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Özet
Birçok sektörün karar verme problemlerinde modelin sınırlarını esnetmesi 

ve hassas sonuçlar vermesi nedeniyle bulanık mantıktan yararlanılmaktadır. Bulanık 
mantık, belirsizlikleri azaltması nedeniyle ormancılık sektöründe de dikkate 
alınmaktadır.

Bu makalede, ormancılık sektöründeki bulanık mantık uygulamaları ve bu 
uygulamaların sağladığı faydalar değerlendirildikten sonra bazı öneriler 
geliştirilmiştir. Bu amaçla, öncelikle bulanık mantık kavramı tanımlanmış, bulanık 
kümeler ve bulamk sistemlerin özellikleri açıklanmıştır. Daha sonra, ormancılığın 
fotogrametri, hâsılat, amenajman, botanik, ekoloji, havza amenajmam, orman 
koruma, yangın, korunan alanlar, yaban hayatı, ekonomi, politika ve yönetim 
konularındaki problemleri ele alan 35 adet bulanık mantık uygulaması incelenmiştir.

Sonuç olarak, ormancılıkta bulanık mantık uygulamalarının 15 yıllık bir 
geçmişinin olduğu ve çoğunlukla yönetim ve ekolojiye yönelik sorunların 
modellenmesinde kullanıldığı belirlenmiştir. Türkiye’de ise ormancılıkta bulanık 
mantık uygulamalarının beş yıllık bir geçmişi olup, bu kapsamda yapılmış dört 
çalışmaya rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Ormancılık, Karar Verme
Problemleri, Yönetim ve Ekolojide Modelleme

Abstract
Because it extends the boundaries o f the model and gives more sensitive 

results fuzzy logic is benefited in the decision-making problems o f many sectors. 
Due to the fact that fuzzy logic reduce uncertainties, it is also considered in forestry 
sector.

After evaluating o f fuzzy logic applications in the forestry sector and its 
benefits, some suggestions were developed in this article. For this aim, first, fuzzy 
logic concept was defined and fuzzy sets and characteristics o f fuzzy systems were 
explained. Further, on the 35 topics o f the forestry about fuzzy logic applications 
that they are related to photogrammetry, forest yield, forest management, botany, 
ecology, watershed management, forest protection, forest fire, protected area, 
wildlife, economy, politics and management were examined.

As a result, fuzzy logic applications in forestry have a history o f fifteen 
years and it was determined that it has been predominantly used in modeling to 
solve the management and ecological problems in forestry. In Turkey, on the other 
hand, fuzzy logic has a history o f five years. Only five ongoing or completed study 
concerning the subject has been located an examined.

Key words: Fuzzy logic, forestry, deciding problems, modeling in 
management and ecology
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1. GİRİŞ

Orman işletmeleri sorumlu olduğu alanları, çok amaçlı 
faydalanmaya yönelik olarak, odun hammaddesi, odun dışı bitkisel ürünler, 
yaban hayatı, rekreasyon, toprak ve su koruma gibi orman ürün ve 
hizmetlerini sağlamak amacıyla yönetmektedirler. Ancak orman 
işletmelerinin kendilerine en uygun ürün ve hizmet bileşimini belirlemesi 
için girdilerin ve çıktıların (ürün ve hizmetlerin) tanımlanabilir ve ölçülebilir 
olması gerekmektedir. Orman işletmelerinde üretime yönelik olan mevcut 
bilgiler genellikle odun hammaddesine yöneliktir. Bu nedenle de odun 
hammaddesi miktarını metreküp cinsinden belirtmek günümüzde problem 
olarak görülmemektedir.

Odun hammaddesi dışındaki ürünlere yönelik girdi ve çıktılar 
arasındaki ilişkilerde ve bir ürünün diğer bir ürüne dönüşümü gibi bazı 
konularda yeterli bilgi olmayıp, üretim sürecinde bazı belirsizlikler 
bulunmaktadır. Örneğin; açık hava rekreasyonundaki ziyaretçi sayısının ve 
su üretim miktarının belirlenmesi bir ölçüde olanaklı iken ormanın, havayı 
temizleme ve gürültüyü azaltma gibi çevreyi iyileştirici etkilerini miktar 
olarak ifade etmek her zaman mümkün olmamaktadır. Aynı şekilde, bu 
etkilerin belirlenmesi ve kalitelerinin ölçülmesi de oldukça zordur. İfade 
edilen belirsizliklerden dolayı, orman işletmelerinde en uygun ürün ve 
hizmet karışımını belirlemek kolay değildir. Bu zorluk ormancılıkta 
yardımcı bir karar mekanizması durumunda bulunan çok ölçütlü karar verme 
tekniklerine olan gereksinimi arttırmaktadır.

