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ÖZ 

Ülkemizde %96‟sı insanlar tarafından çıkarılan orman yangınları,  

kamuoyunun dikkatini en çok çeken maddi ve manevi önemli zararlara yol 

açan olaylardandır. Bu çalışmada, yangına duyarlı kuşakta yer alan Akdeniz 

Bölgesinde, en çok orman yangınına sahne olan ve bu nedenle çalışma alanı 

olarak seçilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünde, yangın risk ve 

tehlikesinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Manavgat‟ta toplam 90313.9 ha alanın 48483.4 ha‟ı (%53.68) 

orman olup, 1978-2002 yıllarını kapsayan 25 yıllık dönemde çıkan 555 adet 

yangında 2908.0 ha orman alanının yandığı tespit edilmiştir. Çalışma alanı 

yangın tehlike sınıflamasında (YTS), yıllık ortalama 22.2 yangın adediyle, 

yangına 1. derece duyarlı, yine 0.046 sabit değeri ile orman yangını tehlikesi 

en yüksek yerlerden olduğu belirlenmiştir (Yücel, 1987). 1/25000 ölçekli 

paftalar ve orman amenajman planlarından, yangınların çıkışı ve gelişimini 

etkileyecek birçok parametre, CBS ortamında sayısallaştırılmıştır. Yangın 

tehlikesinin belirlenmesine yönelik birim alanda, yanıcı yükü, ölü örtü (ince 

ve kalın yanıcılar) ve diri örtüyü (kaplama alanı, ortalama boy ve türler) 

belirlemeye yönelik her meşcere tipini temsil edecek sayıda değişik 

yükseklik, bakı ve eğimden 270 adet deneme alanı alınmıştır. DİE ve 

DMİ‟den alınan yöreye ait meteoroloji ve nüfus verileri yangın risk ve 

tehlike haritalarının oluşturulmasında kullanılmıştır. Çalışma alanında 1978-

2002 yılları arasında çıkan bütün yangınlar; alan, çıkış tarihi, saati ve 

nedenleri bakımından incelendikten sonra, çalışma alanındaki bitki örtüsü ve 

meşcere tipleri ile ilişkilendirilmiştir. Yangının çıktığı noktalar koordinatlı 

olarak CBS ortamına girilmiştir. Çalışma alanında istatistiki 

değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla 3X3 km ( 900 ha) boyutlarında, 

136 kareden oluşan bir karelaj sistemi oluşturulmuştur. İstatistiki analizlerde 

yangın riski için yangın sayısı, yangın tehlikesi için yanan alan miktarları 

bağımlı değişken yanıcı madde (meşcere tipi, kuru ve yaş yanıcı özellikleri 

vb.), orman alanı, nüfus, yollar, ziraat ve yerleşim alanları, eğim, bakı ve 

yükseklik gibi parametreler bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Yapılan 

regresyon analizleri sonucunda çalışma alanının yangın risk ve tehlikesini 

bulmaya yönelik denklemler elde edilmiş ve bu denklemlerden 

yararlanılarak alanın yangın risk ve tehlike haritaları oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Orman Yangını, Orman 

Yangın Riski, Orman Yangın Tehlikesi, Regresyon Analizi, Antalya Orman 

Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü 
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ABSTRACT 

In our country, forest fires, of which 96 % were caused by humans, are the 

most important events resulting in economic and moral damages. In this 

study, the determination of the risk and danger of a fire by using 

Geographical Information Systems (GIS) was aimed at Manavgat local 

Forest Directoate in Mediterrannean Region, known very sensitive to 

wildfires. Of the total area of 90313.9 ha in Manavgat, 48483.4 ha (53.68 %) 

are covered with forest. It was reported that 555 wildfires occurred and 

2908.0 ha forest area burned at a period of 25 years comprising between 

1978-2002. Considering the fire danger classifications, study area is one of 

the most sensitive areas to fires with the average number of 22.2. Based on 

the constants determined by Yücel 1987, this situation is confirmed with 

0.046 value (Bilgili&Küçük, 2001). In the study, the maps with the scale of 

1/25000 and many parameters having the effect on behavior of the fires was 

appraised in GIS. For determination of fire danger, dead material (thin and 

thick fuels) and living material (coverage, average height, species, etc.) were 

measured in each different stand. For this purpose, 270 sample plots were 

taken from different altitudes, directions and slopes. Demographic and 

meteorological values related to this region from Government Statistic 

Institute (DIE) and Government Meteorogical Office (DMI) were used at 

performing fire risk and danger maps. All fires over the 25 year period were 

examined in terms of number, area, date, hour, causes and established a 

relationship between vegetation and stand. The coordinates of fire starting 

points were recorded in GIS databases. In order to statistical evaluation a 

grid system in 3X3 km (900 ha) sizes were performed. In statistical analyzes, 

fire number and burnt area were taken as a dependent variable for 

determination of the fire risk and danger. As independent variables lots of 

parameters which are fuel characteristics, forest area, population, road and 

power line comunications, settlement and agricultural lands, slope, direction, 

altitude etc. were used. In the result of regretion analyses, forest risk and 

danger equations were performed. In addition, by using these equations, 

obtained maps related to wildfire risk and danger.  

Key Words:  Geographical Information System (GIS), Wildfires, Fire Risk, 

Fire Danger, Regretion Analyses, Manavgat Forest Directorate 
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1. GĠRĠġ 

Yapılan son envanter çalışmaları sonucunda ülkemizde 8.002.855 ha‟ı 

normal, 5.836.321 ha‟ı bozuk koru, 2.545.132 ha‟ı normal ve 4.318.814 ha‟ı 

da bozuk baltalık olmak üzere toplam 20.703.122 ha orman olduğu 

belirlenmiştir (DPT, 2001). 

Dünyada giderek büyük sorun haline gelen çevre sorunları kapsamında, 

ülkemizde de; usulsüz otlatma, açma, faydalanma, yanlış arazi kullanımı ve 

orman yangınları gibi insan kaynaklı olumsuz etkiler, büyük boyutlara 

ulaşmıştır. 

Ülkemizin K.Maraş‟tan başlayıp Akdeniz ve Ege kıyılarını takiben 

İstanbul‟a uzanan 1700 km‟lik sahil bandının yer yer 160 km derinliğe kadar 

uzanan 12 milyon hektarlık bölümü, orman yangınları bakımından, “duyarlı” 

bölgeyi oluşturmaktadır. Genel orman alanımızın % 58‟ini oluşturan yangına 

duyarlı ormanların %35‟i birinci, %23‟ü ikinci, %22‟si üçüncü, %15‟i 

dördüncü ve % 5‟i de beşinci derece yangına duyarlı bölgelerde yer 

almaktadır (OGM, 2002). Akdeniz ikliminin karakteristiği gereği kurak ve 

sıcak yaz döneminde özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri her yıl meydana 

gelen yangınlarda, geniş orman alanlarını kaybetmektedir.  

Ülkemizde yangın istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1937 yılından, 2002 

yılı sonuna kadar çıkan 72.316 adet orman yangınında, 1.549.506 ha orman 

alanının yandığı, yıllık ortalama 1096 adet yangına karşılık 23477 ha orman 

alanının yandığı ve yangın başına 21.4 ha orman alanının düştüğü tespit 

edilmiştir. Buna karşılık, 1993-2002 yılları arasındaki son 10 yıllık periyotta, 

yıllık ortalama 2100 adet orman yangınında 13726 ha orman alanının 

yandığı ve yangın başına 6.5 ha orman alanının düştüğü belirlenmiştir. Bu 

periyotta yangın sayısında artış, yanan alan ve yangın başına düşen alan 

bakımından ise belirgin bir şekilde düşüş olduğu görülmektedir (OGM, 

2002). Son 10 yıllık dönemde yangın sayısındaki artış, ülke nüfusu ve bu 

doğrultuda insan-orman ilişkilerinin (turizm, rekreasyon, orman ürünlerine 

olan gereksinimler, vb.) artmasıyla paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Gelişen teknolojinin kullanılmasına (iletişim, helikopter, uçak, arazöz ve 

büyük iş makineleri) bağlı olarak, orman yangınlarıyla mücadele 

çalışmalarında etkili önlemlerin alınması ve dünya ölçeğinde çeşitli 

nedenlerden dolayı her yıl azalan ormanların öneminin, toplum tarafından 

giderek daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda, kamuoyu 

baskısının artması, yanan alan ve yangın başına düşen orman alanın 

azalmasında etkili olmuştur. 



 

 5 

1999 yılında BM Gıda ve Tarım örgütünün Türkiye ile ilgili hazırlamış 

olduğu raporda, 1993-1998 yılları arasındaki yangın harcamalarının sırasıyla 

82.5, 36.04, 61.84, 49.54, 59.91 ve 58.92 milyon $ olarak gerçekleştiği, aynı 

zaman diliminde yangınlar sonucunda oluşan zararın ise 16.5, 27.0, 11.7, 

18.5, 15.8 ve 9.7 milyon $ gibi yüksek düzeyde olduğu belirtilmiştir (OGM 

1999). 2002 yılında orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları için % 84.5‟i 

işçi ücretleri, %7.4‟ü hava araçları, %1.2‟si idari giderler ve kalan % 6.9‟u 

da araç, arazöz ve iş makineleri için olmak üzere toplam 89.4 trilyon lira  

harcandığı tespit edilmiştir (OGM 2002). Bu durum, orman yangınlarına 

duyarlı bölgelerde, sabit ve değişken faktörlere bağlı olarak farklılık gösteren 

yangın risk ve tehlikesinin, sağlıklı bir şekilde belirlenmesinin gerekli 

olduğunu gösteren bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yapılacak 

yangın planlarının, bölgesel bazda potansiyel yangınların önlenmesi, 

zararlarının en az düzeye indirilmesi, yangın öncesi ve söndürme çalışmaları 

sırasında yararlanılacak nitelikte olması gerekmektedir.  

Ülkemizde zaman zaman önemli boyutta ekolojik ve çevresel zararlara 

neden olan orman yangınları, Akdeniz bölgesinde özellikle coğrafya, iklim 

ve bitki örtüsü gibi özelliklerin etkisiyle yakın ilişki içerisindedir. Yörenin 

aynı zamanda tarihsel süreç içerisinde büyük nüfus hareketliliği yaşamış 

olması, çok sayıda yerleşim alanlarının orman içi ve kenarlarına kurulmuş 

olması, orman yangınlarını sürekli olarak gündemde tutmuş ve tutmaya 

devam etmektedir. Ülkemizde yapılan istatistikler orman yangınlarına %96 

oranında insanların neden olduğunu ortaya koymaktadır (DPT, 2001). 

Nitekim bu oran çalışma alanımızda çıkan yangın sayısı bakımından %97.5, 

yanan alan bakımından ise % 99.5‟tir. Tamamıyla yangın kuşağı olarak 

nitelendirilebilecek kesimde bulunan çalışma alanı, yoğun insan 

müdahalelerinin sonucu olarak  bitki örtüsü tipleri bakımından oldukça 

karmaşık, ince tekstürlü bir yapı ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, 

değişken topoğrafya ve iklim özellikleri üzerinde etkili olarak kısa 

mesafelerde önemli değişiklikler gösterebilen, lokal iklim koşullarına 

rastlanmaktadır. Bu koşullar altında başlayan ve gelişen orman yangınlarının 

denetim altına alınabilmesi oldukça güçleşmektedir.  

Yangın yönetiminde etkili olabilmek, insan, topoğrafya, bitki örtüsü tipleri, 

meteorolojik faktörler ve aralarındaki karşılıklı etkileşiminin iyi 

tanımlanabilmesine bağlıdır. Eğim, bakı ve yükseklik gibi sabit topoğrafik 

parametrelerle, rüzgar hızı, yönü, sıcaklık ve bağıl nem gibi değişken 

meteorolojik parametrelerle yangın davranışını doğrudan etkileyen yanıcı 

madde özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Bu karşılıklı etkileşimin önemli bir boyutu da, yangın kuşağı 
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hakim bitki örtüsü tipleri ile yinelenen yangınlar arasında, ekolojik uyum 

özelliklerinin gelişmiş olmasıdır. Birbirleriyle çelişir gibi görünen bu farklı 

ve karmaşık etkenler CBS gibi yeni sayılabilecek teknolojiler kullanılarak 

yöre ormanları, yanma riski ve tehlikesi bakımından sınıflandırılmıştır. Bu 

amaçla değişim göstermeyen özelliklerle göreceli olarak yavaş değişen 

parametreler bilgisayar ortamına taşındıktan sonra, iklim değerlerinin 

topoğrafya ve bitki toplulukları ile olan ilişkileri de dikkate alınarak belirli 

koşullar altında belirli bir zamanda yanma olasılığı yüksek alanlar ortaya 

çıkartılmıştır. Böyle bir ön tahmin, orman yangınlarının çıkışını engelleyerek 

söndürme etkinliğinin önemli derecede artmasını sağlayacak ve yangın 

söndürme maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca orman yangınları, sadece tahrip 

edici bir dış etken olarak değil, ekosistemleri biçimlendiren ve devamını 

sağlayan bütünleyici bir iç bileşen olarak da ele alınmak durumundadır.  

Ormanlarının tamamının yangın kuşağı içinde olmasının yanında, toplam 

orman alanının %64.7‟sinin yer aldığı 0-400 m yükseltide geniş alanlar 

kaplayan yangına son derece duyarlı maki ve kızılçam gençliklerinin 

bulunması, yörenin kurutucu karasal (poyraz) rüzgarlardan etkilenmesi, 

yerleşim ve tarımsal amaçlı olduğu kadar turizm açısından da çok amaçlı 

yoğun insan kullanımları gibi özellikleri taşıması nedeniyle Manavgat 

Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanı olarak seçilmiştir. 
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2. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar, 5000 yıldan bugüne gittikleri ya da 

yerleştikleri her yere, yangını da beraberlerinde götürmüşlerdir. Bugün,  

yörede yapılan ormancılık çalışmalarının planlanmasında, yangın mutlaka 

göz önüne alınması gereken bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Küçükosmanoğlu, 1993). Akdeniz iklimi özelliklerini taşıyan yurdumuzun 

önemli bir kısmında, insan-orman ilişkilerinin de etkisiyle her zaman orman 

yangını çıkmış ve ormanlarımız var olduğu sürece yangınların çıkması 

devam edecektir (Çanakçıoğlu, 1990). Akdeniz ekosistemlerinde yangınların 

tarihsel gelişimi incelediğinde maki bitki örtüsünün kendine özgü bir yangın 

tipi oluşturduğu, geçmiş dönemlerden günümüze kadarki süreçte doğal ve 

insan kaynaklı yangınların sık sık tekrarlandığı ve maki formasyonunu 

oluşturan elemanların tohumlarının yanısıra kök ve kütük sürgünleriyle 

sağlayacakları yenilenme yetenekleri sayesinde, yangınlara çok iyi uyum 

sağladıkları belirlenmiştir (Naveh, 1974), Neyişçi‟de 1996 yılında yapmış 

olduğu incelemelerde, maki elemanlarının yangın ilişkilerine ek olarak, 

kızılçamın yangından hemen sonra otlatmanın denetim altına alınması 

koşuluyla, tohumlarının yangın sonrası kolayca çimlendiği ve yangınlara 

uyum gösterdiğinden bahsetmektedir. 1970‟li yıllardan sonra ülkemizde, 

doğal ve yapay gençleştirme uygulamalarının artması sonucunda büyük 

alanlarda özellikle genç kızılçam ormanları oluşturulmuştur. Kızılçam yanıcı 

bir tür olup, 10-12 yaşlarına kadar yanmanın başlaması için gerekli kuru 

yanıcı birikiminin az olması nedeniyle, yangın tehlikesi de azdır. Ancak 

doğal budanma ve kuru ibrelerin birikimiyle birlikte kızılçam ormanlarında 

25-30 yaşlarına kadar yangın tehlikesi gittikçe artarak kritik düzeye 

ulaşmaktadır (Neyişçi vd, 1999; Yeşil, 1992 ve Erkan, 1996). Son yıllarda 

teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, yangın söndürme organizasyonlarında 

kullanılan hava taşıtları, çıkan yangınlara hemen müdahale yapılması 

sonucunda, yanıcı birikimine neden olduğu için büyük yangınları gündeme 

getirebileceği unutulmamalıdır. Nitekim 1985 yılında Antalya Doyran 

yöresinde Neyişçi tarafından yapılan bir çalışmada, kızılçam orman 

ekosistemlerinin, her 9 yılda bir düşük, her 25 yılda bir, yüksek şiddette 

yangın geçirdiği tespit edilmiş ve bu paralelde, yanıcı madde birikimlerine 

dikkat çekilmesi gerektiği belirtilmiştir. Çepel ve Tekerek ise 1980 yılında, 

Antalya kızılçam ormanlarında yaptıkları bir çalışmada, ölü örtüyü 7219-

43426 kg/ha  arasında ölçerek meşcere tiplerine göre yangın tehlikesini 

belirlemeye çalışmışlardır.  

Yangınların önceden tahmini, mücadele ve önleme çalışmalarında  

uygulayıcıya yardımcı olmaktan uzak olan yangın planları yalnızca köyler ve 
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nüfuslarını, mevcut alet ve ekipmanlarla, çalıştırılan işçi sayısı yanında kule 

ve kulübelerin yerlerini göstermektedir. Dolayısıyla yapılacak yangın 

planları, başta genç ibreli ormanlarda olmak üzere, yangına duyarlı tüm 

orman alanlarında yangın tehlikesinin düşürülmesi ve söndürülmesine 

yönelik öneriler getirmelidir. Bu öneriler yangın emniyet şeritleri, 

silvikültürel müdahaleler, yangına dayanıklı türlerin ormana katılımı, 

denetimli yakma ve benzeri önlemler şeklinde karşımıza çıkmaktadır 

(Çanakçıoğlu ve Özkazanç, 1997; Neyişçi vd., 2002).  

ABD ve Kanada‟da 1920‟li yıllarda geliştirilmeye başlanan orman yangınları 

tehlike oranları sistemi (YTOS) için 1964 yılında 2 yanıcı modelinden 

başlayarak 1972 yılında 9, 1978 yılında 20‟ye varan yanıcı madde modeli 

oluşturulmuştur (Deeming vd. 1978). Günümüze kadar geçen süreçte, yangın 

davranışının tahmin edilebilmesi için sistemler üzerinde çalışmalar 

yoğunlaşmıştır. Birçok ülkede yangın ihtimalini tahmin, meteorolojik yangın 

indeksi ve yangın davranışını tahmin sistemlerinden yola çıkılarak YTOS 

geliştirilmiştir. Meteoroloji, topoğrafya ve yanıcı maddeye ait değişken 

parametreler kullanılarak ülkemizde de bu sistem yapılan araştırmalarla 

(Sağlam, 2002) geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

Brown ve Davis 1939 yılında, Rocky Mountain yöresinde rüzgar hızı, 

sıcaklık, yanıcı nemi ve yağış tekerrüründen yola çıkarak, yangın sezonu 

bazında, günlük yangın tehlike sınıflamasını yapmış, Hayes ise 1944 yılında, 

yükseklik ve günün saatlerine göre yanma indeksini oluşturmuştur. Turner, 

1973 yılında yanıcı yükü indeksinden yola çıkarak insan ve yıldırım kaynaklı 

yangınları dikkate alarak, bölgesel yangın istatistikleri üzerinde durmuştur. 

Andrews ve Chase ise 1989 yılında, yanıcı modeli, yanıcı madde nem 

içerikleri, ortalama rüzgar hızı, yamaç eğimi, rüzgar yönü, sıcaklık, zaman  

gibi elemanları dikkate alarak yangın davranışını tahmin sistemi üzerinde 

çalışmışlardır. 

Cheney 1975 yılında, ülkemizde İzmit, Muğla ve Antalya yörelerinde 1973-

1974 yıllarını kapsayan dönemde yangınların dağılımlarını incelemiş ve en 

çok yangının çıktığı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için günlük yangın 

tehlike sınıflarını oluşturmuştur. Cohen ve Deeming ise 1985 yılında, yangın 

tehlike oranları sistemi geliştirmede, temel denklemleri ortaya koymuştur. 

Wagner 1974 yılında Kanada tarafından kabul edilen Yangın meteoroloji 

indeksinin yapısının oluşturulması üzerine çalışmıştır. 

Baş 1965 yılında, 1960-1962 yılları arasında Manavgat yöresinde yangın 

tehlikesinin belirlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda, toprak üstü 

yanıcılarla, bağıl nem ve sıcaklık ilişkileriyle  bunların orman yangınlarıyla  
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bağlantılarını incelemiştir. Yapılan çalışmada ince yanıcı nem miktarından 

yola çıkarak Haziran-Ekim ayları arasını yangın sezonu olarak belirlemiş ve 

tehlikeli günlerin aylara dağılımlarını göstermiştir. Buna göre tehlike 

derecesinin çok yüksek olduğu günlerin Temmuz-Eylül aylarına rastladığını 

tespit etmiştir. 

Geleceğe dönük yangın potansiyelini belirlemek için geliştirilen YTOS hava 

halleri, yanıcı madde ve topoğrafik yapıya bağlı olarak yangın davranış 

bilgilerini sağlayarak, yangın organizasyonuna karar verme aşamasında 

yardımcı olmaktadır. Ancak, YTOS‟nin etkin bir şekilde çalışabilmesi için 

gerekli bilgilerin güncel, doğru ve kullanılabilir bir formda olması 

gerekmektedir (Sağlam, 2002). Bu nedenle CBS‟nin etkin olarak 

kullanımının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. CBS yeryüzünün herhangi bir 

özelliği ile ilgili çalışmanın bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi esasına 

dayanmaktadır (Turoğlu, 2000). CBS kavramı ilk kez 1960‟ların başında 

gündeme getirilmiştir (Tomlinson, 1972). Ancak mekansal bir veri tabanının 

oluşturulması ve bunun bilgisayar destekli haritacılık sistemi ötesinde 

kullanımına olan istek 1970‟li yıllara kadar gerçeğe dönüşmemiştir (Yılmaz, 

1994).  

Günümüzde CBS, mesleki uygulamada birçok farklı alanlarda 

kullanılmaktadır. CBS uygulamasını cazip hale getiren de, bu interdisiplinler 

ve bütünleştirici özelliktir (Fritsch 1992, Bill, 1995). CBS sektörleri, 

pratikteki uygulamalara ve bunların pazardaki önem durumlarına göre Arazi 

bilgi sistemi, ağ bilgi sistemi, uzay bilgi sistemi, çevre bilgi sistemi ve özel 

mesleki bilgi sistemleri olmak üzere beş farklı gruba ayrılmaktadır (Fritsch 

1992). Bugün doğal kaynaklara yönelik CBS bazında oluşturulmuş farklı 

bilgi sistemleri vardır. Örneğin orman bilgi sistemi, jeoloji bilgi sistemi, 

toprak bilgi sistemi, çevre bilgi sistemi gibi kavramlar bu bağlamda 

oluşturulmuş bilgi sistemleridir (Erdin ve Koç, 1996).  

Coğrafi bir konuma bağlı olarak, grafik ve grafik olmayan  tüm verilerin 

toplanmalarına, analiz edilmelerine, yönetilmelerine ve sunumlarına olanak 

sağlayan fonksiyonları bünyesinde toplayan donanım ve yazılımlar bütünü 

olan CBS, diğer bir deyişle, coğrafi koordinatlara sahip verilerin analizlerine 

olanak sağlayan, bilgisayar destekli bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde, 

gelişen dünyamızda son derece önemli bir konu haline gelen harita tabanlı 

verilerin ve diğer veri tabanlarının işlenmesi oldukça kolaylaşmış ve 

kullanıcılara büyük avantajlar sağlamıştır. Bu teknoloji ile haritalar üzerinde 

konuma bağlı olarak sorgulamalar yapabilme olanağı elde edilmiştir. 

Böylece bölgelere bağlı olarak tablolama ile yapılan sorgulama, yerini 

tematik haritalara bırakmıştır (Gemalmaz vd, 1994). CBS‟nin bu özelliği, 
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kullanıcılara ve karar vericilere kararların alınmasında çabukluk ve esneklik 

kazandırmıştır. Günümüzde bilgi toplumlarının gelişimi için gereksinim 

duyulan bilgiler ancak, bilgisayar teknolojisinin optimal düzeyde 

kullanımıyla olanaklı hale gelmiştir (Başkent, 1996). Karmaşık planlama ve 

yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekandaki konumu 

belirlenmiş verilerin kapsanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, 

modellenmesi ve görüntülenebilmesi işlemlerini kapsayan donanım, yazılım 

ve yöntemler sistemidir şeklinde tanımlanan CBS amaç değil araçtır. 

CBS‟nin kullanılabilmesi için gerekli elemanlar; yazılım, donanım, veri 

tabanı, yöntemler ve insanlardır. Ancak sistemin başarısı bu teknolojileri 

kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlı olmakla beraber CBS 

konusunda en önemli faktör bu konuda yetişmiş insandır. 

Bilgisayar ortamına girilen verinin yapısına göre her türlü sorgulamanın 

olanaklı hale geldiği CBS‟de ARCINFO, GEOMEDIA, GEOMAP, ER 

MAPPER, IDRISI, ERDAS, ARCVIEW, MAPINFO gibi çok sayıda yazılım 

kullanılmaktadır. CBS‟de arazi çalışmaları, uzaktan algılama ve istatistiki 

yöntemlerle elde edilen veriler, yapılarına göre vektör ve raster olmak üzere 

iki şekilde ayrılmaktadır. Veri girişi elle, optik okuyucu ve sayısallaştırıcı ile 

yapılmaktadır. Daha sonra girilen veriler analiz edildikten sonra istenilen 

ölçek ve formatta (harita, görüntü, sayısal değer ve metin) çıktılar 

alınabilmektedir. Öznitelik verileri grafik verilere dönüştürebilme özelliği 

sayesinde, birçok meslek dalında olduğu gibi ormancılık alanında da 

kendisine kullanım alanı bulan CBS, çok basit haritaların sayısal olarak 

hazırlanmasından karmaşık kararların alınmasına kadar olan değişik 

alanlarda insanlara hizmet etmektedir. 

