization (r=0,019; p=0,230>0,050), Artificial Manipulation in Forests 

(r=0,020; p=0,097>0,050), Freedom to Build in Forest and Forest Edge 

(r=0,013; p=0,598>0,050), and Responsibilities of Forestry Organization / 

Homeowners (r=0,002; p=0,890>0,050) basic beliefs. Also, the levels of IC on 
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applications of chemicals fuel reduction technique were not statistically 

significant correlated with Approach of Biocentric Belief (r=0,004; 

p=0,879>0,050), Artificial Manipulation in Forests (r=0,014; p=0,251>0,050), 

Freedom to Build in Forest and Forest Edge (r=0,021; p=0,383>0,050), and 

Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners (r=0,007; 

p=0,658>0,050) basic beliefs. These results show that there are little or no 

relationships between the levels of Forest Resources Managers and Retired 

Forest Engineers’ IC on each fuel reduction technique above mentioned and 

each of their basic belief on forest resources and forest fire management above 

mentioned. However, the levels of IC on prescribed burning fuel reduction 

technique were statistically significant correlated with Trust in Forestry 

Organization (r=0,054; p=0,001<0,050) basic belief. The levels of IC on 

grazing fuel reduction technique were statistically significant related to 

Approach of Anthropocentric Belief (r=0,042; p=0,048<0,050) and Approach of 

Biocentric Belief (r=-0,055; p=0,024<0,050) basic beliefs. Also, the levels of IC 

on application of chemicals were statistically significant correlated with 

Approach of Anthropocentric Belief (r=0,049; p=0,021<0,050), and Trust in 

Forestry Organization (r=0,120; p=0,000<0,050) basic beliefs. 

The other objective of this study was to determine if the relationships 

between Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers’ attitudes 

toward each fuel reduction technique and the each of their basic belief on forest 

resources and forest fire management were affected by the level of IC on each 

fuel reduction technique. “Multiple linear regression analysis” was used for 

analyzing this aim. For prescribed burning fuel reduction technique, the 

relationship between the basic beliefs Approach of Anthropocentric Belief (β=-

0,120; p=0,006<0,050) and Trust in Forestry Organization (β=-0,174; 

p=0,000<0,050) and attitude toward prescribed burning was affected by the 

levels of IC on prescribed burning. Affection did not occur for the basic beliefs 

of Approach of Biocentric Belief (β=0,023; p=0,763>0,050), Artificial 

Manipulation in Forests (β=-0,026; p=0,345>0,050), Freedom to Build in Forest 

and Forest Edge (β=0,027; p=0,530>0,050), and Responsibilities of Forestry 

Organization / Homeowners (β=-0,004; p=0,905>0,050). For silvicultural 

treatments fuel reduction technique, the relationship between the basic belief of 

Trust in Forestry Organization (β=0,083; p=0,046<0,050) and attitude toward 

silvicultural treatments, while affection did not occur for the basic beliefs of 

Approach of Anthropocentric Belief (β=0,040; p=0,347>0,050), Approach of 

Biocentric Belief (β=0,051; p=0,527>0,050), Artificial Manipulation in Forests 

(β=-0,007; p=0,802>0,050), Freedom to Build in Forest and Forest Edge 

(β=0,019; p=0,662>0,050), and Responsibilities of Forestry Organization / 

Homeowners (β=-0,002; p=0,956>0,050). For vegetation removing fuel 

reduction technique, the relationship between the basic belief of Freedom to 

Build in Forest and Forest Edge (β=0,091; p=0,040<0,050) and attitude toward 
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vegetation removing was affected by IC on vegetation removing. But affection 

did not occur for the basic beliefs of Approach of Anthropocentric Belief (β=-

0,044; p=0,341>0,050), Approach of Biocentric Belief (β=-0,005; 

p=0,953>0,050), Trust in Forestry Organization (β=-0,041; p=0,321>0,050), 

Artificial Manipulation in Forests (β=-0,030; p=0,298>0,050), and 

Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners (β=0,000; 

p=0,989>0,050). For grazing fuel reduction technique, the relationship between 

the all basic beliefs of Approach of Anthropocentric Belief (β=0,012; 

p=0,792>0,050), Approach of Biocentric Belief (β=-0,116; p=0,136>0,050), 

Trust in Forestry Organization (β=-0,028; p=0,509>0,050), Artificial 

Manipulation in Forests (β=0,038; p=0,189>0,050), Freedom to Build in Forest 

and Forest Edge (β=-0,016; p=0,707>0,050), and Responsibilities of Forestry 

Organization / Homeowners (β=0,004; p=0,920>0,050) was not affected by IC 

on grazing. For applications of chemical fuel reduction technique, the 

relationship between the all basic belief of Approach of Anthropocentric Belief 

(β=-0,045; p=0,226>0,050), Approach of Biocentric Belief (β=0,072; 

p=0,338>0,050), Trust in Forestry Organization (β=0,061; p=0,156>0,050), 

Artificial Manipulation in Forests (β=-0,039; p=0,123>0,050), Freedom to 

Build in Forest and Forest Edge (β=0,016; p=0,692>0,050), and 

Responsibilities of Forestry Organization / Homeowners (β=-0,018; 

p=0,472>0,050) was not affected by IC on applications of chemical. 