Çok ölçütlü karar verme tekniklerinin ormancılık sektöründeki 
uygulamaları gelişmiş ülkelerde bir hayli fazladır. Ülkemiz ormancılık 
araştırmalarında ise bilgisayar kullanımının aratmasıyla birlikte, son yıllarda 
bu teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarına ulaşmada, ormancılığın hemen her alanında olduğu gibi, özellikle 
orman kaynaklarının planlanması ve yönetimi sürecinde de çok ölçütlü karar 
verme tekniklerinden yararlanmak büyük önem arz etmektedir (DAŞDEMİR 
ve GÜNGÖR, 2004, s. 16).

Çok ölçütlü karar verme teknikleri yapı itibarı ile çok amaçlı olup, 
belirsiz bir çevre içerisinde meydana gelmektedir. Bu teknikler arasında yer 
alan bulanık mantık, belirsizlik içeren ve sözel olarak ifade edilen 
problemlerin modellenmesinde oldukça başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle, 
son yıllarda birçok uzmanlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Bulanık mantık, bir önermenin doğruluğunu, önermelerle (kesin yanlış ve 
kesin doğru arasındaki sonsuz sayıda doğruluk değerlerini içeren bir 
kümedeki değerler) ya da sayısal olarak [0,1] gerçel sayı aralığıyla 
ilişkilendiren bir fonksiyon olarak tanımlanmaktadır (BAYKAL ve BEYAN, 
2004a, s.39). Diğer bir ifadeyle, bulanık mantık, sözel ve belirsizlik içeren 
kavramların modellenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu makalede, bulanık mantığın ormancılık sektöründeki 
uygulamaları araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle, bulanık mantık, bulanık 
kümeler, bulanık sistemlerin özellikleri, bulanıklaştırma ve durulaştırma 
kavramları açıklanmıştır. Daha sonra, bulanık mantığın ormancılık 
alanındaki bazı uygulama örnekleri konu bazında incelenmiştir.

2. BULANIK MANTIK

2.1. Bulanık Mantığın Gelişimi

Nesnelerin özellikleri veya ölçütlerine yönelik bilgi veya verilerin 
düzenlenmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması veya genelleştirilmesi 
işlemlerinde küme kavramı ön plana çıkmaktadır. Klasik küme, evrensel 
kümedeki nesnelerin ortak özelliklerine göre bir araya getirme işlemi olarak 
tanımlanmakta ve bu tip sistemlerin dayandığı temel ilkeye klasik mantık 
(Aristo mantığı) adı verilmektedir. Burada nesneler bir kümenin elemanı ise 
üye, elemanı değilse üye değil şeklinde adlandırılmaktadır. Bu durum 
sayısallaştınldığmda üye olanlar 1 değerini, olmayanlar 0 değerini 
almaktadır. Klasik mantıkta bu iki değer dışında orta bir değer, yani kısmi 
bir üyelik bulunmamaktadır.

İki değerli {O, l} Aristo mantığına alternatif olabilecek ilk sistematik 
öneriyi XX. yüzyılın başında Lukasiewicz getirmiştir. Üç değerli mantık 
önerisinde bulunan Lukasiewicz, bu mantığın değer kümesim { 0, u, 1 } 
olarak tanımlanmıştır. Burada, 0 önermenin yanlış olduğunu, 1 önermenin 
doğru olduğunu, u1 ise önermenin doğru ya da yanlışlığı hakkmdaki 
kararsızlığı ifade etmektedir (YAKUPOĞLU ve ark., 2008, s. 122).