CBS son yıllarda ormancılık mesleğinde de yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Bu alanda literatüre kazandırılan ilk teknik terim Orman Bilgi Sistemi 

(ORBİS) olmuştur. ORBİS ilk kez “tüm orman varlığının, bir bilgi 

sisteminde, her an ulaşılabilir, denetlenebilir, değiştirilebilir, biçimde 

depolanması” şeklinde tanımlanmıştır (Erdin, 1988). ORBİS için daha sonra, 

“sayısal olarak kaydedilen coğrafi verilerin düzenlenmesi, depolanması, 

yeniden organize edilmesi, modellenmesi, analiz edilmesi, grafik ve grafik 

olmayan formlarda gösterilmesine yönelik donanım, yazılım, veriler ve 

kullanımlardan oluşan bilgisayar destekli bir sistem olan CBS‟nin, 

ormancılık alanına uyarlanmasından oluşan sistem” tanımlaması yapılmıştır 

(Koç, 1993, Koç, 1995, Erdin vd, 1995, Köse vd, 2001). Kapsam yönünden 

CBS‟nin belirtilen yararlarının Türkiye ormancılığına yansımasını beklemek 

oldukça doğaldır (Başkent, 1996). CBS‟nin ormancılık sektöründe 

kullanılmaya aday olması ve merkezi örgütlenmeye başlaması veritabanı 
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kurulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. CBS‟deki temel 

bileşenlerden biri olan veri tabanında tasarımın yanısıra veri yüklemesi de 

önemli aşamaları oluşturmaktadır. Sadece öznitelik verileri kapsayan veri 

tabanı ile grafik verilerin işlendirilerek, ormancılıkta CBS‟nin kurulması 

gerekmektedir. Grafik ve öznitelik veri gruplarının veri tabanında yer alması 

ormancılığın beklentileri arasındadır (Köse vd, 1995). Özel amaçlar için 

ihtiyaç duyulan bilgilerin farklı birimlerden derlenip hazır hale getirilmesi ve 

kullanılabilir bir forma dönüştürülmesi çok zaman almaktadır. Bunun için, 

farklı bilgileri depolayabilen ve bilgilerin kaydedilmesini, analiz edilmesini 

ve istenilen formda sonuç raporlarının alınabilmesini sağlayan sistemlere 

ihtiyaç vardır (Bilgili, 2000). Günümüzde bir çok uygulama alanına sahip 

olan CBS, bu konuda önemli katkılar sağlayabilir. Coğrafi bilgi sisteminin 

en önemli özelliklerinden biri, planlama, yönetim ve karar vermede önemli 

bir yardımcı araç olmasıdır. Bu özellik, onun konumsal sorgulama ve analiz 

yeteneğinden kaynaklanmaktadır. CBS kullanılarak basit ve karmaşık bir 

çok sorgulama ve klasik olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan coğrafi 

analizler gerçekleştirilebilmektedir (Bilgili vd., 2001).  

CBS gibi Karar Destek Sistemleri (KDS)‟nden yararlanmayan yangın 

organizasyonlarının başarısının sınırlı ve pahalı olacağı açık bir gerçektir. 

Bunun bilincine varmış olan Kanada, A.B.D. ve Avustralya gibi ülkelerde bu 

sistemler geliştirilerek ülke çapında uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde de 

bu gibi sistemlerin uygulanmasıyla orman yangınları konusunda daha etkin 

ve ekonomik bir şekilde mücadele yanında  yangının bir amenajman aracı 

olarak kullanılması da mümkün olacaktır (Bilgili, 1995).  

Asıl olarak konumsal veri tabanı işletim sistemi olan CBS, teknik işlevleri 

itibariyle konuma dayalı her türlü kararların alınmasında etkili olan 

konumsal verileri (grafik/harita ve öznitelik/tablo) toplamak, saklamak, 

sorgulamak, analiz etmek, modellemek ve değerlendirmek için etkili bir 

karar destek aracıdır (Başkent, 1997). CBS‟nin çok basit haritaların sayısal 

olarak hazırlanmasından, karmaşık analiz ve modellerin oluşturulmasına 

kadar tüm aşamalarda kullanımı, karar vericilere hizmet etmektedir. Bu 

önemli faydalarının temeli, öznitelik verilerle grafik veri tabanında 

birbirlerini mükemmel bir şekilde entegre etmesine dayanmaktadır. Bu 

özelliğinden dolayı diğer çevre bilimlerinde olduğu gibi, yangın veri 

tabanının oluşturulması ve kullanılması YTOS‟nde de önemli bir teknolojik 

araç olarak karşımıza çıkmaktadır (Bilgili vd., 2001).  

CBS‟ne dayalı olarak oluşturulacak Orman Yangını Bilgi Sistemi (OYBS) 

veri tabanı, verilerin sürekli güncelleştirilmesiyle en son bilgilere sahip 

olacaktır. Yangın yöneticileri CBS‟ni kullanarak, veri tabanında bulunan her 
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tür bilgiye anında ulaşabilecek ve sorumluluk alanlarıyla ilgili daha etkin ve 

sağlıklı planlamalar yapabilecektir. YTOS ile CBS kullanılarak, hava halleri 

ve yanıcı madde özelliklerine göre yangın potansiyeli ve yangın davranışı 

tahminleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapılabilmektedir. CBS 

kullanılarak orman yangını yayılma oranı haritalanması yapılabilmektedir. 

Yangın yayılma oranının tespit edilmesinde kullanılan yanıcı madde tipine 

ait bilgiler OYBS veri tabanından elde edilirken, hava hallerine ait veriler, en 

yakın meteoroloji istasyonlarından alınmaktadır. Çıkan bir yangında yayılma 

oranı, yanıcı madde özellikleri, yollar, emniyet yol ve şeritleri, su kaynakları 

ve yangın ekipleri gibi bir çok bilgi aynı anda elde edilebildiğinden, en 

uygun söndürme taktik ve stratejilerinin tespiti yapılarak, yangınlara en kısa 

sürede ve en etkili bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Böylece, CBS 

sayesinde kaynakların etkin kullanılmasıyla hem masraflar en aza 

indirilmekte hem de yangınların büyümeden söndürülmesi mümkün 

olmaktadır (Sağlam, 2002).  

Bunların yanında CBS, orman yangınlarıyla ilgili yangın öncesi planlama, 

yanıcı madde amenajmanı ve koruma alanlarında da etkili bir şekilde 

kullanılabilmektedir. Yangın öncesi planlama konusunda, yangın çıkmadan 

önce, herhangi bir yere ulaşma zamanı ve alternatif yolların bilinmesi 

yapılacak analizler için önemlidir. CBS ile belirli bir yere ulaşmak için 

kullanılabilecek en kısa yol güzergahı ve alternatif yollar kolaylıkla 

belirlenebilmektedir. Ayrıca yangın gözetleme kuleleri, su havuzları, yangın 

ekipleri ile araç ve gereçlerin en uygun yerlerde konuşlandırılması CBS ile 

rahatlıkla yapılarak haritalar üzerinde kolaylıkla gösterilebilmektedir. Yanıcı 

madde amenajmanı konusunda, yangın tehlikesinin azaltılmasında kontrollü 

yakma programlarının önemli etkisi ortaya çıkmaktadır. CBS‟den, karar 

vericilerin kontrollü yakma çalışması yapılacak alanla ilgili ihtiyaç duyacağı 

her türlü verinin hızlı ve kullanılabilir formda elde edilmesi için 

yararlanılabilir. Böylece, yangın yöneticileri, CBS teknolojisi ile bölgenin 

sorunlarını, yangın potansiyelini, yanıcı madde özelliklerini, büyüklüğünü, 

yanma şartlarını, kontrollü yangının önceliğini belirleyerek etkili bir 

uygulama gerçekleştirebilirler. Koruma konusunda ise, yangın tehlikesi 

yüksek alanlar, CBS ile çok kısa bir sürede belirlenerek yangın 

yöneticilerinin gerekli koruma önlemlerini zamanında ve etkili bir şekilde 

almaları sağlanabilir (Sağlam, 2002).  
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2.1. Orman Yangınları Ġle Ġlgili Tanımlamalar 

2.1.1. Yangın Riski 

Değişik insan aktiviteleri ya da yıldırım gibi herhangi bir nedenin etkisiyle  

yangın çıkma olasılığıdır. İhmal, dikkatsizlik ve kasıt şeklinde insan 

kaynaklı etkiler orman yangını riskini artıran faktörlerdir. Yangın riski, 

orman içindeki insan aktivitelerinin ve yoğunluğunun fazla olduğu yollar, 

ziraat alanları, piknik alanları gibi yerlerde yüksek, ancak aynı yanıcı 

miktarına sahip insan kullanımının yoğun olmadığı noktalarda ise düşüktür 

(Neyişçi vd, 1999).  

2.1.2. Yangın Tehlikesi  

Kolaylıkla tutuşabilen ince kuru yanıcılarla, yangın şiddetini artıran ve 

söndürme güçlüğü yaratan kalın ve canlı yanıcı topluluğunun oluşturduğu 

tehlikedir. Yangınların ilk başladığı, kolay ateş alan ve yangında tamamen 

tüketilen ince kuru yanıcıların miktarına bağlı olarak yangın tehlikesi artış 

göstermektedir. Yangın tehlikesi üzerine meteorolojik ve topoğrafik 

parametreler doğrudan etkili olmaktadır (Neyişçi vd, 1999).  

Herhangi bir alanda yıldırım dahil, yangın başlamasına neden olabilecek tüm 

risk faktörleri ortadan kaldırılabilirse, yangın tehlikesi de ortadan kaldırılmış 

olur. Örneğin yanıcıların tutuşmalarını engelleyen bir kar örtüsüyle kaplı 

bulunmaları ya da çok ıslak olmaları risk faktörünün yangına dönüşebilme 

olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Bu durumda yangın tehlikesinden söz 

edilemez (Çanakçıoğlu, 1993).  Yanmaya uygun yanıcı madde miktarı 

yangın tehlikesini, bu yanıcıların ateş almasına neden olabilecek faktörler de 

yangın riskini belirler (Neyişçi vd, 1999).  

2.1.3. Yangın Tehlike Oranları Sistemi (YTOS) 

Yangın tehlike oranı, yangın tehlikesini etkileyen tüm faktörlerin teker, teker 

ve/veya  tümünün birden etkinlik derecelerinin belirlenmesi ve 

yorumlanmasıdır. Yangın tehlike oranlarını tahmin için geliştirilmiş 

sistemler “1- Meteorolojik Yangın İndeksi (MYİ) Sistemi ,2- Yangın 

Davranışını Tahmin (YDT) Sistemi, 3-Yangın İhtimalini Tahmin (YİT) 

Sistemi” dir (Lawson vd., 1985). 

Orman yangın yönetimi ve planlanmasında gerekli olan YTOS‟nin 

geliştirilmesi önerilmiş (Baş, 1965; Mol, 1988) ancak bugüne kadar ihmal 

edilmiştir. YTOS‟nin geliştirilmesi için yanıcı madde nemi, kurak koşullar 

indeksi gibi meteorolojik veriler gerekli olduğu bilinmektedir. Sıcaklık, nem, 

yanıcı madde nemi, rüzgar yönü ve şiddeti hakkında sağlıklı veriler ise 
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orman içindeki gözetleme kuleleri ya da diğer noktalardan alınmalıdırlar. 

Bunun için basit hava tahmin araçları sağlanmıştır. Ölçülecek bilgiler YTOS 

geliştirmek ve yangın davranışını tahmin için gereklidir. Ülkemizde yeni 

geliştirilmeye çalışılan YTO Sistemi ABD ve Kanada‟da 1920‟li yıllarda 

geliştirilmeye başlanmış olup 1964 yılında iki yanıcı modelinden başlayarak 

1978 yılında 20‟ye varan yanıcı madde modeli oluşturulmuştur (Deeming 

vd. 1978). Günümüze kadar süregelen süreçte yangın davranışının tahmin 

edilebilmesi için sistemler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Birçok ülkede 

özel şartlar dikkate alınarak YTOS geliştirilmiş, bizde de meteorolojik, 

topoğrafik ve yanıcı maddeye ait değişken parametreler kullanılarak bu 

sistem geliştirilmeye çalışılmaktadır.  

2.1.4. Yangın Tehlike Endeksi (YTE) 

Bir yangının hiç ortaya çıkmayacağı ya da çıksa bile çok yavaş gelişmesi 

nedeniyle kolaylıkla denetim altına alınabileceği durumunu “1”, 

denetlenmesi ve söndürülmesi hava ve diğer kriterler de dikkate alındığında 

hemen hemen olanaksız bir yangın durumunu “100” olarak ifade eden 1-100 

arasında değişen bir endekstir (Neyişçi vd, 1999).  

2.1.5. Yanıcı Madde 

Her ne kadar yanma özellikleri türlere bağlı olarak değişse de, ormanda canlı 

veya cansız, ince veya kalın bütün bitki türleri yanıcı maddeyi 

oluşturmaktadır.     

2.1.6. Tehlikeli Alan  

Yangınların çabuk çıkıp kolayca büyüyebileceği ve müdahalenin zor olduğu 

alanlardır. Bu alanların, yangın planlarına konulacak haritalarda 

işaretlenerek yangın önleme ve söndürme çalışmalarında nasıl hareket 

edileceği belirtilmelidir.  

2.1.7. Kıymetli Alan  

Orman yangınlarının tehlike oluşturması nedeniyle korunması özel önem 

gerektiren anıtsal karakterli alanlar, bina, konut, rekreasyon alanı, turistik 

bölge, yeşil kuşak sahası, göl ve baraj havzası, toprak muhafaza karakteri 

taşıyan yerler, milli park, tabiat anıtı, tabiat parkı, muhafaza ormanı, orman 

içi dinlenme yeri gibi doğal, estetik ve kültürel değeri olan alanların 

bulunduğu yerlerdir.  
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2.2. Orman Yangınlarını Etkileyen Faktörler 

Orman yangınlarını etkileyen faktörler, yangın riski ve yangın tehlikesi 

olarak iki grupta incelemek mümkündür. 

2.2.1. Yangın Riski Üzerinde Etkili Faktörler 

Yangın riskini oluşturan faktörleri yıldırım ve insan kaynaklı olmak üzere iki 

grupta incelenmiştir.  

2.2.1.1. Yıldırım Faktörü  

Bölgesel yağış rejimine bağlı olarak ülkelere göre orman yangınlarına neden 

olma bakımından oranları %30‟lara kadar yükselebilmektedir. Yıldırımlar 

nedeniyle çıkan yangınlar ülkemizde %4 düzeyinde olup, çalışma alanında 

yangın sayısı bakımından %2.5, yanan alan bakımından ise %0.5 düzeyinde 

etkili olmuştur. Bu durum, yıldırım yangınlarının genellikle yüksek 

rakımlarda gerçekleşmesi ve beraberindeki yağmur nedeniyle yanıcı neminin 

yüksek olmasından dolayı tek ağaç ya da küçük alanlarda etkili olması 

şeklinde açıklanabilir. 

2.2.1.2. Ġnsan Faktörü  

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarının en büyük nedeni 

insanlardır. Ülkemizde insan kaynaklı orman yangınlarının oranı % 96, 

çalışma alanında ise yangın sayısı açısından %97.5, yanan alan açısından ise 

%99.5‟dir.  

Tarımsal amaçlı arazi kazanımı amacıyla ormanlarda yapılan açmalardan, 

yapacak ve yakacak odun gereksinimi amacıyla yapılan kaçak kesimlere, 

otlatmadan, iş sağlamaya yönelik yangınlara, avcı ve çoban ateşlerinden anız 

yakma ve bahçe temizleme çalışmaları sırasında oluşan yangınlara, piknik 

ateşinden, dikkatsizce atılan sigara ve kibritler sonucu oluşan yangınlara 

kadar daha birçok şekilde ihmal dikkatsizlik ve kasıt gibi sebebi ne olursa 

olsun orman yangınlarında en büyük riski insanlar oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada insan aktiviteleri orman yangınları açısından üç başlık altında 

incelenmiştir.  

2.2.1.2.1. Yollar 

Gerek şehirlerarası, gerekse diğer yerleşim ve kullanım alanlarına ulaşım, 

nakliyat, ormancılık çalışmaları ve değişik amaçlarla farklı standartlarda 

birçok yol, orman içerisinden geçmektedir. Trafik açısından son derece 

yoğun karayollarından, köy ve orman yolları ile patikaya kadar, yolların 

orman yangınları bakımından etkili oldukları bilinmektedir. Bu nedenle 
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ayrıntılı bir şekilde incelenmeleri gerekmektedir. Her şeyden önce yollar, 

insanların ormanla olan ilişkilerini artıran öğelerdir. Orman yangınları 

bakımından bu yollardan bazen bir karayolu, turizm amacıyla yoğun 

kullanılan bir orman yolu ya da bir patika, yüksek risk değerine sahip 

olabilir. Yolların rüzgarsız havalarda yangınların ilerlemesini engelleyici bir 

özelliği düşünülebilir, ancak insanlar tarafından kullanılan yolların, orman 

yangını olasılığını artırdığı da bir gerçektir.  

2.2.1.2.2. Tarım Alanları ve Tarım-Orman Arakesitleri 

2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre ülkemizde 7 milyon 

civarında nüfusun orman içi ve kenarındaki köy ve kasabalarda yaşadığı 

anlaşılmıştır. Süreç içerisinde tarım alanlarının büyük kısmının, orman 

alanlarından açma, yerleşme ve yakma gibi değişik şekillerde kazanıldığı 

ülkemizde, tarım-orman, yerleşim alanı-orman sınırları hem çok uzun hem 

de düzensiz ve girintili çıkıntılı bir yapı göstermektedir. Ayrıca turizm 

sektörünün son yıllarda özellikle sahil bölgelerinde artarak büyümesi, arazi 

değerini yükseltmiştir. Tarım arazilerinin büyük bir bölümü turistik tesis ve 

ikinci konut yatırımlarına dönüşmüş, artan turizm çeşitliliği, yaylalarda da 

benzer etkiyi göstermiştir. Bütün bu faktörler dikkate alındığında, orman 

sınırlamasının henüz bitirilmemiş olması, bitirilmiş yerlerde ise kanun 

değişiklikleri sebebiyle sınırların, ormanlar aleyhine sıklıkla yenilenmesi, 

seçim dönemlerinde orman suçlarının affı konusunda beklentiler yaratılması 

gibi nedenlerle, arazi kazanımı eğilimleri ülkemizde olduğu gibi çalışma 

alanında da devam etmektedir.     

2.2.1.2.3. Nüfus ve Sosyo-Ekonomik Yapı  

Bütün dünyada orman yangınlarının en büyük nedenini insanlar 

oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze insanlar avlanmadan, beslenmeye, 

yakacaktan barınmaya kadar gereksinimlerinin birçoğunu, ormanlardan 

karşılamışlardır. Nüfusun artmasına paralel olarak gereksinimlerin çeşitliliği 

de artmış, bu durum ormanların aleyhine bir gelişim sürecinin başlamasına 

neden olmuştur.  

İnsanların ekonomik durumları, sosyal, kültürel ve psikolojik yapılarındaki 

değişikliklere bağlı olarak başta yöredeki yangın nedenleri olmak üzere; 

yangınların tarih, çıkış yeri, sıklıkları da değişiklik göstermektedir. 

İnsanların sosyo-ekonomik, kültürel ve moral yapılarındaki değişkenler, 

Geray, 1994 tarafından ifade edildiği gibi nüfus yoğunluğu, göç yoğunluğu, 

hayvancılık, orman içindeki köy sayısı ve alanı, tarım arazilerinin alanı ve 

verimliliği, arazi ve arsa fiyatları, ormanlar ve ormancılıktan kazanılan iş ve 

gelir olanakları, orman ürünleri üretimi, ortalama gelir düzeyi, eğitim düzeyi, 
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turizm ve rekreasyon amaçlı hareketlilik, mülkiyet belirsizlikleri  gibi daha 

birçokları bu kapsamda sayılabilir. 

2.2.2. Yangın Tehlikesi Üzerinde Etkili Faktörler 

Meteorolojik özellikler, topoğrafik faktörler ve yanıcı madde özelliklerinin 

herbirinin tek başına olduğu kadar birbirleriyle olan etkileşimleri de, yangın 

tehlikesinin sağlıklı olarak belirlenmesi üzerinde rol oynar. Bu nedenle 

yangın tehlikesi üzerinde etkili olan faktörler meteorolojik, topoğrafik ve 

yanıcı madde özellikleri olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir.  

2.2.2.1. Meteorolojik Özellikler  

Hava durumu doğrudan Güneşten gelen radyasyon enerjisi ile ifade edilir. 

Yeryüzüne ulaşan enerji ise coğrafi mevki, bakı, yükseklik ve atmosferik 

şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Meteorolojik parametrelerden 

sıcaklık, yağış, bağıl nem, rüzgar hızı ve yönü orman yangınlarının 

yayılması, yayılma hızı ve davranışı üzerinde en önemli etkiye sahiptir 

(Byram, 1954; Countryman, 1971; Ryan, 1977). Ancak denetlenme şansının 

hemen hemen olmadığı meteorolojik parametrelerin en önemli 

özelliklerinden birisi de yıllar, mevsimler, aylar, günler hatta saatler 

ölçeğinde değişken oluşlarıdır (Neyişçi vd, 1999). 

Meteoroloji değerlerinin orman yangınları açısından günün değişik 

saatlerinde ölçülmesi ve tahmini önem taşımaktadır.  Son yıllarda 

meteorolojik verilerin eksikliği günün değişik saatlerinde meteoroloji 

istasyonlarıyla koordinasyon sayesinde giderilmiş ayrıca lokal meteorolojik 

değerlerin tespiti amacıyla yangın gözetleme kulelerine ve teknik elemanlara 

sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı gibi verileri ölçen portatif aletler verilmiştir. 

Ancak orman yangınlarının tahmin edilmesinde kullanılan, meteoroloji 

literatüründe yer alan, sinoptik yangın klimatolojisi, analoji, nümerik ve 

istatistiksel yöntemler, aletsel teknikler ve uzman sistemler gibi farklı 

yöntemler de kullanılmaktadır (Ryan, 1983). 

Orman yangınlarını büyük oranda etkileyen sıcaklık, yağış, bağıl nem ile 

rüzgar yönü ve şiddetine ilişkin değişkenler meteorolojik özellikler başlığı 

altında ayrı ayrı incelenmiştir.   

2.2.2.1.1. Sıcaklık 

Yanıcı maddeler güneşten (radyasyon) ve çevresindeki havadan (konveksi 

yon) aldıkları ısıyla etkileşim halindedirler. Sıcaklık, yakıtların ısınmasına ve 

bu paralelde neminin azalarak kurumasına sebep olur. Ormandaki yakıtların 

260-400 ºC arasında tutuştukları göz önüne alındığında, hava sıcaklığı 
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yükseldikçe tutuşmaları için gereken ısı da düşüş gösterir. Sıcaklık, hava 

neminin ve bağlı olarak yanıcı madde neminin azalmasına yol açtığından 

yangınların yayılma hızını artırır. Eğim, bakı ve yükseklik gibi topoğrafik 

faktörler de sıcaklık üzerinde etkili olduğu gibi yanıcı maddelerin konumları 

da, sıcaklıklarını etkilemektedir. Örneğin açık alandaki yanıcılar direkt güneş 

ışığı nedeniyle daha çok ısınırlar. Ölü örtü nem içeriği bakımından toprak 

yüzeyindeki değerlerin meteoroloji istasyonlarında 2 m yükseklikte yapılan 

ölçüm değerinden 20 ºC daha yüksek olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır (Quezel, 1977). 

2.2.2.1.2. YağıĢ 

Bitki örtüsünün tür ve yapısının oluşumundaki belirleyici etkisi nedeniyle 

dolaylı olarak yanıcı madde miktarını belirler. Yanıcı maddelerin nem 

oranlarını etkileyerek yanmasını geciktirmesi, yağış miktarı ve zamanı ile 

yangın sezonunu belirlemesi, şeklinde orman yangınları üzerinde etkili olur. 

Yangın söndürme çalışmalarında ve yangın açısından tehlikeli günlerin 

tahmin edilmesinde son yağış miktarı ve tarihinin bilinmesi oldukça 

önemlidir.  

30-45 kuzey paralelleri arasında yer alan ve subtropikal kurak yazlar olarak 

tanımlanan Akdeniz iklimi, subtropikal iklim karakteri bakımından tropik ve 

ılıman iklim arasındaki geçiş zonunu oluşturur ve tanımlanmasında sıcaklık 

ve yıllık yağış miktarı önemli rol oynar (Köppen, 1931). Akdeniz iklimini 

niteleyen; 1. Sıcak yazlar ve ılıman kışlar, 2. Yıl boyunca kendini hissettiren 

mutedil bir deniz etkisi, 3. Kış aylarında yoğunlaşan yağışlar, 4. Hemen 

hemen kurak geçen sıcak yazlar olmak üzere dört özellikten söz edilebilir 

(McCutchan, 1977). 

2.2.2.1.3. Bağıl Nem 

Bağıl nem, yağış, sıcaklık ve rüzgar gibi diğer meteorolojik faktörlerin 

etkisine bağlı olarak mevsimlere, aylara, günlere ve hatta günün saatlerine 

göre değişebilen bir parametredir. Genellikle sabah ve akşam saatlerinde 

hava sıcaklığının tersine yüksek, öğle saatlerinde düşüktür. Bu durum yanıcı 

madde nem oranlarını doğrudan etkilediğinden, orman yangınları üzerinde 

oldukça etkilidir.  

Sıcaklığın her 20 ˚F (yaklaşık 11.11 ˚C) artışında, bağıl nem 1/2 oranında 

düşerken, tam tersine sıcaklığın 20 ˚F azalması ise bağıl nemi 2 kat 

artırmaktadır (Teie, 1997).  

ABD‟de bağıl neme göre yanma koşullarının sınıflandırması Çizelge 1‟de 

gösterildiği gibi yapılmaktadır. 
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Çizelge 1 ABD’de Bağıl Neme Göre Yanma KoĢullarının 

Sınıflandırılması 
Yanma KoĢulları Bağıl Nem % 

Yavaş >40 

Orta 26-40 

Tehlikeli 15-25 

Kritik 15> 

Yanıcı maddelerin nem içerikleri konusunda dengeleme sürelerini 

belirlemeye dönük çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaya göre; yakıt çapları 

0.6 cm‟ ye kadar olan otsu bitki, yaprak ve ince dallardan oluşan kuru 

yanıcılar nem içeriklerini bir saat içerisinde kaybettiklerinden yangına en 

duyarlı yakıtları oluştururken, çapı 2,5cm‟ye kadar olanlarda ise yanma 

durumuna gelme süresi on saat olarak belirlenmiştir. 

2.2.2.1.4. Rüzgar Yönü ve ġiddeti 

Yangınların davranışını etkileyen en önemli faktör olan rüzgar, hava ve 

yanıcı madde neminin azalmasından, alev boyuna, engellerin yangınla 

aşılmasına, kıvılcımlarla yayılma ve sıçramalara, şiddetine bağlı olarak 

yangının yayılma hızının ve alanının genişlemesine kadar birçok alanda 

etkili olur. Bütün büyük yangınlarda rüzgar şiddeti en büyük rolü oynamıştır.  

Rüzgarın şiddeti, ormanın yapısına göre yanmanın olduğu tabakayı etkiler. 

ABD‟de yapılan bir çalışmada rüzgar hızı 45 m yükseklikte, 60 cm 

yüksekliğe göre 7 kat daha yüksek bir değerde olduğu ölçülmüştür. Kuru 

yanıcı miktarının çok yüksek olduğu alanlarda atmosferik hareketlilikle 

birlikte, rüzgar hızının 35 km/h‟ın üzerine çıkması orman yangınının aniden 

parlama olasılığı artırmaktadır (Byram, 1959). Bu durum tepe yangını 

şeklinde seyreden bir yangının yayılma hızını büyük oranda etkilemektedir.  