The other objective of this research was to determine if the relationships 

between Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers’ attitudes 

toward each fuel reduction technique and the each of their basic belief on forest 

resources and forest fire management were different for the low and high IC 

groups. By using “multiple linear regression”, for each fuel reduction 

technique, relationships between basic belief and attitude were explored for 

both the low and high IC groups. According to the results, Approach of 

Anthropocentric Belief and Trust in Forestry Organization explained 0,3% 

(β=0,055) and 5,9% (β=0,243) of variance in attitude toward prescribed burning 

for low IC group, respectively. On the other hand 1,0% (β=-0,101), 1,9% 

(β=0,137), 1,4% (β=0,118) and 0,6% (β=0,077) of variance were explained by 

Approach of Anthropocentric Belief, Trust in Forestry Organization, Approach 

of Biocentric Belief, and Freedom to Build in Forest and Forest Edge, 

respectively, for high IC group. Basic belief of Trust in Forestry Organization 

explained 1,2% (β=0,112) of variance in attitude toward silvicultural treatments 

for the low IC group, and 2,2% (β=0,148) for the high IC group. Basic belief of 

Trust in Forestry Organization explained 5,0% (β=0,224) of variance in attitude 

toward vegetation removing for the low IC group, and 5,4% (β=0,233) for the 

high IC group. Also, basic belief of Trust in Forestry Organization explained 

0,8% (β=0,087) of variance in attitude toward grazing for the low IC group, and 

1,0% (β=0,102) for the high IC group. Basic beliefs of Trust in Forestry 
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Organization explained 3,7% (β=0,193) and 0,9% (β=0,108) of variance in 

attitude toward applications of chemical for the low and high IC groups, 

respectively. 

There is a need for a methodology to better communicate forest 

resources management messages in such a manner as to meet societal needs, 

address community needs, gain public support, comply with Forestry 

Organization principles, and utilize the best science and technology available. It 

is a necessity for Forest Resources Managers to keep the public informed, and 

to convey the information message properly. The measurement of IC is 

important for messaging and framing these information messages in appropriate 

contexts and levels of complexity. So, IC approach helps better understand how 

people think about dichotomous issues, and guide more coordinated messaging 

techniques by managers.  

A IC study with which a public views an issue can be used to inform 

managers about how people think about issue. The results of such a study will 

help managers understand how their actions will be received by the public. One 

of important challenges that managers face is the balance between decisions 

made and public preferences. The aim of a IC study is to provide more 

information about the public’s perceptions, and to allow the managers to make 

better decisions. So, it can yield more Forest Resources Managers and public 

acceptability, and provide more successful natural resources management. 

Scores on the IC scale may be used to distinguish levels of 

Differentiation and Integration among individuals regarding an issue, and to 

guide information studies. For example, if over 90% of the participants 

differentiate between the advantages and disadvantages of fuel reduction 

techniques, and also identify Integration relationships, then managers can be 

supposed to acknowledge this in fire management plan and delivery information 

to related stakeholders. However, if it is identified that participants hold low 

levels of Differentiation and Integration about fuel reduction techniques, than 

managers may think about that fuel reduction techniques will be more widely 

accepted. 

In addition to understanding how people think about an issue, IC 

approach can also play a role in steering management decisions on complex 

topics. When it is considered the levels of IC that a particular group has about 

an issue, it can enable to develop information appropriate to different levels of 

IC, as well as enforce the management practices. Also, IC approach may be 

used as a tool to analyze how decision makers or managers make decisions. 

Especially, it can be investigated that decision makers and managers served at 

what levels of IC. So it can be revealed on how much consideration they are 

giving to multiple sides of controversial issues such as natural resources 

management. 
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Public perceptions of forest resources management must be important 

consideration for the Forestry Organization. Understanding the public’s 

perceptions of forest resources management can help recognize the policies that 

might be supported by the public, alert the policies that might run into public 

opposition, and help develop information to garner support for controversial 

strategies. So, with public support, the Forestry Organization can more 

efficiently manage the natural resources. 

Also, for Forestry Organization, it may be necessary to understand the 

attitudes of the public, Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers 

regarding forestry policies, in a study to predict acceptability of certain forest 

resources management decisions, it may be prerequisite to understand how 

related groups process the issues surrounding forest resources management. 

Understanding how Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers 

perceive fuel reduction techniques, and forest resources and forest fire 

management is essential to success acceptable forest fire management plans. 

Social researches on related groups’ perceptions of forest resources 

management have focused on attitudes and preferences regarding forest 

resources management. These social researches do not search more detailed into 

what causes these perceptions. In this study, it was examined IC that Forest 

Resources Managers and Retired Forest Engineers were thinking about the 

issues surrounding forest resources and forest fire management. Through the 

use of IC approach, it could be better understand the complexity with which 

Forest Resources Managers and Retired Forest Engineers view issues related to 

forest resources and forest fire management. 
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