1965 yılında Lotfi A. Zadeh, niteliklerin ikili üyelik fonksiyonuyla 
ifade edildiği klasik kümeler yerine, dereceli üyelik fonksiyonuyla ifade 
edildiği bulanık kümeler tanımını önererek bulanık mantığın temelini

1 u yerine V2 de kullanlmak tadr.
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atmıştır (BAYKAL ve BEYAN, 2004a, s.74). Burada Zadeh, nitelikler 
arasındaki ilişkilerin kesikli olmadığını ve bir nitelikten diğerine geçişin 
sürekli olduğunu açıklamıştır. Örneğin; kırmızı ile kırmızımsı arasındaki 
sınır belirgin olmayıp, birinden diğerine sürekli bir geçiş bulunmaktadır. Bu 
aşamada bulanık kümeler, kırmızı ile kırmızımsı arasındaki ifadelerin 
sayısallaştırılmasını sağlamaktadır.

Bulanık mantık, ilk kez 1970 yılında Bellman ve Zadeh’in bulanık 
ortamda karar verme isimli çalışmasıyla bulanık kontrolcü olarak literatüre 
girmiş olsa da bulanık teori, 1975 yılında Mamdani ve Assilian’ın bulamk 
bir sistem yardımıyla bir buhar makinesini kontrol etmesiyle uygulamaya 
aktarılmıştır. Ayrıca, bulanık mantık, ticari olarak 1980 yılında, 
Danimarka’daki bir çimento fabrikasının fırın sıcaklığının kontrol edilmesi 
amacıyla ilk kez kullanılmıştır. Bulanık teori 1980 yılından sonra, elektrikli 
süpürge, çamaşır makinesi, asansör, metro ve şirket işletimi gibi çok farklı 
alanlarda uygulanmıştır. Son yıllarda bulamk mantık uygulamaları 
mühendislik, uzay araştırmaları, havacılık endüstrisi, veri tabanlarının sözel 
hale getirilmesi, telesekreterlerin cevaplaması gibi birçok konuda yaygın 
olarak kullanılmaktadır (MERT, 2003, s.17; IŞIKLI, 2004, s. 113; KIYAK 
ve KAHVECÎOĞLU, 2003, s.64).

2.2. Bulanık Kümeler ve Özellikleri

Nesnelerin klasik mantıkla sınıflandırılmasında öncelikle bir 
kıyaslama değerinin, yani başlangıç değerinin tanımlanması gerekmektedir. 
Örneğin; boyu 180 cm’den büyük olanlar uzun boylu, 165 cm’den küçük 
olanlar kısa boylu, bunların arasındakiler orta boylu gibi tanımlamaların 
yapılması gerekmektedir (Şekil la). Ancak küme öğeleri arasındaki 
başlangıç değeri tanımlamalarının veya öğeler arasındaki sınırlarının tam 
olarak belirlenmediği ve süreklilik içeren durumlarla da karşılaşılmaktadır. 
Üyelik sınırlarının sürekli olduğu bu gibi durumlarda bulanık küme 
teorisinden yararlanılmaktadır.

Şekil la ’da görüldüğü gibi, 180 cm boyundaki bir kişi, klasik 
mantığa göre, uzun boylular kümesinin üyesi iken boyu 179 veya 179,90 cm 
olan kişi, uzun boylular kümesinin üyesi olamamaktadır. Gerçekte boyu 
179,90 cm ile 180,00 cm olan iki kişi arasında gözle görünen bir fark 
bulunmamaktadır. Ancak klasik mantıkta sınırlara çok yakın olan değerler 
üyelik fonksiyonunu etkilememektedir. Sınırlara çok yakın olan bu değerler, 
klasik mantığın sürekli bir formu olan bulanık küme teorisi ile
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açıklanmaktadır. Şekil lb ’ye göre, bir bulanık küme öğesi, aynı değişken 
özelliğine sahip başka bir kümenin de öğesi olabilir.

▲

1 Kısa Orta Uzun

165 ^  [cm)

a. Klasik Küme

Şekil 1. Klasik ve Bulanık Kümede Uzunluk Üyelik Fonksiyonu
Figure 1. Membership function o f tallness in classical and fuzzy set

Bir bulanık küme, üzerindeki (~) işareti ile veya altındaki (_) işareti 
ile tanınır (Â, n, n, A vb.).