Rüzgar yönü, havanın ve dolayısıyla yanıcı maddelerin nemi üzerinde etkili 

olmaktadır. Karasal rüzgarlar kurutucu etkiye sahipken denizden esen 

rüzgarlar nemi artırıcı yönde etkide bulunurlar. Çalışma alanında güney, 

güneydoğu ve güneybatı yönlü rüzgarlar denizden esen rüzgarlar olup nemi 

arttırırken; hava nemini ve bağlı olarak yanıcı madde nemini azaltan kuzey, 

kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlü rüzgarlar karadan eserek iç kısımlardaki kuru 

ve sıcak hava kitlelerini getirirler. Yangın esnasında vadi, sırt hatları gibi 

topoğrafik durum nedeniyle olabileceği gibi, tamamen yangınların kendi 

yaratacağı lokal rüzgarlar da dikkate alınmalıdır. Çünkü değişken rüzgarların 

bilinmesi, hem yangının yayılması, kontrol altına alınması hem de can 

güvenliği açısından olduğu kadar uygulamada karşılaşılan ve söndürme 

çalışmalarında yöreye özgü rüzgarlar ve esiş saatleri de önem taşımaktadır. 
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Bir bölgede hakim rüzgarlardan daha önemli olan yangınların büyümesine 

neden olan rüzgarlardır.  

2.2.2.2. Topoğrafik Özellikler 

Orman yangınları için son derece önemli olduğu kadar, iklim özellikleri ve 

bitki topluluğu üzerinde de belirleyici etkiye sahip olan topoğrafik özellikler, 

orman yangını tehlikesi açısından, değerlendirmeye konu edilen bir diğer 

önemli faktördür.   

Yüksek rakımlara çıkıldıkça yangın tehlike endeksinin düşmesi, kuzey 

bakıların güney bakılara oranla daha serin ve nemli olması, topoğrafyanın 

orman yangınlarıyla ilişkisini ortaya koyan örneklerdendir. Yamaç eğimi 

etkisi ise rüzgar etkisine çok benzemektedir. Eğimin artmasıyla yangının 

yayılma hızı da artış göstermektedir. Bu nedenle yangın tehlikesinin 

belirlenmesinde yükselti, eğim ve bakı mutlaka dikkate alınması gereken 

parametrelerdir. Güney bakılar kuzeye, alçak yükseltiler yükseklere, yüksek 

yamaç eğimleri düşük yamaç eğimlerine göre daha yüksek yangın söndürme 

standartları gerektirirler (Neyişçi vd, 1999). 

2.2.2.2.1. Eğim 

Eğim, yangının yayılması üzerindeki en önemli faktörlerden birisidir. Yanıcı 

maddelerin ön ısınmasını sağlayacak şekilde alevi yaklaştırdığından yanmayı 

kolaylaştırır. Rüzgarın olmadığı varsayılırsa, alevler ve ısı, yamaç eğiminin 

artışıyla paralellik gösterir. Teie 1997 yılında yaptığı bir çalışmada %50‟lik 

bir yamaç eğiminin yangının yayılma hızını 8 km/saat esen bir rüzgarla eşit 

ölçüde etkilediğini belirtmiştir. Alevin yamaç eğiminin yukarısına doğru 

ilerleme eğiliminde olması nedeniyle yamacın alt kısmının ısıdan uzak 

kaldığı düşünülebilir. Ancak eğimin artmasına paralel, yanan materyalin 

aşağıya doğru yuvarlanma olasılığını arttığından dolayı eğim, yangının daha 

hızlı yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yangın söndürme 

çalışmalarını zorlaştırıcı bir faktör olarak kendisini göstermektedir (Andrews 

and Chase, 1989; Teie, 1997).  

Diğer yandan Perry 1990 yılında yaptığı çalışmasında eğimdeki her %20‟lik 

artışın, yangının yayılma hızını ikiye katladığını belirtmiştir.  

Arazinin eğim derecesi yangınların büyümesinde rüzgarla hemen hemen 

aynı ölçüde etkiye sahiptir. Bu etki; “diğer özellikler aynı olmak koşuluyla 

eğimli arazilerde yangınlar daha hızlı ilerler” şeklinde açıklanabilir 

(Andrews and Chase, 1989).  
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2.2.2.2.2. Bakı 

Bakı, yangınların çıkması ve yayılmasında etkili bir diğer topoğrafik 

özelliktir. Değişik bakılarda güneşlenme süresi, açısı, hava nemi, rüzgar, 

bitki örtüsünü oluşturan türler ve yoğunluklarına bağlı olarak yanıcı madde 

miktarları ve yanıcı madde nemi değişiklik gösterir. Genel olarak güney ve 

batı bakılar orman yangınlarının çıkması ve büyümesinde daha uygun 

koşullar taşır. Çünkü bu bakılar güneş ışığına daha fazla maruz 

kaldıklarından, yanıcı maddelerin sıcaklığı yüksek, nem içerikleri ise düşük 

olmaktadır (Çanakçıoğlu, 1981).  

Güneşten gelen ısının miktarı güneşin durumuna göre değişiklik 

göstermektedir. Bu nedenle yangın davranışında günün saatlerine bağlı 

olarak yanıcı maddelerin tutuşma özellikleri de değişiklik göstermektedir 

(Şekil 1). Yanıcı madde tipi ve çeşitliliği de bakıya bağlı olarak büyük 

farklılık gösterir. Kuzey bakılarda yanıcı maddeler daha yüksek nem 

içeriğine ve daha düşük sıcaklık değerlerine sahipken, doğu bakılarda 

yüzeyin ısınması daha erken olmaktadır. Güneşin etkisini ilk olarak bu 

bakıda göstermesi nedeniyle ısınma ilk olarak doğu bakıda, öğleden sonraki 

soğuma da yine doğu bakıda olmaktadır. Güney bakılarda yanıcı maddeler 

genellikle daha düşük nem içeriklerinden dolayı daha hafif ve kolay 

tutuşabilme özelliğine sahiptir. Güneş etkisine en yüksek düzeyde maruz 

kalan güney bakı, en yüksek sıcaklıklara sahiptir. Yangınlar genellikle bu 

bakıda en yüksek yayılma hızına ulaşırlar. Batı bakılar daha çok öğleden 

sonra direkt güneş ışığı etkisinde kaldıkları için günün en geç soğuyan bakısı 

olma özelliğini taşımaktadır (Teie, 1997). 

   

ġekil 1 Bakı ve Günün Saatlerine Göre Yanıcı Madde Sıcaklığı (Teie, 

1997) 
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2.2.2.2.3. Yükseklik 

Hava sıcaklığı ve nemi ile tür ve yapı olarak bitki örtüsünde yükseklikle 

birlikte değişimler söz konusudur. Gün içerisindeki sıcaklık değişimleri de 

yükseklikle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle yangın tehlikesinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarda yükseklik önemle dikkate alınmalıdır. 

Yüksek rakımlarda, nem ve sıcaklığın daha düşük olmasından ötürü, aşağı 

kesimlere göre daha az yanıcı madde bulunur. Bunun sonucunda yüksek 

rakımlarda yangın tehlikesi daha az, yangın sezonu daha kısa olmaktadır. 

Hayes, (1944) ABD‟nin Northern Roky Mountain bölgesinde yapmış olduğu 

lokal bir çalışmada, yükseklik kademelerinin yöredeki yangınlar üzerinde 

etkilerini araştırmış ve her kademede rüzgar, nem  ölçümleri yaparak bir 

yanma endeksi oluşturmuştur. Aynı yanıcı tipinin yangın tehlikesi 

bakımından, güney bakılarda kuzeyden, öğle saatlerinde geceden, alçak 

rakımlarda yükseklerden daha fazla olduğunu belirtmiştir. 

2.2.2.3. Yanıcı Madde  

Yangının çıkması ve gelişmesi, yanıcı maddenin varlığına bağlıdır. Orman 

yangınlarında, toprakta, toprak üstünde ya da daha yüksekte bulunan ve 

yanma eğilimi gösteren bitki örtüsü, yanıcı maddeyi oluşturmaktadır. Canlı 

ya da kuru, ince ya da kalın tüm bitki türleri değişik oranlarda da olsa 

yanıcıdırlar ve orman yangınlarının çıkması, büyümesi ve söndürme 

çalışmalarında denetlenmesi bir ölçüde mümkün olan faktörü oluştururlar. 

Ormandaki yanıcı maddeler, orman ekosistemi içerisindeki farklı bitki 

türleriyle bunların değişik büyüme evrelerinden oluşur. Orman 

ekosisteminde toprağa gömülü halde bulunan kök, kütük ve her türlü yanıcı, 

yer yakıtlarını oluşturur. Orman tabanından 180 cm yüksekliğe kadar olan 

kısımda yer alan ve yangının başlamasından yayılmasına ve hava yakıtlarına 

taşınmasına neden olan yanıcı madde, yüzey yakıtlarını oluşturur. Daha 

yüksek kısımlarda yer alan ağaç ve ağaççıklardan oluşan yanıcı madde ise 

hava yakıtları olarak nitelendirilir. Yüzey yakıtları olarak da 

nitelendirebileceğimiz, toprak yüzeyinde ve yüzeye yakın kısımlarda 

bulunan otsu ve odunsu bitkilerle bunların kuruyan kısımları, orman çatısını 

oluşturan ağaçlardan dökülen kuru yaprak ve dallar, orman yangınlarının 

başlaması ve yayılmasında en önemli rolü oynarlar (Neyişçi vd, 1999). 

Yangınların başlaması ve yayılmasına zemin oluşturması nedeniyle yangın 

davranışı açısından yanıcı madde özelliklerinin ne anlama geldiğinin 

bilinmesi, yapılacak yangın öncesi planlamalarda ve yangınla mücadele 

çalışmalarında büyük önem taşımaktadır (Bilgili, 2001). Yangınların 

davranışları üzerinde, yakıt miktarı, yakıtların boyut ve şekli, yakıtın düzeni, 
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yatay ve dikey sürekliliği, yapısı ve nispi nemi gibi yanıcı madde özellikleri 

etkili olur.  

2.2.2.3.1. Yanıcı Madde Miktarı (Yakıt Yükü)  

Birim alanda bulunan yakıtların kuru ağırlığıdır. Otsu yakıtlarda 2.5-7.5 

ton/ha arasında değişen bu ağırlık çalılık ve fundalık alanlarda 25-500 

ton/ha‟a ulaşır (Teie, 1997). 

2.2.2.3.2. Yanıcı Maddenin ġekil ve Boyutları  

Yakıtların yüzey hacim ilişkileri ne kadar büyükse, yakıt o oranda kolay 

yanar. Ormandaki otsu bitkiler, ibre, yaprak ve ince dallar gibi gevşek 

yapıda, kolaylıkla nemini kaybeden ve tutuşabilen yanıcılar, yangınların 

yayılma hızını artırır. Buna karşılık kalın çaplı yanıcılar, daha zor tutuşurlar 

ancak yanma süre ve şiddeti daha fazla olur. Yangın davranışı bakımından 

çapı 9-10 cm‟den daha az olan ölü yanıcılarla 1 cm‟den az olan canlı yüzey 

yanıcıları daha fazla önem taşır (Teie, 1994).    

2.2.2.3.3. Yanıcı Maddenin Düzeni  

Bu özellik yakıt tanecikleri arasındaki mesafe ile ilgili olup, yanmayı 

destekleyecek oksijen miktarını belirler. Hava ile teması fazla olan ince ve 

gevşek istiflenmiş yanıcılar, kolaylıkla kuruduklarından sıkı istiflenmiş 

yanıcılara göre, nemlerini daha kısa sürede kaybeder ve tutuşma sıcaklığına 

erişmeleri daha kolay olur.  

2.2.2.3.4. Yanıcı Maddenin Yatay ve Dikey Sürekliliği  

Yanıcı maddelerin homojen bir yapıda olması ve süreklilik göstermesi, 

yanmayı etkileyen iklim ve topoğrafik koşulların sabit olduğu 

varsayıldığında yangının her yöne eşit yayılmasına neden olur. Lyon, 

1984‟ün bahsettiği gibi devamlılık, yangınların yayılma hızı üzerinde etkili 

olur. Ancak ormanda yanıcı maddelerin yatay ve dikey sürekliliği söz 

konusudur. Yatay süreklilik orman tabanındaki ölü örtü, ağaç ve çalıların 

kolay yanabilen kısımlarının sürekliliği anlamındadır. Değişik boylardaki ölü 

ve diri yanıcılarla sağlanan dikey süreklilik ise orman tabanındaki yangının 

üst tabakayı oluşturan ağaçlara ulaşıp ulaşmayacağının ifadesidir. Martin vd, 

1989 tarafından, yanıcı maddenin temel karakteristiklerinden biri olan 

sürekliliğin hem yatay hem de dikey oluşunun yangının yayılmasındaki 

önemi vurgulanmıştır.  

Orman yangınlarını önleme ve söndürme çalışmalarının hemen tamamı, 

yanıcı madde sürekliliğinin kırılmasına yöneliktir. Tam alanda yanıcı 

maddenin yok edilmesi mümkün olamayacağından ormanda ulaşım yolları, 
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yangın emniyet yol ve şeritleri, söndürme esnasında yangının önünde iş 

makineleri ve işçiler tarafından açılan şeritler, yanıcı madde sürekliliğini 

kırmaya yönelik çalışmalardır (Sarıbaşak, 2000).  

2.2.2.3.5. Yanıcı Maddenin Yapısı  

Yanıcı maddeyi oluşturan bitki türleri; içerdikleri reçine, uçucu ve yanıcı 

yağlar, nem içerikleri, yaprak, dal ve kabuk  özellikleri  ile çeşitli gazlarla 

yangın davranışını etkilemektedir. Bitkiler bu özellikleri nedeniyle değişik 

yanma karakteristiklerine sahiptirler. Bu durum yangın önleme ve söndürme 

çalışmalarında dikkate alınması gerekmektedir.     

2.2.2.3.6. Yanıcı Maddenin Nemi  

Bir yakıttaki kuru ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilen su miktarıdır. Yangın 

davranışına en fazla etki yapan özelliklerdendir. Otsu bitkilerde ve ince kuru 

yakıtlarda %5‟ten daha az değerlere düşebilen yanıcı madde nemi, canlı 

yakıtlarda %300‟e kadar çıkabilmektedir. Nem oranı çok çabuk değişebilen 

ince yakıtlar, yangının oluşum ve gelişiminde büyük role sahiptir. Bu 

nedenle ince ölü yakıtların canlı yakıtlara oranının yüksek olması, tehlikeyi 

artıran önemli bir etkendir. Atmosfer, kendi nemi ile yanıcı madde nemi 

arasında bir denge unsurudur. Yakıt cins ve çapına göre değişen bu dengenin 

oluşabilmesi için gerekli zamana ilişkin bilgi Çizelge 2‟de verilmiştir 

(Turner 1973; Contryman, 1974; Teie, 1997). 

Çizelge 2 Yakıtların Nem Dengelenme Zaman Çizelgesi (Turner, 1973) 
Bekleme Süresi (saat) Yakıt Çapı (cm) Yakıt Örnekleri 

1 0-0.6 İnce dallar, yapraklar ve otlar 

10 0.6-2.5 Dallar ve çalılar 

100 2.5-7.5 Dal, gövde ve üretim artıkları 

1000 7.5-20 Ağaç gövdeleri 

Hava ile yakıt arasındaki nem farkı, değişimi hızlandırmaktadır. Yakıtların 

istiflenmesi, bulunduğu yer gibi özellikler, havanın dolaşımına paralel olarak 

nem değişiminde de etkili olur. Ölü yakıt nemini, havanın nispi nemi, yağış, 

sıcaklık ve rüzgar doğrudan etkilerken, mevsim, günün saatleri, bulutluluk, 

yakıtın örtülü olup olmadığı, bakı, eğim ve yükseklik dolaylı olarak 

etkilemektedir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarının %4.34‟ünü oluşturan çalışma 

alanı (Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü), UTM sistemi ve European 

1950 datumuna göre 4058440-4102522 kuzey ve 347627-389214 doğu 

koordinatları arasında yer almaktadır. 15 adet 1/25000 ölçekli memleket 

haritası içerisinde kalmaktadır (Çizelge 3).  

Çizelge 3 ÇalıĢma Alanını Kapsayan Paftalar  
 26 27 

N  N26c3 N27d4   

O 

O26b1 O26b2 O27a1 O27a2  

O26b4 O26b3 O27a4 O27a3 O27b4 

 O26c2 O27d1 O27d2 O27c1 

Çalışma alanının toplam orman alanı 48483.4 ha (%53.68),  ormansız alanı 

ise 41830.5 ha (%46.32) olup Antalya Bölgesinde en çok orman yangınına 

sahne olan işletmelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1978-2002 

yılları arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde  çıkan 4895 adet orman 

yangının 555 adedi (%11.34) ve bu yangınlarda yanan 36023.7 hektar alanın 

da 2908.0 hektarı (%8.07) Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünde 

meydana geldiği belirlenmiştir. Birim alanda çıkan yangın sayısı ve yanan 

alan bakımından Antalya ortalamasından sırayla 2.6 ve 1.9 kat daha yüksek 

olduğu anlaşılmıştır (Çizelge 4).  

Çizelge 4 Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde 1978-1999 Yılları 

Arasında Çıkan Yangınların Orman ĠĢletme Müdürlüklerine Dağılımı  
ĠĢletme 

Müdürlükleri 

Adet Alan 

 (Ha) 

Alan/Adet Orman Alanı  

Ha 

Adet  

% 

Alan  

% 

Akseki 149 410.5 2.8 114644.5 0.1 0.4 

Alanya 421 2436.6 5.8 90107.5 0.5 2.7 

Antalya 760 5710.3 7.5 133919.5 0.6 4.3 

Cevizli 51 112.4 2.2 44823.5 0.1 0.3 

Elmalı 24 137.9 5.7 50927.2 0.0 0.3 

Finike 93 1000.3 10.8 50730.5 0.2 2.0 

Gazipaşa 278 1595.5 5.7 61382.0 0.5 2.6 

Gündoğmuş 286 1835.4 6.4 65196.0 0.4 2.8 

Kaş 382 1565.2 4.1 146134.5 0.3 1.1 

Korkuteli 49 98.2 2.0 90667.2 0.1 0.1 

Kumluca 276 1450.1 5.3 57630.0 0.5 2.5 

Manavgat 499 2825.7 5.7 48483.4 1.0 5.8 

Serik 644 5783.0 9.0 63088.0 1.0 9.2 

Taşağıl 381 6453.8 16.9 101179.1 0.4 6.4 

Toplam 4293 31414.9 7.3 1118912.9 0.4 2.8 

 



 

 26 

Yangın başına düşen orman alanının bölge müdürlüğü genelinde 7.34 ha 

olmasına karşılık, çalışma alanında 5.24 ha gibi göreceli olarak düşük bir 

düzeyde olması çalışma alanında tarım alanlarının genel alana oranının 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ortalamasından yaklaşık iki kat fazla 

(%19.84‟ %37.53) olmasıyla açıklanabilir. Bu rakamlar ve sahayla ilgili 

yapılan çalışmalardan, tarım-orman arakesitlerinin çok fazla olduğu yerlerde 

orman bütünlüğünün bozulması nedeniyle yangınların büyüyemediği gibi bir 

sonucun çıkarılması yanlış olmayacaktır. Hatta çalışma alanında 1978-2002 

yılları arasında çıkan yangınların büyük bir kısmının ARAKESIT 

uzunluklarının yoğunlaştığı ve orman bütünlüğünün olmadığı yerlerde 

çıktığı Şekil 2‟den görülebilmektedir. 

  

ġekil 2 ÇalıĢma Alanında Paftalar Bazında Orman ve Yangınların 

Konumu  
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Çalışma alanı içerisindeki orman içi köylerde yaşayan yöre insanı, sınırlı ve 

tarıma elverişli olmayan arazilerde genellikle kuru tarım yaptığı, diğer 

yandan hayvancılık önemli bir geçim kaynağı olduğu bilinmektedir. DİE‟nin 

1998 yılı verilerine göre Manavgat ilçesinde 81960 adet kıl keçisi, 36000 

adet koyun, 16601 adet sığır ve 1307 adet binek hayvanı bulunduğu 

belirlenmiştir. Sahada küçükbaş hayvancılığı için otlatma alanı olarak 

ormanlar kullanılmaktadır. Bu durum orman yangınları açısından risk 

oluşturduğu için önemle dikkate alınması gerekmektedir. Alçak rakımlardaki 

geniş tarım arazilerinde sulu tarım yapılırken, son yıllarda seracılık giderek 

önem kazanmaktadır. Çalışma alanında kıyı kesiminde yoğunlaşan turizm, 

doğal ve arkeolojik alanlar bulunması nedeniyle iç kesimlere kaymaktadır. 

Bu hareketlilik orman yangınları açısından önemli bir risk faktörü 

oluşturmaktadır.  

Ormanlarının tamamının yangın kuşağı içinde olması, toplam orman alanının 

%64.7‟sinin yangına son derece duyarlı maki ve kızılçam gençliklerinin 

büyük alanlar kapladığı 0-400 m yükselti grubunda bulunması, yörenin 

kurutucu karasal rüzgarlardan etkilenmesi ile yerleşim ve tarımsal amaçlı 

olduğu kadar turizm açısından da çok amaçlı, yoğun insan kullanımları gibi 

özellikleri taşıması nedeniyle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü çalışma 

alanı olarak seçilmiştir. 

3.2. Yöntem 

3.2.1. SayısallaĢtırma ve Veritabanı OluĢturma ÇalıĢmaları  

CBS çalışmalarında GeoMedia Professional 4.0, MicroStation 95, MF 

Works ve IRAS/C gibi yazılımlar kullanılmıştır. Yazılımlarla ilgili 30 gün 

süren eğitim, Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü 

tarafından verilmiştir. Eğitim süresi içerisinde yazılımlar konusunda bilgi 

almanın yanında, proje konusunda yapılan uygulamalar sonucunda, bu 

çalışmayla ilgili ilerleme sağlanmıştır. 

Çalışma alanını oluşturan 15 adet 1998-2000 basımı 1/25000 ölçekli 

eşyükselti eğrili topoğrafik harita ve sayısal haritalar Harita Genel 

Komutanlığı‟ndan, Yaylaalan, Manavgat ve Yalçıdibi‟ne ait 1/25000 ölçekli 

meşcere haritaları ise OGM Etüd Planlama Şube Müdürlüğü‟nden alınmıştır. 

Haritaların tamamı, eğitim sırasında Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay 

Bilimleri Enstitüsü laboratuarında bulunan A0 tarayıcılarda tarandıktan 

sonra, IRAS/C ve MicroStation 95 yazılımları ile rektifiye 

(koordinatlandırma) edilmiştir. Haritalar, ülkemiz tarafından kullanılan 

Universal Transverse Mercator (UTM) ve European 1950 datumuna uyumlu 

olarak rektifiye edilmiştir.     
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Çalışmalarda kullanılan Sayısal haritalar dgn uzantılı olup, yükseklik, bakı 

ve eğim haritalarının oluşturulması çalışmalarında, Anadolu Üniversitesi 

Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü‟nde bulunan Modular GIS Environment 

(MGE) yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen bu haritalar çalışmaların 

değerlendirilmesi ve sorgulamaların yapılmasının dışında, yangın risk ve 

tehlike haritalarının oluşturulması aşamalarında da kullanılmıştır.  

Rektifiyesi yapılan topoğrafik haritalar kullanılarak, çalışma alanındaki 

yangın risk ve tehlikesi üzerinde etkili olan faktörlerle yangın önleme ve 

söndürme çalışmalarında gereksinim duyulan bazı parametreler 

sayısallaştırılmıştır. Sayısallaştırılan parametreler; yollar (patika, stabilize ve 

asfalt), yangın emniyet yol ve şeritleri, enerji nakil hatları, yerleşim ve ziraat 

alanları ile bunların ormanla sınırlarını gösteren arakesitler, su kanalları, su 

alanları, yangın kuleleri ile yangın ilk müdahale ekiplerinin yerleridir. 

Meşcere haritalarının rektifiye edilmesinden sonra sorgulamalara cevap 

verebilecek şekilde bir veritabanı MS Access yazılımı kullanılarak 

oluşturulmuştur. Sahaya ilişkin meşcere haritaları dikkate alınarak bölme 

numarası, meşcere tipi, kapalılık, çap sınıfı, ağaç türü ve orman durumuna 

ilişkin öznitelik bilgileri girilerek çalışma alanındaki orman işletme 

şefliklerine göre haritalar oluşturulmuştur (Şekil 3). Verilerin bilgisayara 

girilmesi sırasında alana ilişkin bilginin görülmesi sayesinde, olası hatalar 

anında düzeltilmiştir. 

    

ġekil 3 ÇalıĢma Alanını OluĢturan ġefliklerin Sayısal Haritası 
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3.2.2. Yanıcı Yükü Tespit ÇalıĢmaları Kapsamında Deneme Alanlarının 

Belirlenmesi ve Ölçümler 

Çalışma alanı genelinde bulunan değişik yaş, kapalılık ve bonitete sahip 

meşcere tipleri, yanıcı madde  yükünü oluşturmaktadır (Şekil 4). Alan, 

yükseklik, bakı ve eğim gibi faktörler gözetilerek her meşcere tipini temsil 

edecek şekilde alınan toplam 270 noktada yanıcı yükünü tespit amacıyla 

ölçümler yapılmıştır. GPS yardımıyla deneme noktalarının koordinatları 

belirlenerek haritalara işlenmiştir. Yanıcı yükünün belirlenmesi ve olası 

yangınların davranışları hakkında yorum yapılabilmesi amacıyla her deneme 

alanında meşcere yapısı incelenerek, yaş, boy, doğal budanma özellikleriyle 

diri örtüyü oluşturan türler, ortalama boyları ve diri örtü kaplama alanları 

ölçülmüştür. Orman tabanındaki 0-6 mm kalınlığa kadar olan ince kuru 

yanıcılarla, kalınlığı 6-25 mm olan kuru yanıcılar 1 m
2
‟lik birim alanlarda 

tartılarak hektardaki yanıcı yükünün belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.  

     

ġekil 4 ÇalıĢma Alanı Ormanlarının Bir Bölümüne Ait MeĢcere Tipleri 

Haritası 

 

Yanıcı yükünü oluşturan ve çok sayıdaki meşcere tipini içeren bitki örtüsü, 

yanma özellikleri dikkate alınarak 5 grupta toplanmıştır. Bu gruplar;   
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M1: 600 m‟nin altında yer alan Dy, BDy ve alt tabakada maki elemanlarının 

yoğun olduğu BÇz alanları bu gruba dahil edilmiştir. Bu tipin içerisine giren 

ve maki yanıcı tipi yanma özelliği gösteren diğer meşcereler BÇz, BÇz_T, 

BDy, BDy_T ve Dy‟dir. 

M2: Yangında direkt olarak yanıcı yüküne katılmaları nedeniyle doğal ve 

yapay gençleştirme çalışmalarıyla oluşturulan genç orman alanlarının  özel 

olarak incelenmesi gerekmektedir.  Çza, Çza0, Çzab2, Çzab3, Çfa, ÇzÇfa, 

ÇzSrab3 ve alt tabakada gençliğin olduğu iki tabakalı Çzd1/Çza, 

Çzd1/Çzab2 ve Çzd2/Çzab2 meşcerelerinde tepe yangınına dönüşme riskinin 

yüksek olması nedeniyle bu kategoriye dahil edilmiştir. 