Bulamk kümede üyelik fonksiyonu değer aralığı:

M x) - *  [°4]
biçiminde gösterilir. Bulanık küme tanımındaki (/) işareti, ayraç olarak 
kullanılmakta olup, her bir küme üyesine (jrf) hangi üyelik derecesinin (pfo)) 
karşılık geldiğini göstermektedir. Örneğin, bulanık küme olarak uzunluk 
kelimesinin ifadesi,

A={0,3/160 + 0,5/165 + 0,7/170 + 1,0/185}

şeklinde olsun. Burada, boyu 160 cm olan bireyin üyelik derecesi 0,3 ile 
gösterilmektedir. Ayrıca matematik işlemlerinden farklı olarak £  sembolü 
sonlu, İ sembolü ise sürekli küme öğeleri topluluğunu ifade etmektedir.

Klasik kümeler ile bulanık kümeler arasında bazı farklar 
bulunmaktadır. Bunlar: i) klasik kümelerde dikdörtgen üyelik derecesine 
sahip sadece bir adet fonksiyon bulunmaktadır, ii) klasik kümelerin tersine 
bulanık kümelerde, küme öğeleri arasındaki sınırlar esnektir, iii) bulanık

b. Bulanık Küme
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kümede, küme öğelerinin hedefe olan mesafesi üyelik derecesi ile 
tanımlamaktadır, iv) bulanık kümede, kısmi üyeliğe izin verilmekte olup, bir 
bulanık küme öğesi, aynı değişken özelliğine sahip olmak üzere başka bir 
kümenin de öğesi olabilir. Ayrıca, bulanık kümelerin aşağıda belirtilen üç 
şarttan ilk ikisini mutlaka sağlayan değişik üyelik derecesi fonksiyonlarına 
sahip olması gerekmektedir (ŞEN, 2004, s.14).

a) Bulanık küme normal, yani kümede bulunan öğelerden en az 
birinin en büyük üyelik derecesi 1 olmalıdır.

b) Bulanık küme monoton, yani üyelik derecesi l ’e eşit olan öğenin 
yakın sağındaki ve solundaki öğelerin üyelik derecelerinin de l ’e yakın 
olması gerekir.

e) Bulanık küme simetrik, yani üyelik derecesi l ’e eşit olan öğeden 
sağa ve sola eşit mesafede hareket edildiği zaman bulunan öğelerin üyelik 
dereceleri birbirlerine eşit olmalıdır.

Klasik kümelerin eşitlik, kapsama, birleşme, kesişme, kartezyen 
çarpım gibi özellikleri ile aritmetik işlemler, bulanık kümelerde farklılık 
göstermektedir (MERT, 2003, s.40-47; ÖZKAN, 2003, 36-64; BAYKAL ve 
BEYAN, 2004a, s.234-242; ŞEN, 2004, s.42-65)'

3. BULANIK SİSTEMLER

Bulanık mantığa dayanan sistemler genel olarak, bulandırma ara 
yüzü, çıkarım motoru (karar verme mantığı), durulama ara yüzü ve bilgi 
tabanı olmak üzere dört bölümden oluşur. Şekil 2’de bir bulamk sistemin 
genel yapısı gösterilmiştir (ŞEN, 2004, s.20-22; BAYKAL ve BEYAN 
2004b, s. 195-197).

Şekil 2’de yer alan her bir birimin kendine özgü görevi vardır. 
Bulandırma ara yüzünün görevi, kesin girdi değerlerini işleyerek bulanık 
değerlere çevirmektir. Bu amaçla sistem girdi değerlerini alır, girdi değişken 
aralığının uygun evrensel kümeye dönüştürülmesini sağlar ve girdi verilerini 
uygun sözel değerlere (bulanık kümeler) dönüştürür. Çıkarım motoru (karar 
verme mantığı) bulamk kavramlara dayalı insan karar verme işlemim taklit 
eder. Ayrıca semantik kuralları kullanan bulanık denetim etkinliklerini 
uygular. Bilgi tabanı, uygulama alanı hedeflerinin bilgisini içerir, kural ve 
üyelik fonksiyonlarım tanımlar. Bilgi tabanı, veri tabanı ve sözel kural 
tabanından oluşur. Veri tabam denetim kuralları ve veri işlemede kullanılan 
gerekli tanımları içerir. Sözel kural tabanı, stratejiyi ve kuralları sözel
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ifadeler aracılığı ile tanımlamaktadır. Kııral tabam, sözel olarak ilgili 
sistemin modellenmiş hali olarak görülebilir. Durulama ara yüzünün görevi 
ise bulanık çıktı değerlerini kesin değerlere çevirmektir (YAKUPOĞLU ve 
ark. 2008, s.123).