M3: Amenajman planlarında “ b” çağındaki Çzbc2 ve Çzbc3 meşcereleri, 

doğal dal budanmasının başlaması ve yangında benzer davranış göstermeleri 

nedeniyle bu grupta incelenmiştir.  

M4: Amenajman planlarında “c” çağındaki Çzc3, Çzcd1, Çzcd2, Çzcd2_T, 

Çzcd3, ÇzÇkcd2 ve ÇzMc2 meşcereleri, gövde ile tepenin belirgin olarak 

ayrılması sonucunda yanıcı maddelerin dikey sürekliliğinde kesinti 

oluşturmaktadır. Bu durum yangınların tepeye sıçramasını zorlaştıran bir 

faktör olduğu için adı geçen meşcere tipleri M4 grubunda toplanmıştır. 

M5: Amenajman planlarında “d” çağındaki Çzd, Çzd1, Çzd1_T, Çzd2, 

Çzd2_T, Çzd3, ÇzMd2, ÇzÇkd2, ÇzSrd2 meşcereleri, 600 m‟nin üzerindeki 

BÇz, BÇz_T, BDy, BDy_T meşcereleri ile yüksek rakımlarda yer alan 

karaçam, göknar ve sedir ormanlarını oluşturan Çk0a, Çkd1, Çkd1_T, Çkd2, 

ÇkSd2, ÇkSd2_T, BÇk, BÇk_T, Gd2, Gd2_T, GSd2_T ve BGS_T 

meşcereleri bu grupta toplanmıştır. Bu grubun büyük kısmını oluşturan 

kızılçam ormanlarında hektardaki ağaç sayısının azalması, kabukların 

kalınlaşması ve yanıcı maddelerin dikey sürekliliğinde kesinti nedeniyle, 

tepe yangını olasılığı  çok düşüktür. Bu nedenler dikkate alındığı için 

belirtilen meşcere tipleri M5 grubu altında toplanmıştır. 

3.2.3. Yangın Sicil FiĢlerinden 1978-2002 Yılları Arasında Çıkan Orman 

Yangınlarına ĠliĢkin Veri Tabanının OluĢturulması 

Çalışma alanında yangın sicil fişlerinden alınan bilgiler doğrultusunda, 

1978-2002 tarihleri arasında çıkan 555 adet orman yangınına ilişkin; şeflik, 

mevkii, bölme numarası, alanı, çıkış tarihi, saati, meşcere tipi, yangın şekli, 

çıkış sebebi gibi öznitelik bilgiler veritabanına girilmiştir. Bu amaçla 

öncelikle Manavgat  Orman İşletme Müdürlüğünde 1978 yılını içine alan 3 

plan döneminde değişen şeflik ve bölme numaraları, son plan döneminde 

kullanılan şekli baz alınarak güncelleştirilmiştir. Yangınların çıkış yeri 
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koordinatları, yangın sicil fişlerinde kayıtlı olan şeflik, mevkii, bölme 

numarası ve meşcere tipleri yardımıyla harita üzerine işlenmiştir (Bakınız 

Şekil 2). Bu işlem esnasında kayıtlarda meşcere tipi konusunda açık ifade 

olmadığı durumlarda yapılan koordinatlandırma, bölme bazında doğru 

olmasına karşın noktasal bazda hatalı yapılmış olabileceği unutulmamalıdır.   

Bugüne kadar tutulan yangın sicil fişlerinde, yangının çıkış yeri 

koordinatları, bölgesel meteorolojik kayıtlar, yangın davranışı gibi bazı 

önemli verilerin eksikliği görülmüş olup, bu konudaki düşünceler öneriler 

kısmında belirtilmiştir. 

3.2.4. Grid ġebekesinin OluĢturulması 

Verilerin sağlıklı olarak değerlendirerek istatistiki sonuçlara ulaşılması 

amacıyla çalışma alanı, 3X3 km ( 900 ha)‟lik 136 kareye bölünmüştür (Şekil 

5).  İçerisinde orman alanı bulunmayan kareler hariç toplam 128 karede 

değerlendirmeler yapılmıştır. Kareler kuzeyden başlamak üzere batıdan 

doğuya doğru 1‟den başlayarak artan bir şekilde numaralandırılmış ve 

kareler bazında çok sayıda veri katmanı oluşturulmuştur.  

Her kare için bağımsız olarak yorumlanan yanıcı madde (bitki örtüsü tipi, 

kuru ve yaş yanıcı özellikleri vb.), topoğrafik özellikler (yamaç eğimi, 

yükseklik, bakı vb.), iklim  karakteristikleri ( rüzgar, sıcaklık, nem vb.) gibi 

değişken ya da sabit parametrelerle yangın frekansları, yol, tarım alanları 

gibi yörede yaşayan insan topluluğu arasındaki etkileşimleri ilişkilendirerek 

belirli koşullar altında belirli zamanlarda yanma olasılığı yüksek alanlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. Edinilen bilgilerden yararlanılarak, yangın sayısı 

ve yanan alana göre yapılan korelasyon analizleri sonucunda yangın riski ve 

tehlikesine ait çeşitli düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Değerlendirmeler 

sonucunda ortaya çıkartılacak yangın risk ve tehlike haritalarının, 

yangınların çıkışının engellenmesi ve söndürme çalışmalarının başarısı 

üzerinde etkili olacağı öngörülmektedir. 
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ġekil 5 ÇalıĢma Alanı ve OluĢturulan Grid Sistemi 

3.2.5. Ġstatistiki Analizlerde Kullanılan DeğiĢkenlerin OluĢturulması 

İstatistiki analizlerde 2 adet bağımlı değişken, 21 adet bağımsız değişken 

kullanılmıştır. 

3.2.5.1. Bağımlı DeğiĢkenler 

İstatistiki analizler sırasında yangın riskini hesaplarken yangın sayısı, yangın 

tehlikesini hesaplarken de yanan alan miktarları bağımlı değişken olarak 

kullanılmıştır. 
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3.2.5.1.1. Yangın Riski (Yangın Sayısı) 

Çalışma alanında 1978-2002 yılları arasında çıkan yangınlar (adet bazında), 

kare şebekesine dağıtılmış, istatistiki analizler sırasında toplam yangın 

sayısını gösteren bu değişkene, karekök dönüşümü uygulanarak 

( 1Ysayı ), verilerin normal dağılım göstermesi sağlanmıştır.  

3.2.5.1.2. Yangın Tehlikesi (Yanan Alan) 

Çalışma alanında 1978-2002 yılları arasında çıkan yangınların etkilediği 

orman alanları, karedeki toplam büyüklüklerine göre 0-1 ha için 1, 1-5 ha 

için 2, 5-20 ha için 3, 20-50 ha için 4, 50-200 ha için 5, 200-500 ha için 6, 

500 ha‟dan büyük alanlara 7 ve yangının çıkmadığı karelere 0 değeri 

verilerek sınıflandırılmış, bu değerlere karekök dönüşümü uygulanarak 

( 1Yalan ) verilerin normal dağılım göstermesi sağlanmıştır.  

3.2.5.2. Bağımsız DeğiĢkenler 

Korelasyon analizleri sonucunda ilişkisi yüksek olan 21 adet bağımsız 

değişken, regresyon modelinin oluşturulması çalışmalarında 

değerlendirmeye alınmıştır 

3.2.5.2.1. Orman Alanı (ORMALAN) 

Kareler bazında orman alanlarının ha cinsinden değerini göstermektedir. 

3.2.5.2.2. Orman Alan Yüzdesi (ORMALNYZ) 

Kareler bazında hesaplanan ORMALAN değerinin, karenin toplam dolu 

alanına oranlanmasıyla elde edilmiştir. Örnek: İçerisinde 300 ha orman olan 

karede sahayla ilgili ormansız alanların toplamının 500 ha olması 

durumunda, ormanlık alan yüzdesi 300/(500+300)=%37.5 olarak 

bulunmuştur. 900 ha büyüklüğünde olmasına karşın çalışma alanının sınırına 

rastlayan karelerde daha düşük değerler bulunabilmektedir (Bakınız Şekil 5). 

3.2.5.2.3. Ormansız Alan Yüzdesi (ORSZALYZ) 

Ormansız alanları oluşturan ziraat, yerleşim, OT, T, Ku (kumluk) ve Su 

alanlarının toplamının, karelerdeki bulunma yüzdesini ifade etmektedir. 

3.2.5.2.4. MeĢcere Ġndeksi (MESCINDK) 

Meşcere indeksi yukarıda açıklanan yanıcı tiplerini oluşturan grupların (M1, 

M2, M3, M4 ve M5) kareler bazındaki alan değerleri ile bu alanlardaki 

ormanların, gözlem ve deneyimlerden yararlanılarak oluşturulan, yanma 

eğilimlerine ilişkin puan yardımıyla;  
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MESCINDK= ((M1*5+M2*10+M3*6+M4*4+M5*1)/ 

(M1+M2+M3+M4+M5)) denkleminden hesaplanmıştır. Diğer yandan bu 

hesaplama bir örnekle açıklanacak olursa, bir karede M1 30 ha, M2 40 ha, 

M3 20 ha, M4 50 ha ve M5 100 ha olduğu düşünülürse bu kare için 

MESCINDK=((30*5+40*10+20*6+50*4+100*1)/(30+40+20+50+100))= 

(970/240)= 4.04 olarak hesaplanmaktadır. 

3.2.5.2.5. Ziraat Alanı Yüzdesi (ZIRALNYZ) 

Ziraat alanlarının karelerdeki bulunma yüzdelerini ifade etmektedir. 

3.2.5.2.6. Ġskan Alanı Yüzdesi (ISKALNYZ) 

Yerleşim alanlarının karelerdeki bulunma yüzdelerini ifade etmektedir. 

3.2.5.2.7. Ziraat ve Ġskan Alanlarının Ormanla Sınırı (ARAKESIT) 

Bu değişken, yerleşim ve tarım alanlarının yangınlarla olan ilişkiyi yeterince 

gösteremeyeceği düşüncesinden hareketle oluşturulmuştur. Örneğin küçük 

bir alan büyük bir alana göre ormanla daha uzun bir sınır yapabilmektedir. 

Bu nedenle kareler bazında ziraat ve yerleşim alanlarının ormanla yapmış 

oldukları sınırı metre cinsinden gösteren ARAKESIT bağımsız değişkeni 

hesaplanmıştır.    

3.2.5.2.8. Nüfus (NUFUS) 

Çalışma alanına ait 1970-2000 yılları arasında yapılan genel nüfus sayım 

sonuçlarına ilişkin bilgiler DİE‟den alınmıştır. İlçe ve köylerle, turizm 

alanlarının kareler bazında nüfus hareketlilikleri, alınan verilerden 

yararlanılarak belirlenmiş ve yangın risk değerlendirme çalışmalarında 

kullanılmıştır. Karelere düşen nüfus belirlenirken, 2000 yılı nüfus sayım 

sonuçlarının kullanıldığı çalışmalarda, bir yerleşim alanının birden fazla 

kareye girmesi durumunda, yerleşim alanlarının karelerde bulunma oranı 

dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Örneğin nüfusu 300 olan bir köy, 

alan bakımından 4 kareye dağılım göstermişse, yerleşim alanının kareye 

girme oranı (%10, 30, 20 ve 40) doğrultusunda nüfus değerleri (30, 90, 60, 

120) karelere dağıtılmıştır.  

3.2.5.2.9. Toplam Yol (TOPYOL) 

Çalışma alanında yöre insanının kullandığı asfalt, stabilize ve patika yollar 

CBS ortamında sayısallaştırılmış olup her kare için yollara ilişkin uzunluk 

değerleri ayrı ayrı değerlendirilmiş, karede bulunan yolların toplam 

uzunluğunu m cinsinden gösteren TOPYOL hesaplanarak bağımsız değişken 

olarak kullanılmıştır.  
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3.2.5.2.10. KiĢi BaĢına DüĢen Orman Alanı (NUFUSORM) 

İstatistiki analizler sırasında doğrudan bağımsız değişkenler belirlenmesinin 

yanında, ilişki bulunacağı düşüncesiyle bağımsız değişkenlerin birbirlerine 

oranlanmasıyla yeni bağımsız değişkenler türetilmiştir. Bunlardan biri 

kareler bazında orman alanının kişi sayısına bölünmesiyle elde edilen ve kişi 

başına orman alanını (ha) gösteren değişkendir.  

3.2.5.2.11. KiĢi BaĢına DüĢen Ziraat Alanı (NUFUSZIR) 

Kareler bazında ziraat alanının karedeki kişi sayısına bölünmesiyle elde 

edilen ve kişi başına düşen ziraat alanını (ha) gösteren türetilmiş bir 

bağımsız değişkendir.  

3.2.5.2.12. KiĢi BaĢına DüĢen ARAKESIT Uzunluğu (NUFARAKS) 

Kareler bazında metre cinsinden hesaplanan ARAKESIT uzunluğunun 

karede yaşayan kişi sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Kişi başına düşen 

ARAKESIT uzunluğunu (m) gösteren türetilmiş bir bağımsız değişkendir.   

3.2.5.2.13. KiĢi BaĢına DüĢen Yol Uzunluğu (NUFTPYOL) 

Kareler bazında metre cinsinden hesaplanan TOPYOL uzunluğunun kişi 

sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Kişi başına düşen TOPYOL 

uzunluğunu (m) gösteren türetilmiş bir bağımsız değişkendir.  

3.2.5.2.14. Enerji Nakil Hattı (ENHYOG) 

Yöre insanına elektrik sağlayan ve özellikle son yıllarda yangınların çıkış 

nedenleri arasında belirgin bir şekilde etkili olan enerji nakil hatları, CBS 

ortamında topoğrafik haritalardan yararlanılarak sayısallaştırılmış olup her 

kare için bu değişken metre cinsinden hesaplanmıştır. 

3.2.5.2.15. Karede Bulunan Ormanların Ortalama Yüksekliği 

(YUKKRORM) 

Bu değişken kareler bazında mevcut ormanların metre cinsinden ortalama 

yüksekliğini göstermektedir. YUKKRORM hesaplanırken öncelikle CBS 

ortamında tüm alanın 100‟er metrelik yükseklik kademelerini ve tüm alanda 

ormanların dağılımını gösteren iki farklı harita oluşturulmuştur. MF Works 

yazılımı ile iki harita üst üste örtüştürülerek, yüksekliklere göre ormanların 

dağılımını gösteren yeni bir harita elde edilmiştir. Bu harita 136 kareden 

oluşan karelaj sistemiyle üst üste getirilerek kareler bazında yüksekliğe göre 

orman dağılımı haritası elde edilmiştir. Bu son haritanın lejant bilgilerinden 

her kare için ormanların ortalama yükseklikleri metre olarak belirlenmiştir. 

Örnek; bir karede 100-200 m kademesinde 200 ha, 200-300 m kademesinde 
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100 ha, 300-400 m kademesinde 50 ha orman olduğu varsayılırsa hesaplama 

sırasında 100-200 m kademesi için ortalama yükseklik (100+200)/2=150 m 

olarak alınmıştır. Bu doğrultuda 

YUKKRORM=((150*200+250*100+350*50)/(200+100+50))=207.1m 

şeklinde hesaplanmıştır. 

3.2.5.2.16. Orman Yangınlarının Yükseklik Frekansı (YUKFREKN) 

Bu değişken, 1978-2002 yıllarında çıkan 555 adet orman yangınının, yangın 

sicil fişlerindeki bilgiler yardımıyla tespit edilen başlangıç noktası 

koordinatlarının, CBS ortamında yükseklik haritasına işlenmesi sonrasında, 

karede gerçekleşen yangınların çıkış yükseklikleri toplamının yangın 

sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir.  

3.2.5.2.17. Karede Bulunan Ormanların Ortalama Eğimi 

(EGMKAROR) 

Bu değer kareler bazında ormanların % cinsinden ortalama eğimini 

göstermektedir. Tüm alan için oluşturulan 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 

ve 100< olmak üzere 6 farklı eğim grubunu gösteren harita, karelere göre 

orman durumunu gösteren harita ile üst üste kombine ederek kareler bazında 

ormanların eğim gruplarıyla örtüşme oranları belirlenmiş, bu harita da grid 

sistemiyle örtüştürülerek kareler bazında eğim gruplarına göre orman 

alanlarını gösteren yeni bir harita elde edilmiştir. Bu değişkenin 

hesaplanmasında bir karede %0-20 eğim grubunda 100 ha, %20-40 eğim 

grubunda 50 ha orman olduğu varsayılırsa %0-20 eğim grubu için ortalama 

eğim değeri (0+20)/2=%10 alınmış ve bu doğrultuda EGMKAROR 

=((10*100+30*50)/(100+50))=%16.7 olarak hesaplanmıştır. 

3.2.5.2.18. Orman Yangınlarında Eğim Etkisi (EGMORETK ve 

EGMKARET) 

Bu değişkeni hesaplarken Cohen ve Deeming‟in 1985 yılında yapmış 

olduğu, eğim artışının yangının yayılması üzerindeki etkisini ortaya koyan 

çalışmasında verilen rakamlarla, kareler bazında ormanların eğim gruplarına 

göre alansal dağılımı bilgileri kullanılarak EGMORETK, ormanlık ve 

ormansız alanların eğim gruplarına göre alansal dağılımı kullanılarak da 

EGMKARET elde edilmiştir. Örneğin bir karede 6 farklı eğim grubunda 

sırasıyla 200, 150, 50, 30, 10 ve 2 ha orman olduğu varsayılırsa 

EGMORETK=200*0.1+150*0.5+50*1.15+30*2.5+10*4.3+2*4.3= 279.1 

olarak hesaplanmıştır. EGMKARET değişkeni de aynı yöntem izlenerek 

hesaplanmıştır. 
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3.2.5.2.19. Orman Yangınlarında Bakı Etkisi (BKKRORE VE 

BKKRGNE) 

Bu değişkeni hesaplarken Teie‟nin 1997 yılında yapmış olduğu yayında yer 

alan, gün içerisinde bakıya göre güneşin etkisi ve yanıcı sıcaklığı konusunda 

geliştirdiği grafikten yararlanılmıştır (Bakınız Şekil 1). BKKRORE 

hesaplarken, grafik bilgileri ile kareler bazında ormanların bakı gruplarına 

göre alansal dağılımı bilgileri, BKKRGNE hesaplarken de ormanlık ve 

ormansız alanların bakı gruplarına göre alansal dağılımı bilgileri 

kullanılmıştır. Örneğin bir karede 9 farklı bakı grubunda (Düz, Kuzey, 

Kuzeydoğu, Doğu, Güneydoğu, Güney, Güneybatı, Batı ve Kuzeybatı) 

sırasıyla  20, 50, 30, 40, 120, 60, 80, 70 ve 40 ha orman olduğu varsayılırsa 

BKKRORE=((20*5+50*3+30*4+40*5+120*6+60*6.5+80*7+70*4.5+40*2.

5)/ (20+50+30+40+120+60+80+70+40))=5.2 olarak hesaplanmıştır. 

BKKRGNE değişkeni de aynı yöntem izlenerek hesaplanmıştır. 

3.2.6. Ġstatistiki Analizlerin Yapılması 

SPSS 10.0 istatistik yazılımının kullanıldığı çalışmalarda, bağımlı ve 

bağımsız değişkenlerin regresyon analizine tabi tutulması sonucunda 

regresyon modeli oluşturulmuştur. Backward yöntemi kullanılarak yapılan 

doğrusal regresyon analizinde güven düzeyi %90-95 arasında tutulmuştur. 

İstatistiki analizlerde Yangın riski için YANGSAYI bağımlı değişken, 

ORMALAN, ORMALNYZ, ZIRALNYZ, ISKALNYZ, ORSZALYZ, 

TOPYOL, ARAKESIT, NUFUS, NUFUSORM, NUFUSZIR, NUFARAKS, 

NUFTPYOL, ENHYOG, YUKFREKN ve YUKKRORM bağımsız değişken 

olarak kullanılmıştır. Yangın tehlikesi için YANGALAN bağımlı değişken, 

ORMALAN, ORSZALYZ, TOPYOL, ARAKESIT, NUFUS, EGMKAROR, 

EGMORETK, EGMKARET, YUKFREKN, YUKKRORM, BKKRORE, 

BKKRGNE ve MESCINDK bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 

3.2.7. Yangın Risk ve Tehlike Haritalarının OluĢturulması 

İstatistiki analizlerin sonucuna göre oluşturulan regresyon denklemlerinde, 

bağımsız değişkenlere ait değerlerin yerine konulmasıyla, 136 kare için 

“Yangın Risk” ve “Yangın Tehlike” değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerin 

kullanılmasıyla, “Yangın Risk” ve Yangın Tehlike” sınıfları oluşturulmuştur. 

Bu sınıflandırmanın oluşturulmasında; ilk olarak, karelaj sisteminde orman 

alanı bulunmayan 8 kareye (70, 84, 85, 97, 101, 109, 120, 128) yangın risk 

ve yangın tehlike sınıfları için sıfır “0” değeri verilmiştir. Geriye kalan 128 

kare için yukarıda vurgulanan iki gruba ait regresyon denkleminin 

kullanılmasıyla karelaj içindeki kareler bazında yangın risk ve yangın tehlike 

puanları/değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamada ortaya çıkan en küçük ve 
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en büyük değerlerin farkının 5‟e bölünmesiyle (yangın risk ve yangın tehlike 

sınıfları başlıca 5 grupta değerlendirilmektedir), sınıfları oluşturacak sınıf 

aralık değeri bulunmuştur. Saptanan sınıf aralık değerinin en küçük puan 

değerine eklenmesiyle “Yangın Risk Sınıfı” ve “Yangın Tehlike Sınıfı” 

değerleri belirlenmiştir. Örneğin yangın risk sınıfı oluşturmak için; en küçük 

puan değerinin 26, en büyük puan değerinin de 41 olduğu düşünülürse, 41-

26=15 fark bulunmuştur. Bu rakamın ayrılması düşünülen sınıf sayısına (5) 

bölünmesiyle sınıf aralıklarını oluşturacak (15/5=3) rakam bulunmaktadır. 

En küçük değere, sınıf aralık katsayısının eklenmesiyle 5 farklı yangın risk 

sınıfı için değerler Çizelge 5‟de gösterilmiştir. 

Çizelge 5 Yangın Risk Sınıfı OluĢturulması Amacıyla Yapılan Örnek 

Hesaplama  
Risk Sınıf Değeri Yangın Risk Durumu Sınıf Aralık Değeri Renk Rumuzu 

1 En Yüksek 38.1 – 41.0 Kırmızı 

2 Yüksek 35.1 – 38.0 Bordo 

3 Orta 32.1 – 35.0 Eflatun 

4 Düşük 29.1 – 32.0 Açık Yeşil 

5 En Düşük 26.0 – 29.0 Koyu Yeşil 

“Yangın Tehlike Sınıfları”nı oluşturmak için de hesaplama benzer şekilde 

yapılmıştır. Hem riskli hem de tehlikeli olan yerleri bulmak için; her iki 

denklemden elde edilen risk ve tehlike puanlarının, karelaj sistemindeki her 

kareye karşılık gelen değerlerin, toplamının alınmasıyla “Yangın 

Risk/Tehlike” değişkeni adı verilen yeni bir değer elde edilmiştir. Yukarıda 

verilen örnek hesaplama yaklaşımıyla bu değişken için 5 farklı “Yangın 

Risk/Tehlike” değeri ve sınıfı oluşturulmuştur. Yangın Risk, Yangın Tehlike 

ve Yangın Risk/Tehlike sınıf değerleri için hesaplanmış olan ve yapılan 

karelaj sistemindeki her  kareye ait sınıf değerlerinin CBS ortamında veri 

tabanına girilmesiyle, kareler bazında yangın sınıflarına ait haritalar elde 

edilmiştir. Kareler bazındaki bu haritaların orman durumu haritasıyla 

örtüştürülmesi sonucunda her üç değişken için, orman alanlarını kapsayan ve 

yangın sınıflarını gösteren 3 farklı harita elde edilmiştir. 3 haritada da yangın 

sınıfları için aynı renkler kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR VE TARTIġMA 

4.1. Yangın Sicil FiĢlerinden Elde edilen Bulgular 

4.1.1. Orman Yangınlarının Nedenleri 

Orman yangın planlarının hazırlanmasında dikkat edilecek konulardan birisi 

yangınların çıkış nedenlerinin bilinmesidir. Orman yangınları dünyanın her 

yerinde olduğu gibi ülkemizde de insan ve yıldırım kaynaklıdır. ABD ve 

Kanada gibi ülkelerde çıkan orman yangınlarında, insan faktörü %60-70, 

yıldırımlar ise %30-35 oranında neden oluştururken, ülkemizde insan 

kaynaklı yangınların %96 düzeyinde olması oldukça düşündürücüdür. Bu 

durumda insan kaynaklı yangınların neden ve niçin çıkarıldığı sorularının 

yanıtı, yangın planlarına dayanak oluşturacaktır. İnsan kaynaklı orman 

yangınlarının ülkelere, hatta bölgelere göre değişebilen çıkış nedenleri, yine 

farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Diğer yandan aynı bölgede süreç 

içerisinde çıkış nedenleri, büyük oranda değişiklik gösterebilmektedir. Örnek 

verilecek olursa, özellikle çalışma alanında 20-30 yıl öncesinde yapılan 

göçer hayvancılık giderek azalmış, seracılık ise artmıştır. Yörede, kıl keçisi 

yetiştiriciliğinin hakim olduğu hayvancılığın azalmasının yanında, önceden 

yaylaklara götürülen sürüler, günümüzde motorlu araçlarla 

nakledilmektedirler. Dönüş sırasında hayvan sürülerine taze yenilebilir besin 

sağlama amacıyla daha gidiş esnasında çıkarılan yangınlar, günümüzde  

önemini kaybetmiştir. Seracılık ise özellikle sahil kesiminde yaşayan 

insanların geçim kaynağı olma özelliğini giderek artırmaktadır. Orman 

sınırlamasının bitirilmemiş olması ve her seçim döneminde kesme, açma ve 

yerleşme gibi orman suçlarının af kapsamına gireceği beklentisi, kanunlarda 

yapılan düzenlemeler, ormanların yangınlar ve usulsüz kesimler sonucunda 

geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybedilmesine neden olduğu, ülke 

düzeyinde yıllara göre yangın sayısı ve alanı bilgileri incelendiğinde 

görülebilmektedir (OGM, 2003).  

Ülkemizde kasıt, ihmal, dikkatsizlik ve nedeni bilinmeyen olarak belirtilen 

yangınların tamamı insan kaynaklıdır. Örneğin Akdeniz bölgesinde, yaz 

döneminde ikinci ürüne hazırlık amacıyla yöre halkı, buğday-arpa gibi kuru 

tarım yaptıkları arazilerinde, anızı “yakarak” temizleme alışkanlığına 

sahiptirler. Orman içi ve kenarındaki tarlalarda yapılan anız yakma işlemi 

sırasında, en küçük dikkatsizlik, orman yangınına sebep olmaktadır. 

Sonbaharda ise bağ-bahçe temizliği ve budama sonucu değerlendirilmeyen 

kısımlar yakılarak temizlenmektedir. İyice söndürülmeden bırakılan avcı ve 

çoban ateşleri de kayda değer yangın sebeplerindendir. Özellikle büyük 

kentlerin çevresinde halkın piknik gereksinimleri için ayrılan alanların 

yetersizliği, ya da giriş ücretlerinin yüksekliği, insanları orman içlerinde 
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piknik yapmaya yönlendirmektedir. Ülkemizde piknik anlayışı mangal 

yakma ile özdeştir. Bu nedenle kontrolsüz alanlarda yakılan mangal ya da 

ocak ateşleri büyük risk oluşturmaktadır. Son yıllarda orman içinden geçen 

enerji nakil hatlarının bir kısmı, eski ve standart emniyet kriterlerinden 

uzaklaştığından, tellerin rüzgarlı havalarda salınışları sonucunda kısa devre 

yaparak, kıvılcıma ve dolayısıyla yangınlara neden oldukları bilinmektedir. 

Genelde orman yangınlarının çıkış nedenlerinin sağlıklı olarak belirlenmesi 

için, yangın esnasında ya da sönüşünden hemen sonra yapılacak 

(kriminolojik) ayrıntılı bir incelemeye gereksinim vardır. Her yangının bir 

nedeni olduğundan yola çıkılarak, yapılacak inceleme sonucu, nedeni belli 

olmayan yangın terimi yerine sebeplerin belirlenerek bu duruma göre 

önlemler alınması ve planların yapılması daha yararlı olacaktır. Çalışma 

alanımızda son 25 yıllık dönemde çıkan 555 orman yangınında 2908.0 ha 

orman alanının yandığı tespit edilmiştir. Sadece 14 adet yangına (% 2.5) 

yıldırımın neden olduğu ve bu yangınlarda 15.5 ha ( % 0.5) alanın yandığı 

dikkate alınırsa, çalışma alanında üzerinde esas durulması gerekenin, 

insanların sebep olduğu yangınlar olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 6).  
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ġekil 6 ÇalıĢma Alanında 1978-2002 Yılları Arasında Çıkan Yangınların 

Nedenleri  
Zira nedeni bilinmeyen yangınlar da dahil, ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve enerji 

nakil hatları olarak ayrı ayrı sebepler altında toplanan yangınların ana 

kaynağı insandır. Çalışma alanındaki yangınlar yangın sicil fişlerine 

kaydedilen çıkış nedenleri bakımından incelendiğinde kasten çıkarılan 359 

adet (%64.7) yangında 2337.9 ha orman alanının (% 80.4)  yandığı 
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görülmektedir. Bu oran ülke geneline bakıldığında iki kat yüksektir. Bu 

durum yörede kasten çıkarılan yangınların arkasındaki nedenlerin 

araştırılmasının gerekli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.  

4.1.2. Yangınların Yıllara Dağılımı  

Bugüne kadar seçim ve orman yasasında değişikliğin yapıldığı yıllarda, af 

kapsamına gireceği beklentisi ile orman suç ve yangınlarının arttığı yönünde 

görüşler bulunmaktadır. Ülkemizde 1937 yılından bugüne yangın adet ve 

alanları, yıllar bazında incelendiğinde bu ilişki görülmüş olmasına rağmen, 

çalışma alanında belirgin bir ayrım tespit edilememiştir. Ayrıca son 10 yılda 

yangın sayı ve alanlarında geçmiş yıllara göre azalma olduğu anlaşılmaktadır 

(Şekil 7). Bu durum, yangın riski açısından irdelendiğinde, orman içi 

yerleşim alanlarından özellikle genç nüfusun turizmin yoğunlaştığı kıyı 

kesimlerde çalışma olanağı bulması, hayvancılığın azalması ve buna bağlı 

olarak yaşam standartlarının artması sonucu orman ile iç içe yaşam tarzının 

değişmesine bağlanabilir. Yangın tehlikesi açısından yıllara göre değişkenlik 

ise özellikle yangın sezonunda önemli farklılıklar gösteren, yağış, rüzgar, 

hava nemi ve sıcaklık gibi meteorolojik değerlerle ilişkili olarak 

açıklanabilir. Ancak topoğrafik faktörlerle yangın yönetimi ve söndürme 

organizasyonu etkinliğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

ġekil 7 ÇalıĢma Alanında Yangın Adet ve Alanlarının Yıllara Dağılımı 
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4.1.3. Yangınların Aylara Dağılımı 

Çalışma alanında 25 yıl içerisinde çıkan 555 adet orman yangınında, yanan 

2908.0 hektar alan, aylara göre adet ve alanları dikkate alınarak 
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incelenmiştir. Bu bağlamda sıcak ve kurak yazlarıyla bilinen Akdeniz 

ikliminde Temmuz-Ekim aylarını kapsayan dönem, yangınların çıkış sayısı 

ve alanı bakımından ön plana çıkmıştır. Bu aylarda 427 adet (%76.9 ) orman 

yangını sonucunda 2583.0 hektar orman alanının (% 89.3) yandığı tespit 

edilmiştir (Şekil 8). Haziran ayı ortalarından itibaren yangın adet ve 

alanlarında görülen artış, Ekim ayı sonlarında belirgin şekilde azalmaktadır. 

Yangın sezonu olarak niteleyebileceğimiz bu dönemde, 142 adetle en çok 

yangın, Eylül ayında çıkmış olmasına rağmen, en fazla alanın, kurak 

koşulların daha fazla etkili olduğu ve en sıcak ay olan Ağustos ayında 

yandığı görülmektedir. 

ġekil 8 ÇalıĢma Alanında Yangınların Aylara Dağılımı   
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4.1.4. Yangınların günlere dağılımı 

1960-1962 yangın sezonlarında Manavgat yöresinde hava nemini düşürerek 

yangın tehlikesinin artmasına neden olan kuzey rüzgarlarının esiş aralıkları 

ile yangınlar arasında ilişki bulunmuştur (Baş, 1965). Buna paralel olarak 

Antalya genelinde 1973 ve 1974 yıllarında Temmuz-Ağustos aylarını 

kapsayan 3 aylık dönemde günlük yangın tehlike endeksi ile ilgili yangın 

çıkış sıklıklarının incelendiği bir diğer çalışmada 8-10 gün aralıklarla esen 

kurutucu kuzey rüzgarlarının etkili olduğu belirlenmiştir (Cheney, 1975). Bu 

kapsamda çalışma alanında yangınların yoğunlaştığı 1978, 1979, 1987, 1988 

ve 1992 yıllarında temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönem için 

yangınların adet ve alan olarak günlere dağılımı konusu ayrıntılı olarak 

irdelenmiştir (Şekil 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18).  
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ġekil 9 1978 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yangın Sayısı 
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ġekil 10 1978 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yanan Alan 
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ġekil 11 1979 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yangın Sayısı 
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ġekil 12 1979 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yanan Alan 
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ġekil 13 1987 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yangın Sayısı 
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ġekil 14 1987 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yanan Alan 
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ġekil 15 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yangın Sayısı 
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ġekil 16 1988 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yanan Alan 
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ġekil 17 1992 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yangın Sayısı 
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ġekil 18 1992 Yılı Temmuz-Eylül Dönemi Günlere Göre Yanan Alan 
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Çalışma alanında günlere göre dağılımının irdelendiği yangınların 5-20 gün 

aralıklarla yoğunlaştığı ve bu yoğunluğun en fazla 4 gün sürdüğü tespit 

edilmiştir.  

Çalışma alanıyla aynı paralelde bulunan ABD‟nin Rocky Mountain 

yöresinde Brown ve Davis 1939 yılında, günlük yangın tehlikesine göre bir 

sınıflama geliştirmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının Akdeniz bölgesinde 

kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir (Çizelge 6). 

Sıcaklık YağıĢ Aralığı Rüzgar Hızı Bağıl Nem 

˚C % 
Gün 

Sayısı 
% Km/saat % % % 

16-20 0 
Yağmurl

u 
0 0-2.9 5 50< 5 

21-24 3 1 5 3-9.9 15 41-50 10 

25-29 6 2 10 10-19.9 25 26-40 15 

30-33 9 3-5 15 20-39.9 30 16-25 20 

34-37 12 6-8 20 40< 35 15> 25 

38< 15 8< 25     

Yangın 

Tehlike  

Yüzdesi 

Yangın 

Tehlike 

Sınıflaması 

Açıklamalar 

0-30 Çok Düşük Kolaylıkla Söndürülebilir 

31-55 Düşük Küçük Bir Güç Gerektirir 

56-75 Orta Normal Bir Güç Gerektirir 

76-90 Yüksek Acil Müdahale Gerektirir  

91-100 Çok Yüksek Olağanüstü Güç Gerektirir 

 

Çizelge 6 Günlük Yangın Tehlike Sınıflaması (Brown and Davis, 

1939) 
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Çizelge 6‟da, bir yerde sıcaklık, yağış aralığı, rüzgar hızı ve bağıl nem 

değerlerine göre günlük yangın tehlikesinin nasıl hesaplanacağına ilişkin 

bilgileri içermektedir. Örneğin sıcaklığın 32 ˚C, yağmurdan sonra 3 gün 

geçtiği, rüzgar hızının 8 km/saat hızla estiği ve bağıl nemin %45 olduğu bir 

yerde, Günlük Yangın Tehlikesi puanının =9+15+15+10=49 olduğu, o gün 

için bu yerin düşük yangın tehlikesi grubunda olduğu ve böyle bir günde 

çıkan yangının ilk yardım ekipleriyle rahatlıkla söndürülebileceği sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Bunların dışında hesaplamalarda dikkat edilmesi gereken 

önemli noktalar bulunmaktadır. Bir günde 18 mm‟den daha fazla yağış 

düşmesi durumunda 5, 16 ˚C‟nin altındaki her 4 ˚C‟lik kademe için 5 ve otsu 

bitkilerin diğer yıllara oranla az olması durumunda da 5 puan toplamdan 

düşülerek yeni değer bulunur (Brown and Davis, 1939). 

4.1.5. Yangınların ÇıkıĢ Saatlerine Dağılımı  

Çalışma alanında çıkan 555 adet orman yangını çıkış saatlerine göre 

sınıflandırılmıştır saat 11 ile 18 arasında yangın adetlerinin üst seviyede 

14‟de ise en yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 19).  

ġekil 19 Yangınların ÇıkıĢ Saatlerine Dağılımı 
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Yöreye ilişkin meteorolojik değerler incelendiğinde, bu saatler arasında artan 

güneşlenmenin etkisiyle yanıcı maddelerin ısınması, hava ve yanıcı madde 

neminin azalması, rüzgarın özellikle saat 14.00‟te etkili esmesine bağlı 

olarak, yangın tehlikesinin yükselme nedenleri açıklanabilir (Şekil 20, 21 ve 

22). 
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ġekil 20 Aylara Göre Günün DeğiĢik Saatlerindeki Sıcaklık Değerleri  
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ġekil 21 Aylara Göre Günün DeğiĢik Saatlerindeki Bağıl Nem Değerleri 
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ġekil 22 Aylara Göre Günün DeğiĢik Saatlerindeki Rüzgar Hızı 
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Yangınların kontrol altına alındığı ve söndürüldüğü saatlerle, yangınların 

davranışları konularında sağlıklı veri bulunamadığından yanan alanlar 

yangınların çıkış saatleri dikkate alınarak dağıtılmıştır. Örneğin 11.00‟de 

çıkan bir yangın, esas etkilediği alanı, takip eden saatler içerisinde yapmış 

olabileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada, kayıtlardaki bilgiler 

doğrultusunda, yanan alanın tamamı çıkış saatini kapsayan dönemde yandığı 

kabul edilmiştir. Halbuki büyük yangınların birkaç saat, hatta birkaç gün 

sürdüğü dolayısıyla özellikle büyük yangınlarda yanan alanın belki de 

%5‟inin çıktığı saatte, geri kalanının ise daha sonraki zaman dilimlerinde 

yandığı bilinmektedir. Küçük alanları etkileyen yangınlarda ise böyle bir 

sorun bulunmamaktadır. 

4.1.6. Yangınların Büyüklüklerine Göre Dağılımı 

Küçükosmanoğlu tarafından 1987 yılında yapılan yangın sınıflamasına göre 

yörede çıkan yangınlar gruplandırılmıştır. Bir hektar ve daha küçük alanı 

etkileyen yangınların adet olarak oranı %62.5, alan olarak ise %5.2 olması 

yörede yangınların büyüyemeden söndürüldüğü gerçeğini ortaya 

koymaktadır (Şekil 23) 

ġekil 23 ÇalıĢma Alanında Yangınların Büyüklüklerine Göre 

Sınıflandırılması 
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Ayrıca yörede ormanların yol, tarım alanları ve doğal engellerle bölünerek 

parçalı bir yapı göstermesi, yangınların daha fazla büyümeden sönmesi veya 

söndürülmesi şeklinde yorumlanması olanaklıdır (Şekil 24). 
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ġekil 24 Ormanları Parçalı Bir Yapı Gösteren ÇalıĢma Alanından Bir 

GörünüĢ 

    
4.2. Yangın Riskini Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Bulgular  

4.2.1. Nüfus  

Manavgat ilçesinde 1970-2000 yılları arasında yapılan genel nüfus sayım 

sonuçları, DİE‟den alınarak incelenmiştir. Manavgat ilçesinin 1970 yılında 

11787 merkez, 33457 köy ve kasaba nüfusu olmak üzere toplam 45244 olan 

nüfusunun 2000 yılı sayımlarında merkez nüfusunun 71679, köy ve kasaba 

nüfusunun ise 99425 olmak üzere toplam 171104‟e yükseldiği anlaşılmıştır. 

Bu rakamlardan Manavgat merkez ilçe nüfusunun 1970‟den 2000‟e 6 kat, 

köy ve kasaba nüfuslarının 3 kat, toplam nüfusun 3.8 kat artmış olduğu, 

özellikle orman içinde yaşayan nüfusun ise bu artışlardan etkilenmediği 

anlaşılmıştır (Şekil 25). 

Sahayla ilgili nüfus verileri regresyon analizine tabi tutulmuş, nüfusla yangın 

riski ve tehlikesi arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Bunun 

nedeni, yörede yaşayan insan sayısından çok insan-orman ilişkilerinin etkili 

olması gerçeğidir. Örneğin bir karede yaşadığı varsayılan nüfusun, 

bulunduğu kare dışında başka karelerde de etkili olabileceği 

unutulmamalıdır. Bu konuda yerleşim alanı bulunmayan karelerde orman 

yangınının çıkması iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ġekil 25 ÇalıĢma Alanında 1970-2000 Yılları Arasında Nüfus Durumu 
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Yörede yaylacılığın yanısıra, sportif, rekreasyonel ve kültür turizmine dönük 

kaynaklar (Oymapınar barajı ve orman içi antik kentler), turizm 

potansiyelinin kıyılardan orman içlerine ve dağlara kaymasına neden 

olmuştur. Buna rağmen yangın sayısındaki azalma, adı geçen aktivitelere, 

bilinç düzeyi yüksek insanların organize ve disiplinli bir şekilde katılması, 

yöre insanının ekonomik koşullarının nispeten iyileşmesi ve yangın önleme 

çabalarının etkinliği ile açıklanabilir.  

4.2.2. YerleĢim ve Tarım Alanları-Orman Arakesitleri 

Çalışma alanında ormanlarla-tarım ve yerleşim alanlarının iç içe olması 

nedeniyle arakesit uzunluklarının, çıkan yangınlarla ilişkileri incelenmiş ve 

anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Bunun nedenleri incelenmiş olup 

karşımıza doğrudan insan ve insan aktivitelerinin etkili olduğu sonucu 

çıkmıştır. 1395 km olarak tespit edilen çalışma alanındaki arakesitlerin, 

ormanla arasında yangınlara karşı 10-20 metre gibi belirli bir derinlikte şerit 

halinde yanıcı madde azaltımı sağlayacak herhangi bir önlemin bulunmadığı 

tespit edilmiştir. Tarım ve yerleşim alanlarının % 95.4‟ünün yer aldığı 0-400 

m yükseklikler arasında hakim ağaç türünün kızılçam olması yanında doğal 

ve dikim yoluyla oluşturulmuş geniş kızılçam gençlikleri, maki elemanları 

ve bunların karışım halinde olduğu bitki örtüsü kompozisyonu da, 

yangınların çıkmasını arttırıcı yönde rol oynamaktadır. Böyle olunca 

insanların bağ, bahçe ve tarlalarına geliş gidişlerinde yaptıkları dikkatsiz 

davranışlar, budama ve temizlik sonucu değerlendirilemeyen artıkların yok 
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edilmesi çalışmalarında, yakma uygulamaları sonucu, ormana ateş sıçrama 

olasılığı artmaktadır. Yörede orman ile bitişik alanlarda daha çok tahıl 

üretimine yönelik tarım yapılmaktadır. Hasat sonrası haziran ve temmuz 

aylarında ikinci ürüne daha kolay ve çabuk hazırlık için  anızların yakılarak 

temizlenmesi geleneksel bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

davranış, orman yangın riskini artıran önemli bir faktördür. Nitekim 

arakesitlerin yüksek olduğu 0-400 m yükseltide yangınların adet olarak % 

79.6‟sının meydana geldiği tespit edilmiştir. Buna karşılık yangın adedi 

başına düşen yanan alan oranı bakımından, orman-tarım alanı arakesiti 

arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Bu durumu, çalışma alanında 

bugüne kadar çıkan orman yangınları kayıtlarının, yangın riski bakımından 

yapılan incelemelerinde arakesitlerin fazla olduğu yerlerde yangın adedinin 

fazla olmasına karşılık, yanan alan ve yangın başına düşen  alan miktarının 

düşük olması, daha önce de bahsedildiği gibi, orman bütünlüğünü bozduğu 

için bu sonucun çıkarılması yanlış olmayacaktır.  

4.2.3. Yollar  

Çalışma alanında yerleşim alanlarını birbirine bağlayan patika, stabilize ve 

asfalt yollarla yoğun kullanımın olduğu transit geçiş yolları (batıdan doğuya 

Antalya-Alanya yolu, güneyden kuzeye Antalya-Akseki-Konya-Ankara 

yolu) bulunmaktadır. 1967 km uzunluğunda yolun bulunduğu çalışma 

alanında 828 km patika, 228 km‟si orman içinden geçen 663 km stabilize yol 

ve 476 km asfalt yolun olduğu ve hektar başına 21.7 m yolun düştüğü 

anlaşılmıştır. Sahada yollara ilişkin görüntü sayısal haritalardan elde edilen 3 

boyutlu kabartma harita üzerinde verilmiştir (Şekil 26). 
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ġekil 26 ÇalıĢma Alanında Bulunan Yolların 3 Boyutlu Harita 

Üzerindeki Konumları 

    
 

Yapılan istatistiki analizlerde yangın riski ile yol yoğunluğu arasında anlamlı 

düzeyde pozitif korelasyon bulunmuştur. Sonuç olarak orman yangınlarının 

%97.5 oranında insan kaynaklı olduğu gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda, insanlarla ormanı  bir araya getiren yolların, yangın 

riskini artırdığı ve yangınların birçoğunun dikkatsizlik ve diğer nedenlerden 

dolayı yol kenarından başladığı yapılan gözlem ve incelemelerden 

anlaşılmıştır (Şekil 27 ve Şekil 28). 
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ġekil 27 ÇalıĢma Alanında Yol Kenarında Çıkan Bir Orman Yangını 

     
ġekil 28 Oymapınar Barajı Yakınlarında Yol Kenarında Çıkan Yangın 
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4.3. Yangın Tehlikesini Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Bulgular 

4.3.1. Topoğrafik Faktörler 

Bilindiği gibi topoğrafik faktörler yangınların davranışları üzerinde 

belirleyici etkiye sahip olan, değişmeyen etkenlerdendir. Topografik 

faktörlerin yangınlarla ilişkilerini ortaya koymak amacıyla sayısal haritalar 

ve CBS yazılımları ile kullanılarak alanın eğim, bakı ve yükseklik haritaları 

oluşturulmuş ve bu parametreler çalışma alanında ayrıntılı olarak 

irdelenmiştir.   

4.3.1.1.Yükseklik 

Çalışma alanında, yangınların sıklıkla görüldüğü yaz sezonunda, yöre 

ikliminin özelliğinden kaynaklanan kurak ve sıcak hava koşulları hakimdir. 

Yüksekliğe bağlı olarak, iklim özelliklerinin değişiklik göstermesi orman 

tiplerinin dağılımı, yapısı, yanıcı madde miktar ve özelliklerini 

etkilemektedir. Çalışma alanı 100‟er metrelik yükseklik kademelerine 

ayrılarak; genel alan, ormanlık alan, çıkan yangın sayısı ve yanan alanlar 

bazında gruplandırılarak incelenmiştir. Sahada yükseklik kademesi arttıkça 

orman alanlarının oranı artarken, tarım alanı ve ormansız alanları oranının 

azaldığı görülmektedir (Şekil 29).  

ġekil 29 Yüksekliklere Göre Orman ve Ormansız Alan Dağılımı 
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Yerleşim alanlarının %95‟inin bulunduğu 0-200 m yükseklik kademesinde, 

1978-2002 yılları arasında yanan alanların  %37.7 (1095.3), adet olarak 

%58.6‟sının (325), bu yükselti kuşağında çıktığı, yangın başına düşen alanın 

3.4 ha olduğu tespit edilmiştir (Şekil 30). Tüm alan dikkate alındığında 5.4 
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ha olan yangın başına düşen alanın, yerleşim ve tarım alanlarının yoğun 

olduğu bu kuşakta daha düşük seviyede gerçekleşmesi, ormanların bütünlük 

göstermemesiyle ilişkili olabileceği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

ġekil 30 Yangınları Yükseklik Gruplarına Dağılımı 
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0-200 m kuşağında bulunan 17104.5 ha ormanın, genel alanın %18.9‟unu 

orman alanlarının ise % 35.3‟ünü oluşturduğu, maki alanları, gençleştirme 

alanları ve alt tabakadaki maki elemanlarının yoğun olarak bulunduğu 

kızılçam orman alanları karşımıza çıkmaktadır. Yanıcı tipi olarak kızılçam, 

maki ve gençleştirme alanı yanıcı tiplerinin iç içe bulunduğu bu yükseklik 

kademesinde, çalışma alanındaki yerleşim ve tarım alanlarının yaklaşık % 

90‟ının yer aldığı, meşcere tipi olarak en fazla 3787.7 ha ile Çza‟nın 

bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 7).  

Ormanların % 27‟sinin yer aldığı, çıkan 117 adet (%21.1) yangında  toplam 

1031.6 ha (%35.5) alanın  yandığı 201-400 m yükseklik kademesinde, 

yangın başına düşen alan 8.8 ha bulunmuştur. Bu kademedeki genel alanın 

%18.1‟i yerleşim ve tarım alanları ile kaplıyken % 82‟si ormanlarla kaplıdır. 

Bu durum bütünlük gösteren orman alanlarında çıkan yangınların büyüme 

eğiliminin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu tür yerlerde yangın önleme 

çalışmalarının yapılması, yangın söndürme ekiplerinin bölgeye yakın yerlere 

konuşlandırılmaları daha büyük önem kazanmaktadır. 

401-600 m yükseklik kademesinde orman alanı toplam orman alanının % 

17.7‟sine sahipken kendi yükselti kuşağında genel alanın %82‟si ormanlarla 
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kaplıdır. Bu yükselti kuşağında 41 adet yangında (%7.4) toplam 232.7 ha 

alanın (%8.0) yandığı ve yangın başına 5.7 ha alan yandığı tespit edilmiştir. 

Yerleşim ve tarım alanlarının oranının %12.4 olduğu bu yükselti kuşağında, 

yüksekliğin artmasıyla birlikte iklim değerleri ve orman tipinin değişiklik 

göstermesi, örneğin genç meşcerelerin oranının %12 düzeyinde olması bu 

durumu yeterince açıklamaktadır. 

601-800 m kademesinde ormanların % 8.0‟i bulunmaktadır. Kendi yükselti 

kuşağında genel alanın %80.7‟si ormanlarla kaplıdır. Bu yükselti kuşağında 

17 adet yangında (%3.1) toplam 65.7 ha alan (%2.3) yandığı tespit 

edilmiştir. Yangın başına düşen alanın 3.9 ha, yerleşim ve tarım alanlarının 

oranının %10.7 olduğu, bu yükselti kuşağında, artan yükseklikle beraber 

iklim değerleri ve orman tipinde meydana gelen değişiklikler örneğin yaşlı 

meşcerelerin kapladığı alanın %95 düzeyinde olması bu durumun 

nedenlerini ortaya koymaktadır. 

801-1200 m kademesinde ormanların %12.0‟si bulunmaktadır. Bu yükselti 

kuşağında 46 adet yangında (%8.3) toplam 400.3 ha alan (%13.8) yandığı 

tespit edilmiştir. Yangın başına düşen alanın 8.7 ha gibi yüksek bir değer 

olması bu yükselti kuşağında Çza sahasında çıkan 205 ha‟lık büyük bir 

yangınla açıklanabilir. Yaşlı meşcerelerin katılım oranlarının arttığı, tarım 

alanlarının oranının %2.3 olduğu bu kuşakta, yangınların büyük bölümünün 

örtü yangını (%82.6) şeklinde eğilim göstermesi yangın risk ve tehlikesini alt 

yükselti kuşaklarına oranla daha da azaltan önemli faktörlerdir.  
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Yanıcı Grubu MeĢcere Tipi 0-200 200-400 400-600 600-800 800-1200 1200-1800 Genel Toplam 

M1 BCz 3787.1 3421.1 1101.7       8309.9 

  BCz_T 279.4 998.6 1101.5    2379.4 

  BDy 1130.5 250.9 892.8    2274.2 

  BDy_T 39.8 313.0 616.5    969.3 

  Dy 394.8      394.8 

Toplam M1  5631.5 4983.6 3712.4       14327.6 

M2 Cfa 105.9           105.9 

  Cza 3788.7 2292.1 627.7 208.9 546.9  7464.3 

  Cza0 95.1 233.9     329.0 

  Czab2 208.6 280.4 24.8    513.8 

  Czab3 421.7 632.4 113.1 1.0 236.5 1.1 1405.9 

  CzCfa 3.2      3.2 

  Czd1/Cza 3.0 18.7     21.8 

  Czd1/Czab2   36.1 12.6    48.7 

  Czd2_Czab2 87.4 0.8     88.2 

  CzSrab3 121.4 115.8 47.1    284.4 

Toplam M2  4835.1 3610.3 825.2 209.9 783.5 1.1 10265.1 

M3 Czbc2 898.8 545.3 69.1 3.0 59.3   1575.5 

  Czbc3 441.5 306.6 90.9 3.1 8.5  850.6 

Toplam M3  1340.3 851.9 160.0 6.1 67.8   2426.1 

M4 Czc3 147.7 106.9 56.3 123.8 333.4 12.4 780.5 

  Czcd1      6.7  6.7 

  Czcd2 1984.0 1292.2 407.9 345.6 545.2 31.0 4606.0 

  Czcd2_T 10.9 19.0 0.0 2.8   32.7 

  Czcd3 1263.1 1075.4 691.1 559.2 661.1 31.6 4281.5 

  CzCkcd2      30.9 20.7 51.7 

  CzMc2 29.1 3.3 4.2    36.5 

Toplam M4  3434.8 2496.8 1159.5 1031.4 1577.4 95.8 9795.6 

M5 BCk         0.6 0.9 1.5 

  BCk_T       3.9 3.9 

  BCz     265.0 161.9 1.8 428.7 

  BCz_T     876.9 1139.1 321.9 2337.9 

  BDy     508.7 64.1  572.8 

  BDy_T     389.0 331.8 190.0 910.9 

  BGS_T      11.3 510.0 521.4 

  Ck0a       28.7 28.7 

  Ckd1      3.1 55.1 58.2 

  Ckd1_T      9.7 24.3 34.0 

  Ckd2      9.8 121.7 131.5 

  CkSd2       34.5 34.5 

  CkSd2_T       31.7 31.7 

  CzCkd2      25.5 18.2 43.8 

  Czd   118.0 21.0 34.2 20.9  194.1 

  Czd1 739.6 254.1 115.8 93.1 410.4 71.0 1684.1 

  Czd1_T 0.8 30.2 34.6 75.3 302.5 54.0 497.4 

  Czd2 839.0 457.0 340.0 268.8 525.8 32.1 2462.6 

  Czd2_T 156.4 284.8 131.7 73.6 293.5 135.4 1075.4 

  Czd3 127.0 27.3 105.5 48.8 50.5  359.1 

  CzMd2     1.0 28.5  29.6 

  CzSrd2    8.3    8.3 

  Gd2       162.7 162.7 

  Gd2_T       53.1 53.1 

  GSd2_T       4.2 4.2 

Toplam M5  1862.7 1171.4 756.8 2634.4 3389.3 1855.4 11669.9 

M1+M2+M3+M4+M5 17104.5 13113.9 6614.0 3881.7 5818.0 1952.2 48484.4 

Dp 14.3           14.3 

IS 2673.6 71.2 45.4 28.7   2819.0 

Ku 967.7      967.7 

Su 945.0      945.0 

Z 29345.0 2948.6 956.6 485.8 156.0  33891.9 

OT 295.9 68.3 4.2 11.7 84.2   464.4 

OT_T 209.6 104.2 14.1 36.0 101.7 61.0 526.5 

T 107.0 383.3 435.4 368.2 490.4 416.4 2200.7 

Genel Toplam 51662.6 16689.5 8069.8 4812.1 6650.3 2429.6 90313.9 

Çizelge 7 Yükseklik Kademelerine Göre MeĢcere Tipleri 
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1201-1800 m yükseklik kademesinde orman alanı toplam orman alanının 

%4.0‟üne sahipken kendi yükselti kuşağında genel alanın %80.4‟ü 

ormanlarla kaplıdır. Bu yükselti kuşağında 9 adet yangında (%1.6) toplam 

82.4 ha alan (%2.8) yandığı tespit edilmiştir. Yangın başına düşen alanın 9.2 

ha gibi yüksek bir değer olması bu yükselti kuşağında BÇz_T sahasında 

çıkan 60 ha büyüklüğündeki yangına bağlanabilir. Sahada tarım ve yerleşim 

alanı bulunmamaktadır. Yaşlı ve karışık meşcerelerin arttığı bu kuşakta, 

yangın risk ve tehlikesi alt yükselti kuşaklarına oranla daha azdır. 

4.3.1.2. Bakı  

Yangınların çıkması ve yayılmasında etkili olan bir diğer topoğrafik 

özelliktir. Değişik bakılarda güneşlenme süresi, açısı, hava nemi, rüzgar, 

bitki örtüsünü oluşturan türler ve yoğunluklarına bağlı olarak yanıcı madde 

miktarları ile yanıcı madde nemi farklılıklar gösterir. Genel olarak güney ve 

batı bakılar orman yangınlarının çıkması ve büyümesinde daha uygun 

koşullar taşır. Çünkü bu kısımlar daha fazla güneş ışığına maruz 

kaldıklarından yanıcı maddelerin sıcaklığı yüksek, nem içerikleri ise düşük 

olur (Çanakçıoğlu, 1981). Güneşten gelen ısının miktarı, güneşin durumuna 

göre değişiklik gösterir. Bu nedenle yangın davranışında bakının etkisi gün 

boyunca değişkendir. 

Yapılan sorgulamalardan, çalışma alanımızdaki orman yangınlarının adet 

bazında % 37.5‟inin, yanan alanın da % 45.3‟lük  kısmının güney ve 

güneybatı bakılarda çıktığı  (Şekil 31) aynı bakılarda orman alanı oranlarının 

da yüksek olduğu tespit edilmiştir (Şekil 32).  

ġekil 31 Yangınların Bakılara Dağılımı 
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ġekil 32 Bakılara Göre Orman ve Ormansız Alanların Dağılımı 
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Sıcaklık nedeniyle yanıcı neminin düşük, tutuşma olasılığının yüksek olduğu 

bakılar, yangınların davranışlarını da etkilemektedir. Yangınların çıkış 

noktalarının koordinatlı olarak kayıtlı olmadığı ve davranışları hakkında 

bilgi bulunmadığı için rüzgar yönü ve şiddeti gibi yangınların yayılmasında 

etkili olan etmenlerin yorumlanması bu çalışmada mümkün olamamıştır. 

Ancak, bölgede aralıklarla esen karasal rüzgarlar ve esiş şiddetleri 

yangınların çıkış noktasından sonraki yayılma ve davranışını etkilediği 

bilinmektedir.  

Güney bakılardaki yanıcı maddelerin, nem içerikleri genellikle düşük olduğu 

için, daha hafif ve kolay tutuşabilme özelliğine sahiptirler. Bu nedenle güney 

bakılarda yangından sonra yeniden alevlenmeler sıklıkla görülmektedir. 

Güneş etkisinin en yüksek düzeyde görüldüğü güney ve güneybatı bakılar en 

yüksek sıcaklıklara sahiptir. Yangınların genellikle bu bakılarda daha yüksek 

yayılma hızlarına ulaştıkları da bir gerçektir.   

Günün saatlerine bağlı olarak bakının, yanıcı maddelerin tutuşması 

üzerindeki etkisi değişiklik göstermektedir. Güney ve güneybatı bakılar daha 

çok öğle ve sonrasında direkt güneş radyasyonunun etkisinde kaldıkları için 

günün en geç soğuyan bakısı olma özelliğini taşırlar. Bu nedenle yangın 

tehlikesi açısından en fazla önem taşıyan bakılardır. 

Güneşin kurutucu etkisinin en yoğun görüldüğü güney, güneybatı ve batı 

bakılarda yangınların en fazla çıktığı M1 ve M2 meşcere gruplarına ait 

ormanların, %50.7 ve %37.4 oranlarında bulunması (Çizelge 8) yangın 

riskini daha da artıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Yanıcı Grubu Meşcere Tipi Düz K KD D GD G GB B KB Genel Toplam 

M1 BCz 109.3 1501.6 247.0 1564.8 1224.6 882.8 773.1 1594.9 409.6 8307.8 

  BCz_T 8.0 89.8 30.8 90.7 302.9 592.6 724.8 474.1 65.7 2379.5 

  BDy 68.2 183.8 41.9 189.7 342.8 314.1 216.4 715.9 200.9 2273.6 

  BDy_T 7.6 3.7 38.9 15.7 51.0 163.0 513.2 155.5 20.6 969.3 

  Dy 44.9 56.4 3.7 12.4 126.6 48.8 12.8 75.8 13.3 394.8 

Toplam M1  238.0 1835.3 362.4 1873.4 2047.8 2001.4 2240.3 3016.2 710.2 14325.0 

M2 Cfa 60.6   24.1   5.1   15.4   0.8 105.9 

  Cza 71.9 849.8 248.4 1478.3 1370.6 436.4 598.6 1881.0 529.3 7464.3 

  Cza0 0.8 0.7 4.5 207.7 10.5 4.2 5.3 95.4  329.0 

  Czab2   106.0 4.1 88.8 52.3 42.8 72.3 105.7 41.8 513.8 

  Czab3 55.6 382.9 51.7 114.7 230.9 70.5 73.2 199.5 226.8 1405.9 

  CzCfa        3.2   3.2 

  Czd1/Cza   8.4   13.3     21.8 

  Czd1/Czab2   19.0 8.3 4.0 3.6  3.5  10.3 48.7 

  Czd2_Czab2   34.5  15.0 6.4 9.1  20.2 3.0 88.2 

  CzSrab3 3.9 2.6  30.9 36.8 40.2 25.8 141.0 3.1 284.4 

Toplam M2  192.7 1404.0 341.1 1939.5 1729.5 603.3 797.3 2442.7 815.1 10265.1 

M3 Czbc2 24.6 250.8 62.5 318.4 262.5 149.1 202.7 184.2 120.8 1575.5 

  Czbc3 14.1 141.3 19.0 136.8 133.4 80.4 103.0 128.1 94.4 850.6 

Toplam M3  38.8 392.1 81.4 455.2 395.9 229.5 305.7 312.2 215.2 2426.1 

M4 Czc3 0.9 78.3 16.6 44.9 265.4 125.2 52.4 173.0 23.8 780.5 

  Czcd1      1.7  0.7 2.3 2.0 6.7 

  Czcd2 81.6 547.4 160.3 886.2 742.2 374.1 657.2 786.6 370.5 4606.2 

  Czcd2_T   9.9 1.5 2.7 5.2  0.1 12.4 0.9 32.7 

  Czcd3 73.3 545.3 124.4 634.1 643.3 399.3 627.4 802.9 431.6 4281.5 

  CzCkcd2   11.1   4.5 12.4 18.2 4.7 0.9 51.7 

  CzMc2 0.4 5.8 0.2 2.5 3.3 5.0 17.7 1.6  36.5 

Toplam M4  156.1 1197.8 303.0 1570.4 1665.7 916.1 1373.8 1783.4 829.6 9795.8 

M5 BCk     1.5             1.5 

  BCk_T        2.1 1.1 0.7 3.9 

  BCz 3.4 8.9 23.3 77.4 85.4 59.5 84.3 68.1 20.2 430.4 

  BCz_T 17.4 146.9 131.5 144.5 684.5 496.7 380.5 228.2 107.1 2337.4 

  BDy 0.6 1.1 14.4 67.5 69.0 104.5 164.3 97.0 54.9 573.2 

  BDy_T 10.0 48.9 43.7 70.6 387.1 209.8 46.5 85.8 8.2 910.6 

  BGS_T 5.7 17.7 22.1 8.4 128.4 155.5 106.3 47.7 29.4 521.4 

  Ck0a   4.1   0.1 0.0 3.0 9.6 11.9 28.7 

  Ckd1   0.5 0.3 1.5 10.6 26.1 2.2 8.5 8.6 58.2 

  Ckd1_T   2.6    9.4 9.2 7.3 5.5 34.0 

  Ckd2   10.7 8.8 25.1 8.0 9.5 32.3 18.9 18.1 131.5 

  CkSd2   2.3 1.3 0.7 0.1 2.1 15.9 6.1 6.1 34.5 

  CkSd2_T   6.7 0.5 1.4 1.6 3.9 15.3  2.3 31.7 

  CzCkd2   12.6 5.2 5.1 0.5 10.6 6.6 2.4 0.8 43.8 

  Czd 0.2 58.5  0.8 5.9 40.1 7.8 47.6 33.3 194.1 

  Czd1 76.5 131.5 103.4 344.8 200.6 186.8 264.7 287.0 88.8 1684.1 

  Czd1_T 0.7 25.5 7.0 96.0 54.1 100.0 97.7 81.6 34.8 497.4 

  Czd2 103.5 463.4 97.6 313.6 414.0 267.3 249.2 338.1 215.9 2462.6 

  Czd2_T 0.2 109.4 56.3 110.4 240.1 113.2 90.5 229.6 125.7 1075.4 

  Czd3 13.2 38.2 7.1 23.8 26.7 22.0 158.7 30.2 39.1 359.1 

  CzMd2 1.8    1.0 19.9 3.1 1.5 2.3 29.6 

  CzSrd2    1.0 5.0  0.4 1.9   8.3 

  Gd2 0.3 1.0 29.0 1.2 64.7 13.6 32.9 13.2 6.8 162.7 

  Gd2_T   1.2 13.2 4.1 3.9 12.5 3.3 10.1 4.7 53.1 

  GSd2_T    1.7  0.2 0.6 1.5 0.2  4.2 

Toplam M5  233.5 1091.8 568.6 1301.8 2386.7 1863.8 1779.8 1619.8 825.4 11671.3 

Toplam M1+M2+M3+M4+M5 859.1 5920.9 1656.5 7140.3 8225.6 5614.0 6496.9 9174.4 3395.5 48483.4 

Dp 14.3                 14.3 

IS 756.8 130.6 40.9 160.3 247.7 205.6 671.3 313.4 292.4 2819.0 

Ku 271.2 148.2 32.0 4.7 17.1 115.0 322.0 54.5 3.0 967.7 

Su 692.3 32.3 26.7 21.0 39.1 44.1 23.3 25.4 41.0 945.2 

Z 5130.7 2581.1 492.5 3835.8 4011.9 3000.8 5388.9 6182.6 3267.8 33892.3 

OT 63.3 25.4 9.4 36.4 60.1 34.5 96.9 91.1 47.4 464.4 

OT_T 4.3 73.5 28.2 23.7 86.3 91.0 40.7 73.2 105.8 526.9 

T 6.6 120.2 156.1 235.4 418.3 387.6 634.5 227.0 15.0 2200.7 

Genel Toplam  7798.7 9032.2 2442.3 

11457.

6 

13106.

1 9492.6 

13674.

5 

16141.

7 7167.9 90313.9 
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Çizelge 8 Bakılara Göre MeĢcere Tiplerinin Dağılımı 

4.3.1.3. Eğim 

Eğim, yangın davranışı üzerindeki en önemli faktörlerden birisidir. Yanıcı 

maddeleri ön ısınmaya tabi tutarak alevi yaklaştırması, yanmayı 

kolaylaştırması ve yangınların yayılmalarını artırması açısından oldukça 

önemlidir. Rüzgarın olmadığı varsayıldığında, alevler ve ısının, yamaç 

eğiminin artışıyla paralellik gösterdiği bilinmektedir. Çalışma alanında eğim 

grubu arttıkça orman oranının da artış gösterdiği (20.3, 57.5, 82.8, 89.6, 

92.9, 75.6) anlaşılmıştır. Arazi kullanımı açısından bu durum normal 

karşılanırken tarım alanlarının en yüksek eğim grubunda (%100<) dahi %1.4 

düzeyinde bulunması oldukça şaşırtıcıdır (Şekil 33). 

ġekil 33 Orman ve Ormansız Alanların Eğim Gruplarına Dağılımı 
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%20‟lik, altı eğim grubuna ayrılan çalışma alanında çıkan yangınların, eğim 

arttıkça daha büyük alanları etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak 

yanan alanların incelenmesinde, eğimin yangınların yayılmaları üzerindeki 

etkisinin sıfırdan başlayarak % 60‟a kadar Perry‟nin (1990) de belirttiği gibi, 

her %20‟lik eğim artışında, yanan alan oranının hemen hemen ikiye 

katlandığı görülmüştür (Şekil 34).  
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ġekil 34 Yangınların Eğim Gruplarına Dağılımı 
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Çalışma alanında eğim gruplarına göre orman alanlarının dağılımına 

bakıldığında %33‟lük oranıyla, yangınların en fazla çıktığı %20-40 eğim 

grubunda, yangınların en çok görüldüğü BÇz ve Çza ormanlarının %34.3 ve 

%32.9 gibi yüksek oranlarda bulundukları tespit edilmiştir (Çizelge 9).  
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MeĢcere Tipi % 0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % 100< Genel Toplam 

BCk   1.5         1.5 

BCk_T   3.9     3.9 

BCz 1221.0 3000.4 2791.7 1128.0 344.6 252.9 8738.6 

BCz_T 532.3 1189.2 894.9 1337.9 551.3 211.8 4717.3 

BDy 485.5 991.7 1078.2 175.3 78.2 38.1 2847.0 

BDy_T 482.1 405.6 513.8 254.8 115.3 108.6 1880.1 

BGS_T 4.5 176.2 69.3 179.1 13.2 79.1 521.4 

Cfa 105.9      105.9 

Ck0a   28.7     28.7 

Ckd1 3.4 42.2 8.8 3.9   58.2 

Ckd1_T 1.2 31.6  1.3   34.0 

Ckd2 6.3 92.2  4.6  28.4 131.5 

CkSd2 9.0 10.6 7.9 7.1   34.5 

CkSd2_T 0.1 27.0 0.0 4.0 0.2 0.4 31.7 

Cza 949.7 2458.2 1049.1 1592.6 1073.3 341.5 7464.3 

Cza0 20.3 13.3 53.9 64.3 177.2  329.0 

Czab2 91.8 188.4 130.2 90.8 11.0 1.5 513.8 

Czab3 147.5 544.6 439.9 231.1 38.6 4.2 1405.9 

Czbc2 213.1 644.9 479.6 121.3 108.2 8.4 1575.5 

Czbc3 192.9 286.4 231.7 100.5 31.0 8.1 850.6 

Czc3 49.1 287.6 253.9 141.8 25.3 22.9 780.5 

Czcd1 1.7 2.6 1.7 0.7   6.7 

Czcd2 601.5 1391.9 1087.2 966.6 435.0 123.7 4606.0 

Czcd2_T 10.9 8.5 8.0 5.3 0.0  32.7 

Czcd3 647.0 1343.7 1032.1 670.1 497.1 91.5 4281.5 

CzCfa 2.7 0.5     3.2 

CzCkcd2 7.5 31.3 5.4 7.5   51.7 

CzCkd2 0.2 24.0  19.5 0.0  43.8 

Czd 20.8 102.8 10.2 34.0 25.5 1.0 194.1 

Czd1 355.2 589.0 249.8 197.0 194.3 98.7 1684.1 

Czd1/Cza 0.0 2.8 7.2 1.4 10.3  21.8 

Czd1/Czab2 4.7 2.4 7.7 22.9  11.0 48.7 

Czd1_T 9.7 259.0 112.7 74.9 16.2 24.8 497.4 

Czd2 326.1 1041.1 529.6 362.7 132.1 70.9 2462.6 

Czd2_Czab2 10.2 37.7 19.0 16.8 3.1 1.4 88.2 

Czd2_T 24.4 425.3 226.1 207.4 104.5 87.7 1075.4 

Czd3 143.5 97.2 41.0 50.7 4.6 22.0 359.1 

CzMc2 4.8 4.9 23.9 1.6 1.4  36.5 

CzMd2 2.1 18.8 6.7 1.7  0.3 29.6 

CzSrab3 118.1 72.4 61.4 25.5 6.9  284.4 

CzSrd2 5.2 3.1     8.3 

Dp 14.3      14.3 

Dy 327.8 34.2 20.6 10.3 0.5 1.4 394.8 

Gd2 2.6 57.5 10.9 87.0 3.9 0.8 162.7 

Gd2_T   17.6 8.4 27.2   53.1 

GSd2_T   4.2     4.2 

IS 2298.9 291.1 198.7 18.7 0.3 11.3 2819.0 

Ku 858.7 109.0     967.7 

OT 192.0 186.2 30.4 31.8 17.6 6.3 464.4 

OT_T 128.3 195.0 143.0 35.3 21.9 3.0 526.5 

Su 883.6 49.9 5.6 4.2 0.6 1.1 945.0 

T 279.3 556.0 239.6 466.6 180.0 479.2 2200.7 

Z 23405.0 8211.3 1763.8 395.0 86.7 30.0 33891.9 

Genel Toplam 35202.2 25595.3 13853.4 9180.7 4310.2 2172.1 90313.9 

Çizelge 9 Eğim Gruplarına Göre MeĢcere Tiplerinin Dağılımı   
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4.3.2. Meteorolojik Faktörler 

Bitki örtüsü, türlerin dağılımı, yapısı ve yanıcı madde nemi gibi birçok 

parametreyi doğrudan etkileyen meteorolojik faktörlere ilişkin bilgiler, 

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü‟nden alınmıştır. Bu bilgiler aylar 

bazında ortalama sıcaklık, ortalama toplam yağış, ortalama bağıl nem, 

ortalama rüzgar hızı, güneşlenme süre ve şiddeti gibi çalışma alanına ait 21 

yıllık dönemi (1980-2000) kapsamaktadır. Gün ortalaması ile 7, 14 ve 21 

saatleri için ayrı ayrı olmak üzere, dört farklı değeri içeren meteorolojik 

verilerin içerisinde, orman yangınlarıyla yakın ilişkisi olan yönlere göre 

rüzgar esme sayı ve hızlarına ait değerler de bulunmaktadır. 

4.3.2.1. Sıcaklık 

Meteorolojik verilerden, çalışma alanının tüm Akdeniz Bölgesinde olduğu 

gibi yangın sezonunda da son derece kritik sıcaklık değerlerine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Yapılan incelemelerde Manavgat‟ta  orman yangınlarının 

çıkışında öğle saatlerinin kritik olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Bakınız 

Şekil 20). Ayrıca yangınların çıkış tarihleri dikkate alındığında, yazları kurak 

ve sıcak geçen tipik Akdeniz iklim kuşağında Temmuz-Ekim ayları arasında, 

çalışma alanında incelenen süre içinde çıkan orman yangınlarının % 

76.9‟unun (427 adet) oluştuğu ve alan olarak % 89.3‟ünün (2583.0 ha)bu 

süre içerisinde  yanmış olduğu anlaşılmıştır (Bakınız Şekil 19). 

4.3.2.2. Rüzgar  

Bir bölgede hakim rüzgarlardan daha önemli olan, havanın ve dolayısıyla 

yanıcı maddelerin nem oranını düşürerek yangınların büyümesine neden olan 

rüzgarlardır. Çalışma alanında güneyde yer alan Akdeniz‟den esen nemli  

rüzgarlar hakim olmasına karşılık, yangın davranışları üzerinde kuzeyden 

esen sıcak ve kurutucu rüzgarların etkili olduğu bilinmektedir. Yörede 

poyraz adı verilen kurutucu rüzgarların esiş hızları (Şekil 35) ve sıklıkları 

(Şekil 36) yangın tehlikesiyle yakın ilişkilidir. Şekillerden de anlaşılacağı 

üzere iç kesimlerden gelen kurutucu kuzey rüzgarlarının çok şiddetli 

esmemesine rağmen, en fazla esme sayısına sahip olması nedeniyle yangın 

tehlikesini önemli düzeyde artırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  

DMİ‟den alınan verilerde rüzgar ortalama hızının saat 14.00‟te  en yüksek 

bulunmasının yayılma hızını artıracağı dikkate alındığında yangınların çıkış 

saatlerine göre alanları arasında paralellik kurulabilir (Bakınız Şekil 19 ve 

Şekil 22). Yörede yangın sezonu olarak nitelendirilebilecek dönemde Baş, 

1965, Cheney 1975 ve Neyişçi vd., 1999 tarafından belirli aralıklarla 

tehlikeli rüzgarların estiği vurgulanmıştır. 
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ġekil 35 ÇalıĢma Alanında Yönlere Göre Rüzgarların Esme Hızları 
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ġekil 36 ÇalıĢma Alanında Yönlere Göre Rüzgarların Esme Sıklıkları 
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4.3.2.3. Bağıl Nem  

Çalışma alanında yangın sezonu incelendiğinde ağustos ayında en düşük 

seyreden bağıl nem, ekim ayında yüksek değerlere ulaşmaktadır. Yanıcı 

madde nemini doğrudan etkileyen bu parametre yanan alan üzerinde 

belirleyici etkiye sahiptir. Bağıl nem ortalamasının aylar bazında büyük 

farklılık göstermediği, ancak günler ve günün saatleri açısından belirgin 

farkların oluştuğu (Bakınız Şekil 21) dikkat çeken çalışma alanında, özellikle 

kurutucu rüzgarların estiği günlerde bağıl nemin %15 hatta % 5 civarında 

ölçülmesi, yangınlar açısından oldukça kritik durumun oluştuğunu 

göstermektedir. Nitekim büyük yangınların çıktığı günlerde ölçülen nem 

değerlerinin düşük olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

4.3.2.4. YağıĢ  

Tipik olarak yazları sıcak ve kurak olarak nitelenen Akdeniz ikliminin hakim 

olduğu çalışma alanına ait meteoroloji kayıtlarında, Haziran-Eylül aylarını 

kapsayan dönemde aylık yağış ortalamasının 8.85 mm olması, orman 

yangınları açısından bu dönemin son derece tehlikeli olduğunu  

göstermektedir (Şekil 37). Yangınların günlere dağılımı bölümünde verilen 

günlük yangın tehlike sınıflaması yapılırken, yangın sezonunda çalışma 

alanına yağış düşmediği için, hesaplamada bu aylar için en yüksek değerlerin 

dikkate alınması gerekmektedir (Bakınız Çizelge 6). 

ġekil 37 Aylara Göre YağıĢ, Sıcaklık ve Bağıl Nem Ortalamaları 
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4.3.3. Yanıcı Madde 

Çalışma alanı tipik Akdeniz iklimi etkisinde kalmaktadır. Akdeniz bölgesi 

bitki örtüsü özellikleri bakımından çok büyük farklılıklar göstermektedir. Bu 

hetorojenlik iklimsel, tarihsel, biyocoğrafik, fizyonomik, jeomorfik ve 
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pedagojik heterojenliklerin ortak ürünüdür (Quezel, 1977). Walter (1968), 

Akdeniz bitki örtüsü üzerinde yapmış olduğu geniş kapsamlı çalışmaları 

sonucunda yangınların bu ekosistemlerin temel ekolojik etkenlerinden biri 

olduğu sonucuna varmış, Naveh (1977) ise Akdeniz florasının evrimi ve 

bugünkü biçimini almasında yinelenen yangınlarla, kuraklık ve otlatmanın 

rolü olduğunu vurgularken, Philpot, 1977 ve Trabaut, 1981 ise orman, maki 

ya da garig formundaki Akdeniz bitki örtüsünün, geçmişten günümüze 

yinelenen yangınların etkisiyle, kendine özgü bir yangın tipi geliştirdiğini 

belirtmiştir. 

Akdeniz bölgesi için yanıcı tipleri, kızılçam, maki ve gençleştirme alanı 

yanıcı tipi olarak üç grupta incelenebilir (Naveh, 1977, Neyişçi vd., 1999). 

Özellikle doğal kızılçam meşcerelerinde YTE değeri ilk yıllardan itibaren 30 

yaşa kadar sürekli yükselme, daha sonra 70 yaşına kadar düşme meşcerenin 

yaşlanmasıyla birlikte 180 yaşından itibaren sürekli bir yükselme trendinde 

olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 38) .   

ġekil 38 Doğal Kızılçam Ormanları Ġçin YTE (NeyiĢçi vd., 1999) 

Doğal Kızılçam Ormanları İçin YTE
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Yapay kızılçam ormanlarında da benzer bir şekilde ilk yıllardan itibaren 25 

yaşa kadar yükselme trendinde olan YTE‟nin, daha sonraki yıllarda belirgin 

bir şekilde düşme eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil 39). İlk 4 yıl 

yükselme eğiliminde olan YTE değerinin, 14 yaşa kadar düşme, daha 

sonraki yıllarda sürekli yükselme eğiliminde olması, maki yanıcı tipini diğer 

yanıcı tiplerinden ayıran önemli bir göstergedir (40). 
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ġekil 39 Yapay Kızılçam Ormanları Ġçin YTE (NeyiĢçi vd., 1999) 

Yapay Kızılçam Ormanları için YTE
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ġekil 40 Maki Yanıcı Tipi Ġçin YTE (NeyiĢçi vd., 1999) 

Maki Yanıcı Tipi için YTE
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Yanıcı maddeyi oluşturan bitki örtüsü, türler ve yaş gruplarının yanma 

özellikleri hakkında son 25 yılın yangın adet ve alanları dikkate alınarak 

çalışma alanındaki ormanları oluşturan meşcere tiplerinin beş grupta 

incelendiği daha önceki bölümlerde belirtilmişti. Bu gruplamaya göre maki 

alanları ile 600 m yüksekliğe kadar olan ve alt tabakada yoğun maki 

elemanlarının bulunduğu bozuk kızılçam alanları M1, amenajman 

planlarında a, b, c ve d olarak nitelenen yaş sınıflandırması dikkate alınarak 

diğer gruplar M2, M3, M4 ve M5 olarak kodlandırılarak yanıcı grupları ile 

ormansız alanları gösteren bir harita CBS ortamında hazırlanmıştır (Şekil 

41). Ayrıca yanıcı gruplarına ilişkin ayrıntılı bilgi alt başlıklar halinde 

verilmiştir. 
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ġekil 41 ÇalıĢma Alanında Yanıcı Grupları, Ormansız Alanlar ve 

Yangınların Dağılımı Haritası 

    

4.3.3.1. M1 (Maki Yanıcı Tipi) 

Bu grup amenajman planlarında adı geçmeyen maki alanları ile 0-600 metre 

yükseklik kademesinde, alt tabakada maki elemanlarının yoğun olduğu 

bozuk kızılçam orman alanlarını kapsamaktadır. Toplam 14328.6 ha olan bu 

yanıcı grubundaki ormanların, 5631.5 ha‟ı 0-200, 4983.6 ha‟ı 200-400 ve 

3712.5 ha‟ı da 400-600 m yükseltide yer aldığı tespit edilmiştir (Bakımız 

Çizelge 6). 0-600 m yükselti kuşağında bulunan ve yangın adedinin en fazla 

olduğu bu grupta, tarım ve yerleşim alanlarının % 98‟inin bulunduğu, nüfus 

yoğunluğunun ve dolayısıyla insan-orman ilişkilerinin yoğun olduğu, 
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şeklinde bir açıklama yapılması olanaklıdır. Çıkan 188 yangının 130 

adedinin örtü yangını, kalan 58 adedinin tepe yangını şeklinde seyrettiği, 

156.4 ha alanı etkileyen örtü yangınlarına karşın tepe yangınlarının 167.3 

ha‟ı etkilediği tespit edilmiştir (Şekil 42).  

ġekil 42 Yanıcı Gruplarının Örtü ve Tepe Yangınlarından Etkilenme 
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Maki alanlarında örtü yangınlarından çok tepe yangınlarının gelişmesi 

gerektiği düşüncesine karşı, bu yükselti kuşağında BÇz orman alanlarının 

%74.6 düzeyinde olması ve bu ormanların altında bulunan makiliklerde 

başlayan yangınların yükseklik farkı nedeniyle tepeye sıçramasının nispeten 

zor olması, bu durumu yeterince açıklamaktadır (Şekil 43 ve Şekil 44). 

ġekil 43 Bozuk Kızılçam ve Makilik Bir Ormanda Örtü Yangını 

   



 

 72 

ġekil 44 Yoğun Makinin Olduğu Kızılçam Ormanında Örtü Yangını  

 

 
Ormancılığımızda maki alanlarının potansiyel ağaçlandırma alanları olduğu 

yönünde görüşler bu alanlarda tür değişikliğine gidilmesine neden 

olmaktadır. Ancak gerek biyolojik çeşitlilik gerekse toprağı erozyona karşı 

tutma özellikleri bakımından maki alanlarının olduğu gibi korunması daha 

uygun olacaktır. Olası yangınlarda maki bitki örtüsü elemanlarının izleyen 

yıl içerisinde tohum, kök ve kütük sürgünleriyle kendini yenileyerek, 

beklenilen işlevi sürdürdükleri bilinmektedir. Bu durum arazi hazırlığından 

dikim ve bakım masraflarına kadar olan maliyetleri sıfıra indirecektir. 

Ancak, ülkemizde özellikle yerleşim alanları çevresinde bulunan maki 

alanları üzerindeki yapılaşma baskısının giderilmesi konusu, sınırlamaların 

kesinleşmesi  ve yasalarla garanti altına alınmalıdır.  

4.3.3.2. M2 (Genç Orman Alanları) 

Doğal gençleştirme çalışmaları ya da dikim sonucunda oluşturulan ve sıklık 

bakım çağını kapsayan dönemdeki genç orman alanları bu grupta 

incelenmiştir. Çalışma alanımızda çok az alanda fıstık çamı ile genelde 

değişik kapalılıkta ve sıklık bakım çağına kadar olan kızılçam gençlikleriyle 

yine bu çağın hakim olduğu, ancak ince ağaçlık çağa ulaşmış fertlerin de 

karışıma girdiği kızılçam ormanları, bu yanıcı tipini oluşturmaktadır. 1963‟te 

başlayan ve artarak devam eden gençleştirme çalışmaları sonucunda ülke 

genelinde olduğu gibi çalışma alanımızda da geniş alanlarda genç orman 

alanları kurulmuştur. Bu alanlar 10265.1 hektarla çalışma alanının 
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%21.2‟sini kaplamaktadır. Toplam alanın 4835.1 ha‟ı 0-200, 3610.3 ha‟ı 

200-400 m ve kalanı diğer yükseklik kademelerinde yer almaktadır (Bakınız 

Çizelge 7). Genç kızılçam ormanları, ilk yıllarda otsu bitkilerin, ilerleyen 

yıllarda ise ibre dökülmesinin artmasıyla kuru yanıcıların birikimi ve doğal 

budanmanın başlamamış olması nedeniyle, dikey anlamda kesintisiz yanıcı 

maddeyi oluşturan bir yapı göstermektedir (Şekil 45).  

ġekil 45 M2 Yanıcı Grubunu OluĢturan Çza Ormanından GörünüĢ 

 
Değişik yükselti, bakı ve eğimde alınan 73 adet deneme alanında yapılan 

çalışmalarda ölçülen kuru yanıcıların miktarı, yaşa bağlı olarak artmakla 

birlikte 7.5-11.0 ton/ha arasında bulunmuştur (Şekil 46).  

ġekil 46 Yanıcı Gruplarının Ġçerdikleri Çürüntü, Ġnce, Kalın Yanıcı 
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M2 yanıcı tipini oluşturan ormanlarda özellikle diri örtü kaplama yüzdesi ile 

diri örtü ortalama boy değerlerinin en yüksek düzeyde olması (Şekil 47) ve 
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genç kızılçam ormanlarının kendisinin bizzat yanıcı madde olması 

nedeniyle, çıkan bir yangının kolaylıkla tepe yangınına dönüşerek geniş 

alanları etkileyebileceği unutulmamalıdır. Nitekim çalışma alanında yanıcı 

tiplerine göre yangınların adet ve alanları incelendiğinde M2 olarak 

kodlandırılan gençleştirme alanlarında 1978-2002 yılları arasında çıkan 

toplam 62 adet yangında 1723.7 ha orman alanının yandığı, bunun 22 

adedinin örtü yangını şeklinde gelişerek 89.9 ha alanda etkili olduğu ve 

geriye kalan 40 adet tepe yangınında 1634.0 ha alanın yandığı 

görülmektedir. Ayrıca yangın başına düşen alanın 27.8 ha olması, bu yanıcı 

grubunun büyük oranda tehlike arz ettiğini gözler önüne sermektedir. 

ġekil 47 Yanıcı Gruplarının Altında Bulunan Diri Örtü Boy ve Kaplama 

Yüzdesi Ortalamaları 
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Yapılan alan çalışmalarında genç kızılçam ormanlarının bir kısmının yangın 

sonucu ya da maki alanlarının, dikim çalışmalarıyla kızılçam ormanına 

dönüştürülmesi şeklinde oluşturulduğu ve henüz hiçbir odun hammaddesi 

elde edilemeyecek çağda ikinci kez yandığı tespit edilmiştir. Genç kızılçam 

ormanlarının yangınlardan korunması için ne yapılmalıdır sorusuna, 

uygulamacı ve bilim adamları, birçok yaklaşım getirmiş ve getirecektir. 

Bakım çalışmalarının önemi asla yadsınamaz. Ancak başka ne gibi 

önlemlerle bu alanların yangınlara karşı korunabileceği konusu üstünde 

önemle durulması gerekmektedir. İşte bu nedenle gençleştirme 

çalışmalarının yapılacağı yerlerde, halkın eğitim durumu, geçim kaynakları 

ve diğer nedenlerle sosyal baskıların olup olmadığı sorularına cevap 

bulunmalıdır. Bunun için geçmiş yangınların frekansları ve nedenleri 

belirlenerek daha işin başında, alanların sağlıklı olarak seçiminden, yangına 

dayanıklı orman kurmaya ve mevcut ormanları yangına dirençli hale 

getirmeye kadar önemli birçok aşamadan geçmesi gerekmektedir (Neyişçi 

vd., 1999). Ayrıca oluşturulacak yangın emniyet yollarının işlevselliğini 

gözetmek ve denetimli yakma uygulamaları ile özellikle ince kuru 

yanıcıların azaltımının sağlanması (Neyişçi vd., 2002) gibi değişik 
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planlamaların yapılarak uygulamaya geçirilmesi, diğer önlemler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

4.3.3.3. M3 (b Çağındaki Genç Orman Alanları) 

Çalışma alanında direklik olarak nitelendirilebilecek ve toplam 2426.1 

hektar alan kaplayan yanıcı grubunu oluşturan kızılçam ormanlarının, 1340.3 

ha‟ı 0-200, 851.9 ha‟ı 200-400 m ve geri kalan kısmı da diğer yükseltilerde 

yer almaktadır (Bakınız Çizelge 7). Alan bakımından, genel orman alanının 

% 5‟ini oluşturan bu grupta, 49 adet deneme alanında yapılan ölçümlerde 

kuru yanıcı toplamı ortalama 20.7 ton/ha, diri örtü kaplama oranı % 39.22, 

ortalama boyu ise 1.35 m olarak bulunmuştur. Bu grubu oluşturan 

ormanlarda yangınların tepe yangınına dönüşme olasılığı yüksektir. Nitekim 

bu grupta çıkan toplam 48 adet yangında 119.6 ha orman yanmış ve tepe 

yangınına dönüşen 32 adedinde (%67) yanan alan 99.5 ha olmuştur.  

4.3.3.4. M4 (c Çağındaki Orman Alanları) 

Yanıcı grubu ince ağaçlık olarak nitelendirilen değişik kapalılıktaki meşcere 

tiplerinin oluşturduğu toplam 9795.6 ha alan, genel orman alanının % 

20.2‟sini kapsamaktadır. Alınan 70 adet deneme alanında ortalama kuru 

yanıcı ağırlığı 27.0 ton/ha, diri örtü kaplama alanı % 31.9 ve boyu 1.02 m 

olarak bulunmuştur. Bu gruptaki ağaçlarda doğal budanmanın olması, ağaç 

boylarının yükselmesi gibi nedenlerden dolayı örtü yangını oranı 

artmaktadır. Nitekim çalışma alanında çıkan toplam 129 adet yangında 396.2 

ha orman alanı etkilenmiş, bunun % 41.5‟i örtü yangını şeklinde  meydana 

gelmiştir. Yangın sicil fişlerinde örtü ve tepe yangını olarak belirtilen 

yangınlar tepe yangını olarak veritabanına işlenmiştir. Bu nedenle tepe 

yangını oranı yüksek görülmektedir. 

4.3.3.5. M5 (d Çağındaki Orman Alanları) 

Bu gruba 600 m‟den daha yüksek kesimlerde yer alan bozuk kızılçam 

alanlarıyla, kalın ağaçlık çağındaki saf kızılçam, karışık ya da saf sedir, 

göknar ve karaçam ormanları dahil edilmiştir. 11.670 ha ile toplam orman 

alanının % 24.1‟ini kapsamaktadır. Bu grupta alınan 53 deneme alanında 

kuru yanıcı miktarı ortalama 18.2 ton/ha, diri örtü kaplama alanı % 29.45 ve 

boyu 0.85 m olarak ölçülmüştür. Ağaçların artan  yaşla birlikte seyrekleşmiş 

olması, kalınlaşan kabuklar, dikey kapalılığın kırılmış olması vb. 

nedenlerden dolayı bu grupta çıkan yangınların daha çok örtü yangını 

şeklinde geliştiği ve ağaçlarda yanmadan ötürü fazla bir zarar oluşturmadığı 

gözlenmiştir. Nitekim çıkan 128 adet yangında etkilenen 344.6 ha alanın 

%39.8‟i örtü yangını şeklinde gelişmiştir. M4 grubunda olduğu gibi yangın 

sicil fişlerinde örtü ve tepe yangını olarak bildirilen yangınların çalışmalar 
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sırasında tepe yangını olarak değerlendirmeye alınmış olması tepe yangını 

oranını artıran bir faktör olmuştur. 

4.4. Ġstatistiki Bulgular 

Doğrusal regresyon analizinin yapıldığı çalışmalarda yangın riski ve 

tehlikesine ilişkin bulgular alt başlıklar halinde aşağıda verilmiştir. 

4.4.1. Yangın Riskine ĠliĢkin Ġstatistiki Bulgular 

İstatistiki analizlerde yangın riski için YANGSAYI bağımlı değişken, 

ORMALAN, ORMALNYZ, ZIRALNYZ, ISKALNYZ, ORSZALYZ, 

TOPYOL, ARAKESIT, NUFUS, NUFUSORM, NUFUSZIR, NUFARAKS, 

NUFTPYOL, ENHYOG, YUKFREKN ve YUKKRORM ise bağımsız 

değişken olarak kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin Backward 

yöntemi ile doğrusal regresyon analizine tabi tutulduğu çalışmalarda, güven 

düzeyi %90-95 olarak belirlenmiştir. Analizlerde ARAKESIT (0.577) ve 

TOPYOL (0.538) değişkenlerinin en yüksek korelasyonu gösterdiği 

belirlenmiştir (Çizelge 10)  

  yangsayi ormalan ormalnyz ziralnyz iskalnyz orszalyz topyol arakesit nufus nufusorm nufuszir nufaraks nuftpyol enhyog yukfrekn yukkrorm 

 yangsayi 1.000 .429 .038 .065 -.042 -.038 .538 .577 .055 .015 .264 .200 .083 .195 -.174 -.160 

  ormalan .429 1.000 .607 -.498 -.352 -.607 .280 .165 -.306 .533 .253 .373 .517 -.291 .191 .198 

  ormalnyz .038 .607 1.000 -.893 -.534 -1.000 -.322 -.274 -.492 .370 .014 .200 .343 -.629 .513 .517 

  ziralnyz .065 -.498 -.893 1.000 .388 .893 .443 .409 .394 -.336 .097 -.112 -.283 .648 -.600 -.607 

  iskalnyz -.042 -.352 -.534 .388 1.000 .534 .247 .010 .835 -.186 -.157 -.185 -.186 .606 -.293 -.307 

  orszalyz -.038 -.607 -1.000 .893 .534 1.000 .322 .274 .492 -.370 -.014 -.200 -.343 .629 -.513 -.517 

  topyol .538 .280 -.322 .443 .247 .322 1.000 .524 .344 .063 .235 .137 .224 .520 -.458 -.463 

  arakesit .577 .165 -.274 .409 .010 .274 .524 1.000 .053 -.158 .430 .310 -.090 .311 -.434 -.420 

  nufus .055 -.306 -.492 .394 .835 .492 .344 .053 1.000 -.177 -.214 -.189 -.183 .603 -.282 -.294 

  nufusorm .015 .533 .370 -.336 -.186 -.370 .063 -.158 -.177 1.000 .268 .409 .881 -.230 .129 .161 

  nufuszir .264 .253 .014 .097 -.157 -.014 .235 .430 -.214 .268 1.000 .879 .400 -.069 -.203 -.176 

  nufaraks .200 .373 .200 -.112 -.185 -.200 .137 .310 -.189 .409 .879 1.000 .470 -.174 -.076 -.059 

  nuftpyol .083 .517 .343 -.283 -.186 -.343 .224 -.090 -.183 .881 .400 .470 1.000 -.185 .016 .034 

  enhyog .195 -.291 -.629 .648 .606 .629 .520 .311 .603 -.230 -.069 -.174 -.185 1.000 -.465 -.481 

  yukfrekn -.174 .191 .513 -.600 -.293 -.513 -.458 -.434 -.282 .129 -.203 -.076 .016 -.465 1.000 .989 

  yukkrorm -.160 .198 .517 -.607 -.307 -.517 -.463 -.420 -.294 .161 -.176 -.059 .034 -.481 .989 1.000 

Çizelge 10 Yangın Riskini Belirlemeye Yönelik Korelasyon Analiz 

Sonuçları 

R
2
 değerinin 0.503, F değerinin 31.073 bulunduğu çalışmalarda, 

ORMALAN, TOPYOL, ARAKESIT ve NUFUSORM bağımsız 
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değişkenlerinin yer aldığı model, regresyon modeli olarak seçilmiştir. 

Regresyon denklemi ise; “Y= 10.972 + 0.01126 * ORMALAN + 0.0002334 

* TOPYOL + 0.0002933 * ARAKESIT – 0.101 * NUFUSORM” şeklinde 

elde edilmiştir. Bu denklem kullanılarak her kare için risk puanı 

hesaplanmış, en düşük puan 11.0, en yüksek puan ise 37.1 bulunmuştur. 

Buna göre yangın risk haritasını oluşturmak için belirlenen sınıf aralık 

değerleri Çizelge 11‟de verilmiştir. 

Risk Sınıf Değeri Yangın Risk Durumu Sınıf Aralık Değeri Renk Rumuzu 

1 En Yüksek 31.9 – 37.1 Kırmızı 

2 Yüksek 26.7 – 31.8 Bordo 

3 Orta 21.5 – 26.6 Eflatun 

4 Düşük 16.3 – 21.4 Açık Yeşil 

5 En Düşük 11.0 – 16.2 Koyu Yeşil 

Çizelge 11 Orman Yangını Risk Sınıfı Aralık Değerleri 

4.4.1. Yangın Tehlikesine ĠliĢkin Ġstatistiki Bulgular 

İstatistiki analizlerde yangın tehlikesi için YANGALAN bağımlı değişken, 

ORMALAN, ORSZALYZ, TOPYOL, ARAKESIT, NUFUS, EGMKAROR, 

EGMORETK, EGMKARET, YUKFREKN, YUKKRORM, BKKRORE, 

BKKRGNE ve MESCINDK ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin Backward yöntemi ile regresyon 

analizine tabi tutulduğu çalışmalarda güven düzeyi %90-95 olarak 

belirlenmiştir. 

Analizlerde ORMALAN (0.501), ARAKESIT (0.456),  TOPYOL (0.400) ve 

EGMORTK (0.376) değişkenlerinin en yüksek korelasyonu gösterdiği 

belirlenmiştir (Çizelge 12) 

 yangalan ormalan orszalyz topyol arakesit nufus egmkaror egmoretk egmkaret yukfrekn yukkrorm bkkrore bkkrgne mescindk 

yangalan 1,000 ,509 -,181 ,400 ,456 -,095 ,021 ,376 ,388 -,026 -,010 -,061 -,109 ,300 

ormalan ,509 1,000 -,607 ,280 ,165 -,306 ,247 ,899 ,803 ,191 ,198 -,176 -,276 ,311 

orszalyz -,181 -,607 1,000 ,322 ,274 ,492 -,588 -,625 -,443 -,513 -,517 -,035 ,059 -,010 

topyol ,400 ,280 ,322 1,000 ,524 ,344 -,336 ,073 ,108 -,458 -,463 -,247 -,289 ,464 

arakesit ,456 ,165 ,274 ,524 1,000 ,053 -,125 ,023 ,156 -,434 -,420 -,217 -,244 ,271 

nufus -,095 -,306 ,492 ,344 ,053 1,000 -,336 -,335 -,279 -,282 -,294 ,145 ,050 -,112 

egmkaror ,021 ,247 -,588 -,336 -,125 -,336 1,000 ,465 ,455 ,387 ,393 ,078 ,011 -,155 

egmoretk ,376 ,899 -,625 ,073 ,023 -,335 ,465 1,000 ,934 ,311 ,318 -,143 -,240 ,153 

egmkaret ,388 ,803 -,443 ,108 ,156 -,279 ,455 ,934 1,000 ,254 ,266 -,117 -,216 ,091 

yukfrekn -,026 ,191 -,513 -,458 -,434 -,282 ,387 ,311 ,254 1,000 ,989 ,329 ,325 -,394 

yukkrorm -,010 ,198 -,517 -,463 -,420 -,294 ,393 ,318 ,266 ,989 1,000 ,332 ,328 -,409 

bkkrore -,061 -,176 -,035 -,247 -,217 ,145 ,078 -,143 -,117 ,329 ,332 1,000 ,864 -,290 

bkkrgne -,109 -,276 ,059 -,289 -,244 ,050 ,011 -,240 -,216 ,325 ,328 ,864 1,000 -,311 

mescindk ,300 ,311 -,010 ,464 ,271 -,112 -,155 ,153 ,091 -,394 -,409 -,290 -,311 1,000 
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Çizelge 12 Yangın Tehlikesini Belirlemeye Yönelik Korelasyon Analiz 

Sonuçları 

R
2
 değerinin 0.445, F değerinin 13.735 bulunduğu çalışmalarda, 

ORMALAN, TOPYOL, ARAKESIT, YUKFREKN, YUKKRORM, 

BKKRGNE ve MESCINDK bağımsız değişkenlerinin yer aldığı model, 

regresyon modeli olarak seçilmiştir. Regresyon denklemi ise; “Y= 4.051 + 

0.0006179 * ORMALAN + 0.00007899 * TOPYOL + 0.0001678 * 

ARAKESIT – 0.00528 * YUKFREKN + 0.007756 * YUKKRORM + 1.107 

* BKKRGNE + 0.309 * MESCINDK” şeklinde belirlenmiştir. Bu denklem 

kullanılarak her kare için risk puanı hesaplanmış, en düşük puan 10.8, en 

yüksek puan ise 25.0 bulunmuştur. Buna göre yangın tehlike haritasını 

oluşturmak için belirlenen sınıf aralık değerleri Çizelge 13‟de verilmiştir. 

Tehlike Sınıf Değeri Yangın Risk Durumu Sınıf Aralık Değeri Renk Rumuzu 

1 En Yüksek 22.1 – 25.0 Kırmızı 

2 Yüksek 19.3 – 22.0 Bordo 

3 Orta 16.5 – 19.2 Eflatun 

4 Düşük 13.7 – 16.4 Açık Yeşil 

5 En Düşük 10.8 – 13.6 Koyu Yeşil 

Çizelge 13 Orman Yangını Tehlike Sınıfı Aralık Değerleri 

4.4.1. Yangın Risk ve Tehlikesine ĠliĢkin Bulgular 

Bu değişkenin hesaplanmasına yönelik ayrıntılı bilgi 3.2.7. bölümünde 

verilmiştir. Kareler bazında elde edilen yangın risk ve yangın tehlike 

puanlarının toplamının alınmasından sonra ortaya çıkan 128 kareye ilişkin 

puanların en küçüğünün 21.9, en büyüğünün 62.1 olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre orman yangını risk ve tehlike haritasının oluşturulmasına yönelik 

sınıf aralık değerleri Çizelge 14‟de verilmiştir.  

Risk ve Tehlike Sınıf Değeri Yangın Risk Durumu Sınıf Aralık Değeri Renk Rumuzu 

1 En Yüksek 54.3 – 61.1 Kırmızı 

2 Yüksek 46.2 – 54.2 Bordo 

3 Orta 38.1 – 46.1 Eflatun 

4 Düşük 30.0 – 38.0 Açık Yeşil 

5 En Düşük 21.9 – 29.9 Koyu Yeşil 

Çizelge 14 Orman Yangını Risk ve Tehlike Sınıfı Aralık Değerleri 

4.5. Yangın Risk ve Tehlike Haritalarının OluĢturulması 

Yangın risk ve tehlike haritaları, sınıf aralık değerlerinden yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Kareler bazında riskli ve tehlikeli alanlara yönelik bağımlı 

ve bağımsız değişkenlerin değeri ekler kısmında verilmiştir. 
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4.5.1. Yangın Risk Haritasının OluĢturulması  

İstatistiki bulgular doğrultusunda oluşturulan regresyon denklemiyle, 

sahanın yangın risk sınıflarını gösteren haritası yapılmıştır (Şekil 48).  

ġekil 48 ÇalıĢma Alanı Yangın Risk Haritası 

   
1987 yılında Yücel tarafından yapılan orman yangın sınıflandırmasında 

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yıllık ortalama 22.2 yangın adediyle, 

yangına 1. derece duyarlı bölge olduğu, daha önceki bölümlerde 

belirlenmişti. 90313.9 ha genel alan içerisinde 48483.4 ha gibi büyük bir 

orman alanına sahip bölgede, tüm alanın yangın riski açısında aynı 

kategoride değerlendirilmesi, yangın önleme ve söndürme 

organizasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmayla saha, 
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yangın riski açısından 5 sınıfa ayrılmıştır. Göreceli olarak yangın riski 

açısından birbirlerinden farklı olan yerlerin belirlendiği çalışmalar 

sonucunda, yangın önleme ve söndürme organizasyonu bakımından tüm 

sahanın aynı kategoride değerlendirilmesi ile yaşanan problemlerin ortadan 

kaldırılacağı düşünülmektedir. Orman yangın sınıflaması sayesinde, sahada 

dikkat edilmesi ve kontrol altında tutulması gereken yerler belirlendiği için 

yangın sezonunda, yangın ekiplerine yer seçimi konusunda referans 

oluşturacaktır. Bu çalışmayla karelaj sistemindeki 1 karede yangın riskinin 

en yüksek olduğu ve bu karede 236 ha‟ı M2 yanıcı grubunda olmak üzere 

toplam 537.3 ha orman alanı olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 15). 

Risk Sınıfı 0 1 2 3 4 5 Toplam 

Orman Alanı (Ha) 0.0 537.3 18018.2 17482.7 8679.3 3765.9 48483.4 

M1 Alanı (Ha) 0.0 82.0 6088.5 5653.0 1939.0 569.0 14331.5 

M2 Alanı (Ha) 0.0 236.0 4004.0 4609.0 1272.0 141.0 10262.0 

M3 Alanı (Ha) 0.0 98.0 1294.0 885.0 132.0 17.0 2426.0 

M4 Alanı (Ha) 0.0 83.0 4168.0 3643.0 1161.0 739.0 9794.0 

M5 Alanı (Ha) 0.0 38.3 2463.7 2692.7 4175.3 2299.9 11669.9 

Ziraat Alanı (Ha) 1609.9 39.0 1181.0 1051.0 1243.0 532.0 5655.9 

İskan Alanı Ort. 277.9 1.0 43.0 93.0 133.0 56.0 603.9 

Toplam Yol Uz. (m) 277.9 37250.0 751166.0 603715.0 415740.0 117085.0 1925233.9 

Arakesit Uz. (m) 0.0 39030.0 739500.0 432150.0 167415.0 16660.0 1394755.0 

Nüfus 12310 450 30566 47283 71390 8700 170699 

Orman Alanı Ort. (Ha) 0.0 537.8 546.0 530.7 289.4 121.5 356.7 

M1 Alanı Ort. (Ha) 0.0 82.0 184.4 171.2 64.6 18.4 105.3 

M2 Alanı Ort. (Ha) 0.0 236.0 121.3 139.7 42.4 4.5 75.5 

M3 Alanı Ort. (Ha) 0.0 98.0 39.2 26.8 4.4 0.5 17.8 

M4 Alanı Ort. (Ha) 0.0 83.0 126.3 110.4 38.7 23.8 72.0 

M5 Alanı Ort. (Ha) 0.0 38.3 74.7 81.6 139.2 74.2 85.8 

Ziraat Alanı Ort. (Ha) 201.2 39.0 35.8 31.8 41.4 17.2 41.6 

İskan Alanı Ort. (Ha) 34.7 1.0 1.3 2.8 4.4 1.8 4.4 

Toplam Yol Uz. Ort. (m) 34.7 37250.0 22762.6 18294.4 13858.0 3776.9 14156.1 

Arakesit Uz. Ort. (m) 0.0 39030.0 22409.1 13095.5 5580.5 537.4 10255.6 

Nüfus Ort. 1538.8 450.0 926.2 1432.8 2379.7 280.6 1255.1 

Kare Sayısı 8 1 33 33 30 31 136 

Çizelge 15 Yangın Risk Sınıflarına Göre Bağımsız DeğiĢkenlerin 

Durumu 
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4.5.2. Yangın Tehlike Haritasının OluĢturulması 

Analiz sonuçlarına göre yangın tehlikesinin yüksek olduğu yerler 

belirlenmiştir (Şekil 49). 1, 2 ve 3‟ncü derecedeki orman alanlarında, olası 

yangınların çıkmasını önlemek ve etkisini azaltmaya yönelik çalışmaların 

yapılması büyük önem kazanmaktadır.  

ġekil 49 ÇalıĢma Alanı Yangın Tehlike Haritası 

   

Yücel tarafından 1987 yılında yapılan yangın tehlike sınıflamasına göre 

çalışma alanı, 0.046 sabit değeri ile yangını tehlikesi açısından en yüksek 

yerlerden olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmayla yangın tehlikesi açısından 5 

gruba ayrılan sahada, göreceli olarak birbirlerinden farklı yerlerin ortaya 



 

 82 

çıkarılması, yangın önleme ve söndürme organizasyonlarının etkinliğini 

artıracaktır. Bu çalışmayla yangın tehlikesinin en yüksek olduğu yerlerde (4 

kare) 831 ha‟ı M2, 703 ha‟ı M4, 397 ha‟ı M3, 340 ha‟ı M1 ve 166.6 ha‟ı M5 

olmak üzere toplam 2437.6 ha orman olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 16). 

Tehlike Sınıfı 0 1 2 3 4 5 Toplam 

Orman Alanı (Ha) 0.0 2437.6 25955.6 13999.6 5034.6 1049.5 48476.9 

M1 Alanı (Ha) 0.0 340.0 7261.5 4880.0 1340.0 510.0 14331.5 

M2 Alanı (Ha) 0.0 831.0 7499.0 1652.0 276.0 4.0 10262.0 

M3 Alanı (Ha) 0.0 397.0 1308.0 598.0 118.0 5.0 2426.0 

M4 Alanı (Ha) 0.0 703.0 5498.0 2292.0 1155.0 146.0 9794.0 

M5 Alanı (Ha) 0.0 166.6 4392.6 4580.6 2145.6 384.5 11669.9 

Ziraat Alanı (Ha) 1609.9 125.0 1032.0 1163.0 873.0 853.0 5655.9 

İskan Alanı Ort. 277.9 3.0 30.0 103.0 95.0 95.0 603.9 

Toplam Yol Uz. (m) 277.9 115440.0 813266.0 520015.0 298850.0 177385.0 1925233.9 

Arakesit Uz. (m) 0.0 103620.0 730750.0 400150.0 138420.0 21815.0 1394755.0 

Nüfus 12310 950 20479 58020 47720 31220 170699 

Orman Alanı Ort. (Ha) 0.0 609.2 633.2 438.6 186.5 43.8 356.7 

M1 Alanı Ort. (Ha) 0.0 85.0 177.0 152.4 49.6 21.3 105.3 

M2 Alanı Ort. (Ha) 0.0 207.8 182.9 51.6 10.2 0.2 75.5 

M3 Alanı Ort. (Ha) 0.0 99.3 31.9 18.7 4.4 0.2 17.8 

M4 Alanı Ort. (Ha) 0.0 175.8 134.1 71.6 42.8 6.1 72.0 

M5 Alanı Ort. (Ha) 0.0 41.7 107.1 143.1 79.5 16.0 85.8 

Ziraat Alanı Ort. (Ha) 201.2 31.3 25.2 36.3 32.3 35.5 41.6 

İskan Alanı Ort. (Ha) 34.7 0.8 0.7 3.2 3.5 4.0 4.4 

Toplam Yol Uz. Ort. (m) 34.7 28860.0 19835.8 16250.5 11068.5 7391.0 14156.1 

Arakesit Uz. Ort. (m) 0.0 25905.0 17823.2 12504.7 5126.7 909.0 10255.6 

Nüfus Ort. 1538.8 237.5 499.5 1813.1 1767.4 1300.8 12551 

Kare Sayısı 8 4 41 32 27 24 136 

Çizelge 16 Yangın Tehlike Sınıflarına Göre Bağımsız DeğiĢkenlerin 

Durumu 

4.5.3. Yangın Risk ve Tehlike Haritasının OluĢturulması 

Yangın riski ve tehlikesi gibi 2 değişkenin kullanılarak hesaplandığı 

çalışmalarda orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi açısından, 

stratejik kararların alınabileceği yeni bir yangın haritası ortaya çıkartılmıştır 

(Şekil 50). Bu harita, daha önce yapılan yangın risk ve yangın tehlike 

haritalarının bilgilerini taşıyan önemli bir bütündür. Özellikle yangın 

sezonunda, ormanların yangınlara karşı korunması, önlemlerin alınması ve 
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söndürme organizasyonlarının geliştirilmesi konusunda, riskli ve tehlikeli 

yerleri gösteren bu haritadan, uygulamacıların yararlanacağı 

düşünülmektedir.  

ġekil 50 ÇalıĢma Alanı Yangın Risk ve Tehlike Haritası  

   

Çalışma alanında 1 karenin 1. sınıf, 32 karenin 2. sınıf, 39 karenin 3. sınıf, 

28 karenin 4. sınıf ve 28 karenin de 5. sınıf yangın risk ve tehlikesi taşıdığı 

saptanmıştır. 1., 2. ve 3. sınıf risk ve tehlikenin bulunduğu yerlerde 38911.4 

(%80.4) ha orman alanı olduğu, bunun 12201 hektarını (%31.4) M1 yanıcı 

grubuna ait meşcere tipleri oluşturmaktadır (Çizelge 17). 
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Risk + Tehlike Sınıfı 0 1 2 3 4 5 Toplam 

Orman Alanı (Ha) 0.0 537.3 18481.1 19973.0 7349.8 2142.2 48483.4 

M1 Alanı (Ha) 0.0 82.0 5814.0 6305.0 1555.0 569.0 14325.0 

M2 Alanı (Ha) 0.0 236.0 4191.0 5400.0 346.0 89.0 10262.0 

M3 Alanı (Ha) 0.0 98.0 1371.0 825.0 124.0 8.0 2426.0 

M4 Alanı (Ha) 0.0 83.0 4548.0 3521.0 1132.0 510.0 9794.0 

M5 Alanı (Ha) 0.0 38.3 2553.6 3919.0 4192.8 966.2 11669.9 

Ziraat Alanı (Ha) 1609.9 39.0 1035.0 1324.0 1116.0 532.0 5655.9 

İskan Alanı Ort. 277.9 1.0 35.0 104.0 130.0 56.0 603.9 

Toplam Yol Uz. (m) 277.9 37250.0 721911.0 683725.0 381870.0 100200.0 1925233.9 

Arakesit Uz. (m) 0.0 39030.0 698010.0 509280.0 131775.0 16660.0 1394755.0 

Nüfus 12310 450 21380 57919 69970 8670 170699 

Orman Alanı Ort. (Ha) 0.0 537.8 577.5 512.9 262.6 76.5 356.7 

M1 Alanı Ort. (Ha) 0.0 82.0 181.7 161.7 55.5 20.3 105.3 

M2 Alanı Ort. (Ha) 0.0 236.0 131.0 138.5 12.4 3.2 75.5 

M3 Alanı Ort. (Ha) 0.0 98.0 42.8 21.2 4.4 0.3 17.8 

M4 Alanı Ort. (Ha) 0.0 83.0 142.1 90.3 40.4 18.2 72.0 

M5 Alanı Ort. (Ha) 0.0 38.3 79.8 100.5 149.7 34.5 85.8 

Ziraat Alanı Ort. (Ha) 201.2 39.0 32.3 33.9 39.9 19.0 41.6 

İskan Alanı Ort. (Ha) 34.7 1.0 1.1 2.7 4.6 2.0 4.4 

Toplam Yol Uz. Ort. (m) 34.7 37250.0 22559.7 17531.4 13638.2 3578.6 14156.1 

Arakesit Uz. Ort. (m) 0.0 39030.0 21812.8 13058.5 4706.3 595.0 10255.6 

Nüfus Ort. 1538.8 450.0 668.1 1485.1 2498.9 309.6 1255.1 

Kare Sayısı 8 1 32 39 28 28 136 

Çizelge 17 Yangın Risk ve Tehlike Sınıflarına Göre Bağımsız 

DeğiĢkenlerin Durumu 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü kapsamında yürütülen bu çalışmada 

elde edilen bulgular, literatür bilgileri ile örtüşmektedir. Yangın riskinin 

artmasına neden olarak gösterilen parametrelerden nüfus ve nüfus 

hareketleri, tarımsal faaliyetler, tarım alanı orman arakesitleri, yollar, 

patikalar vb. ile yangın çıkma sayısı arasında doğrusal ilişkiler bulunmuştur. 

Ormancılığımızda yaygın olan „ulaşamadığımız ormanlar bizim değildir‟ 

düşüncesi tartışılabilir. Bu düşünceyle her orman alanına ulaşılmak 

istenilmektedir ancak projede elde edilen bulgular yangın sıklıkları ile yol 

yoğunluğu arasında doğrusal bir ilişki olduğunu gösterdiğinden diğer 

gereksinimler dikkate alınarak yol yapımında daha seçici olmak gerektiği 

sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca son zamanlarda ABD ve Kanada gibi 

teknolojik açıdan da gelişmiş olan ülkelerde çıkan orman yangınlarında köy 

ve orman içi yerleşimlerin yandığı görülmektedir. Bu nedenle orman içi ve 

kenarındaki köyler, turistik tesisler ve ikinci konut şeklindeki yerleşimlerin 

kenarlarında yangın önlemleri alınması sağlanmalıdır. 

Bu çalışma ile belirlenmiş olan yangın risk ve tehlikesinin yüksek olduğu 

alanlardan başlayarak, mevcut ormanların yangına dirençli hale getirilmesi 

ve yeni ormanların yangına dirençli olarak kurulması gerçekleştirilmelidir. 

Ormancılarımızda bunun için gerekli  bilgi birikimi vardır. Yangın 

tehlikesinin etkenlerinden topografya ve meteorolojik koşulları değiştirmek 

olası değildir. Ancak, yanıcı madde birikimi ve yanıcı maddenin devamlılığı 

kontrol edilebilir. Bu anlamda denetimli yakma gibi ormancılığımızda henüz 

kullanım alanı bulamamış ama birçok ülkede başarı ile uygulanan, yanıcı 

denetimi tekniklerinden yararlanılmalıdır. Ormanların kuruluş aşamalarında 

yangınlara karşı desteklenmesi, dayanıklı hale getirilmesi planlanmalıdır. Bu 

amaçla yangın davranışı üzerinde etkili olan rüzgar etkisini azaltmak ve 

riskin yüksek olduğu hatlarda riski düşürebilmek amacıyla, belirlenen 

hatlarda yavaş ve güç yanan bitki türleriyle bitkilendirme yapılmalıdır. 

Yapılacak risk ve tehlike haritaları, olası yangınların kontrol altına alınması 

ve söndürülme organizasyonlarında dikkate alınmalıdır. Güçlerin yararlı ve 

ekonomik bir şekilde kullanılması ancak böyle sağlanabilir. Ülkemizde 

orman yangınlarının söndürülmesi konusundaki duyarlılık ve bu yönde 

büyük miktarlı yatırımlar kabul görürken, yangınların önlenmesine yönelik 

çalışmalarla bu anlamdaki yatırımlara bütçe ayrılması tezi yeterince dikkate 

alınmamaktadır. Yangın risk ve tehlike sınıflarının belirlenmesi bu tezi 

savunanlara somut bir dayanak oluşturacaktır. 
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Günlük yangın tehlike endeksleri oluşturularak değişen iklim koşullarına 

göre yanma tehlikesi yüksek alanların önceden belirlenmesi ve dikkatlerin 

tehlikeli alanlar üzerinde yoğunlaşması sağlanmalıdır.  

Yaşlı kızılçam ormanlarında çıkan yangınlar genellikle örtü yangını olarak 

seyretmekte, sıcak hava koşulları ya da yanıcı yükünün fazla olduğu yerlerde 

şiddetli yanmalar olduğundan, kalın ve koruyucu kabuğa sahip olsa da ağaç 

ölümleri olmaktadır. Ancak doğal yaşam sürecini doldurmuş bulunan 

ormanlarda odun hammaddesi kaybı fazla olmamaktadır. Bu nedenle asıl 

önemli olan genç orman alanları ile kıymetli orman alanlarının korunmasıdır. 

Yangın önleme çalışmaları ve söndürme organizasyonunda bu durum 

dikkate alınmalıdır. 

Ormancılığımızda maki alanlarının potansiyel ağaçlandırma alanları olduğu 

yönünde görüşler bu alanlarda tür değişikliğine gidilmesine neden 

olmaktadır. Gerek biyolojik çeşitlilik gerekse toprağı erozyona karşı tutma 

özellikleri bakımından, maki alanlarının, olduğu gibi korunması daha uygun 

olacaktır. Bu tip alanlarda yanan maki bitki örtüsü elemanlarının izleyen yıl 

içerisinde tohum, kök ve kütük sürgünleriyle kendini yeniledikleri 

bilinmektedir. Böylece, endüstriyel amaçlı ağaçlandırma yapılması uygun 

olmayan yanmış maki alanlarının korunarak bırakılması, beklenen işlevi 

sağlayacağı gibi, arazi hazırlığından dikim ve bakım masraflarına kadar olan 

maliyetleri de sıfıra indirecektir. Ancak ülkemizde özellikle yerleşim alanları 

çevresinde bulunan maki alanları üzerindeki yapılaşma baskısının 

giderilmesi konusu sınırlamaların kesinleşmesi  ve yasalarla garanti altına 

alınmalıdır. 

Yanıcı madde ve topoğrafik özellikler için toplanan verilerle oluşturulan veri 

tabanları ileride orman yangınları konusunda yangın davranış ve simülasyon 

modellerinin yapılmasına yardımcı olacaktır. Bunun dışında özellikle CBS 

ortamında elde edilen veriler, değişik ormancılık çalışmalarında rahatlıkla 

kullanılabilecektir. 

Geçmişte yapılan her amenajman planı yenilemesinde, bölme numaralarının 

değiştirildiği çalışma alanında, yangının çıktığı yerlerin belirlenmesinde 

zorluklarla karşılaşılmıştır. Orman amenajman planlarının yenilenmesi 

çalışmalarında eski bölme numaraları korunarak süreklilik sağlanmalıdır. 

Ayrıca bu durum değişik ormancılık çalışmalarında, bir bölmede daha önce 

ne tür çalışmalar yapıldığının bilinmesini sağlayacaktır.  

Bu çalışma sırasında kullanılan yangın sicil fişlerinin, bulunması gereken 

birçok bilginin eksikliği nedeniyle, yangın davranışlarının ortaya 

konmasında yetersiz kaldığı  anlaşılmıştır. Hazırlanacak yeni bir dispozisyon 
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ile yangın fişlerinin sağlıklı belgeler olarak tutulması, bölgesel ve ulusal 

düzeyde yangın politikalarının oluşturulmasında önemli bir aşama olacaktır. 

Yangınlar hakkında toplanan verilerin güvenilirliği artırılarak ileride 

yapılacak yangın davranış ve simülasyon modellerinin geliştirilmesine altlık 

oluşturacak şekilde düzenlenmelidir. Bu kapsamda, günümüzde tutulan 

yangın sicil fişlerine yangının çıkış yeri koordinatları, bölgesel meteorolojik 

kayıtlar, yangının yayılma alanını gösteren krokiler eklenmelidir. 

Çıkan yangınların bir laboratuvar olarak değerlendirilebileceği noktasından 

hareketle, yangınların bilimsel olarak izlenmesi ve gerekli bilgilerin 

kaydedilmesi için donanımlı ve nitelikli özel  ekipler görevlendirilmelidir. 

Ülkemizde yangın davranış modellerinin oluşturulması amacıyla, iklim ve 

topoğrafik faktörlerle yanıcı madde özellikleri ilişkilendirilerek yangının 

yayılma hızı, alev boyu ve yanma şiddeti gibi bilgiler kayıt edilmelidir.  

Günümüzde gelişen teknolojilere bağlı olarak uydu görüntüleri ve CBS 

yardımıyla alan bazında günlük orman yangın tehlikesinin belirlenmesi 

olanaklı hale gelmiştir. Bunun dışında aynı teknoloji, yanan alanların sağlıklı 

olarak belirlenmesinden, birkaç gün süren büyük yangınlarda yangın 

davranışının tahmini dahil birçok ormancılık çalışmalarında 

kullanılabilmektedir. Ormanlarının büyük bir kısmı yangınlar açısından 

tehlikeli bir kuşakta yer alan ülkemizde, uydu görüntülerinden yararlanarak 

yangın tehlikesinin belirlenmesine dönük çalışmalar, doğanın ve ekosistemin 

korunması konusunda önemli kazanımlar sağlayacaktır. Antalya turizm 

açısından dünya çapında giderek artan bir öneme sahiptir. Ormanlarının 

doğal kaynak ve biyolojik çeşitlilik açısından rezerv durumunda olması ve 

çok sayıdaki arkeolojik, milli park ve korunan alanlarının büyük kısmının 

orman içinde yer alması bu önemi daha da artırmaktadır. Ormanlarının 

büyük kısmı yangına duyarlı olan Antalya‟da, orman yangın tehlikesinin 

önceden belirlenmesi ve etkin önleme çalışmalarının yapılabilmesi 

konusunda, ülke bazında uydu görüntüleriyle bilgi oluşturan, uluslararası 

düzeyde bir istasyon kurulması oldukça yararlı olacaktır. 

Projenin çıktısı olarak elde edilen yangın risk, yangın tehlike ile yangın risk 

ve tehlike haritaları, çalışma alanında yeniden tanımlanabilecek yangın 

yönetimi anlayışı için altlık oluşturacaktır. Bu çalışma benzer yerler için de 

örnek olma niteliğindedir. 
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ÖZET 

%96‟sı insanlar tarafından çıkarılan orman yangınları, ülkemizde 

kamuoyunun dikkatini en çok çeken maddi ve manevi önemli zararlara yol 

açan olaylardandır. Bu çalışmada, yangına duyarlı kuşakta yer alan Akdeniz 

Bölgesinde, en çok orman yangınına sahne olan ve bu nedenle çalışma alanı 

olarak seçilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünde, yangın risk ve 

tehlikesinin coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Manavgat‟ta toplam 90313.9 ha alanın 48483.4 ha‟ı (%53.68) orman olup, 

1978-2002 yıllarını kapsayan 25 yıllık dönemde çıkan 555 adet yangında 

2908.0 ha orman alanının yandığı tespit edilmiştir.  

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü‟nde, OGM‟nin yapmış olduğu yangın 

tehlike sınıflamasında (YTS), yıllık ortalama 22.2 yangın adediyle, yangına 

1. derece duyarlı, yine Yücel, 1987 tarafından yapılan orman yangınları 

duyarlılık derecelendirmesinde 0.046 sabit değeri ile orman yangını tehlikesi 

en yüksek yerlerden olduğu belirlenmiştir (Bilgili ve Küçük, 2001).  

Çalışma alanında yapılan arazi incelemelerinde meşcere haritasının fiili 

duruma uygunluğu denetlenmiş, bazı bölmelere ait meşcere tiplerinde 

yangınlara bağlı, değişiklikler olduğu saptanmıştır. 1/25000 ölçekli sayısal 

haritalar, paftalar ve orman amenajman planlarından araziye ait meşcere tipi, 

yükseklik, bakı ve eğim haritaları ile yangınların çıkışı ve gelişimini 

etkileyecek yollar, enerji nakil hatları, yangın emniyet yol ve şeritleri, su 

alanları, tarım alanları, yerleşim alanları ve nüfus gibi birçok parametre CBS 

ortamında veritabanına girilmiştir. Yangın tehlikesinin belirlenmesine 

yönelik her meşcere tipini temsil edecek sayıda değişik yükseklik, bakı ve 

eğimden alınan toplam 270 adet deneme alanı arazide GPS yardımıyla 

bulunmuştur. Birim alanda, yanıcı yükünün saptanması amacıyla ölü örtü 

(ince ve kalın yanıcılar) ve diri örtüye (kaplama alanı, ortalama boy ve 

türler) ilişkin ölçümler yapılarak meşcerelerin durumuna ilişkin bilgiler 

kaydedilmiştir.  

Devlet Meteoroloji İşleri Antalya Bölge Müdürlüğü‟nden (DMİ) yörenin 

iklim değerleri (21 yıllık) ile Devlet İstatistik Enstitüsü Antalya Bölge 

Müdürlüğü‟nden (DİE) yerleşim yerlerine ait 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 

ve 2000 yılı genel nüfus sayım sonuçlarına ait veriler alınmıştır. 

Çalışma alanında meydana gelen orman yangınlarına ait bilgiler yangın sicil 

fişlerinden alınmıştır. Yangının çıktığı yer, kayıtlardaki bölme numarası ve 

meşcere tipleri dikkate alınarak koordinatlı şekilde coğrafi bilgi sistemleri 

(CBS) ortamına aktarılmıştır. Orman yangınları, alan, çıkış tarihi, saati ve 
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nedenleri bakımından incelenerek, çalışma alanındaki bitki örtüsü ve 

meşcere tipleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Elde edilen verilerin sağlıklı olarak değerlendirilerek, sayısal sonuçlara 

ulaşılması amacıyla çalışma alanı, 3X3 km ( 900 ha)‟lık 136 kareye 

bölünmüştür. İstatistiki analizlerde yangın riski için yangın sayısı, yangın 

tehlikesi için yanan alan miktarları bağımlı değişken olarak alınmıştır. 

Bağımsız değişken olarak yanıcı madde (meşcere tipi, kuru ve yaş yanıcı 

özellikleri vb.), orman alanı, nüfus, yollar, ziraat ve yerleşim alanları, eğim, 

bakı ve yükseklik gibi kareler bazında oluşturulan 30 farklı parametreye ait 

veri kullanılmıştır.  

Yapılan regresyon analizleri sonucunda çalışma alanının yangın riski (yangın 

sayısı) ve yangın tehlikesini (yanan alan) bulmaya yönelik denklemler elde 

edilmiştir. Bu denkleme göre riskli ve tehlikeli alanlar belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Orman Yangınları, 

Yangın Riski, Yangın Tehlikesi, Regresyon Analizi, Manavgat Orman 

İşletme Müdürlüğü 
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SUMMARY 

In Turkey, forest fires of which 96 % is caused by man, are the most 
important disasters, resulting in economic and moral damages. In this study, 
it was aimed to determine the risk and danger of wildfire by using 
Geographical Information Systems (GIS) at Manavgat local forest 
directorate in Mediterrannean Region where forest are known to be very 
sensitive to wildfires.  48483.4 ha (53.68 %) of the total area of 90313.9 ha 
are covered with forest. It was reported that in a 25 year period 1978-2002, 
555 wildfires occurred and total 2908.0 ha forest area were denuded. 

Considering the fire danger classifications, study area falls in one of the most 
sensitive areas to fire with an average number of 22.2 per annum. Fire 
sensitivity index is determined 0.046 according to the method described by 
Yücel (1987). Reliability of stand maps was checked in field and some shifts 
in stand type were found due to fire. Digital maps scaled 1/25000 were 
drawn to show stand types, road communication, power lines, fire breaks, 
lanscape relief, arable lands and urban areas. These major factors effecting 
fire occurance and fire spread were also loaded in  a data base. In total, 270 
sample plots were chosen in the study area to represent various stand types 
by means of GPS. In each sample plot, measurements of litter and living fuel 
were made to determine fuel load. 

Data were gathered from Antalya meteorological office on local climate and 
from sattistical office on urban and rural settlement. 

Information on past forest fires were also collected from forestry department 
records. This information were loaded on GIS which included date, location 
( Geographic coordinate), forest compartment number, acreage, stand types. 
Interrelation of forest fires to stand type and vegetation cover was studied 
interms of these factors. 

The study area was divided into 136 parts by a grid of 3X3 km in order to 
evaluate istatistical data. Number of fires and fire denuded area were taken 
as dependent variables. While fuel load chacteristics, forest area, population, 
roads, residential areas etc. total 30 parameters   were used as independent 
variables on each square.  

Regration analyses were made in order to calculate fire risk(number of fires), 
fire danger (burnst area). Areas with high fire risk and danger were 
determined by regresion equations.  

Key Words:  Geographical Information System (GIS), Wildfires, Fire Risk, 
Fire Danger, Regretion Analyses, Manavgat Forest Directorate 
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