( Bilgi Tabanı 

-C  V eri ta  b an ı V

K ural tabanı)

K e s in  Girdi W Bulandırma Bulaşık Girdi ^ Çıkarım Bulanık Çıktı D uru la m a
Arayüzü ► Motoru ► Arayüzü

Kesin Çıktı

Şekil 2. Bulanık Sistemin Genel Yapısı.
Figure 2. General structure o f  fiızzy system

3.1. Bulanıklaştırma

Bulanıklaştırma, genel olarak sisteme dışarıdan gelen verilerin, 
sistemin çıkarım mekanizması aracılığıyla bilgi tabanındaki bilgileri 
kullanarak işlenmesi için gereken ön hazırlıkları kapsar (BAYKAL ve 
BEYAN, 2004b, s. 196). Diğer bir ifadeyle bulanıklaştırma ile bulanık 
kümenin bir üyesi olarak yargı/bilgiler tanımlanır ve her bir öğeye 0 ile 1 
arasında değer verilir.

Bulanıklaştırma sürecinde incelenen konunun yapısına ve amacına 
uygun üyelik fonksiyonu belirlenir. Üyelik fonksiyonu, küme üyelerinin 
değerleri ile değişiklik gösteren eğriye denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
bulanık kümelerde, kısmi üyelik, tam üyelik ve üye olmama kavramları 
arasındaki ilişkiler “ne kadar” veya “hangi noktadan sonra” gibi soruların 
yanıtları üyelik fonksiyonu ile açıklanmaktadır. Üyelik fonksiyonu olarak 
üçgen, yamuk, çan eğrisi, sigmoidal gibi fonksiyonlar kullanılmaktadır. 
Şekil 3’de yaygın olarak kullanılan üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonu
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verilmiş olup, x ekseni üyeleri (sözel ifadeleri), y ekseni ise üyelik 
derecelerini göstermektedir.

1,0

o

a. Üçgen Üyelik Fonksiyonu b. Yamuk Üyelik Fonksiyonu

Şekil 3. Üçgen ve Yamuk Üyelik Fonksiyonları
Figure 3. Triangle and trapezoid membership function

Bulanık üçgen sayı (a,m,b), bulanık yamuk sayı (a, m, n, b) seklinde 
gösterilir. Bulanık bir ifadede a ve b öğeleri şurasıyla en düşük ve en yüksek 
olasılığı, m ve n ise net değeri ifade etmektedir. Üçgen ve yamuk bulanık 
üyelik fonksiyonuna sahip bulanık kümelerin sağ ve sol üyelik değerlerine 
göre matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir.

ju(x) =

0 
x -  a
m - a
b - x
b - m

0

eğer x  < a ise 

eğer a <, x <, m ise

eğer m < x < u ise 

eğer x  > b ise

ju(x) =

0
x - a
m - a

1
b - x
b - n

0

eğer x < a ise

eğer a ^  x <, m ise 

eğer m <, x £ n ise

eğer n < x < b ise

eğer x  > b ise

a) Üçgen Üyelik Fonksiyonuna Sahip b) Yamuk Üyelik Fonksiyonuna Sahip
Bulanık Kümenin Sınırları Bulanık Kümenin Sınırları

3.2. Kural Tabanı

Bulanık sistemler çoklu girdileri, kural tabanı veya çıkarım motoru 
ile işleyerek tek çıktı haline dönüştürmektedir. Bulanık çıkanın sistemi, 
bulanık eğer o halde kuralları adı verilen bulanık kurallara dayanmaktadır. 
Genel olarak, bulanık kurallar,
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Kural 1: Eğer x = Aı ve y  = Bı ise z = Nı
Kural 2: Eğer x = A2 ve y  = B2 ise z = N2

vb. formdadır (Örneğin eğer bitki örtüsü yoğun ise erozyon riski 
azdır). Bulanık modelin temeli, bulanık eğer o halde kurallarından 
anlaşılacağı üzere öncül ve soncul kısımlardan oluşmaktadır. Burada x  ve y  
öncül kısımdaki girdi değişkenlerince tanımlanan koşullan, z ise soncul 
kısımdaki çıktı değişkenlerince tanımlanan sonuçlan ifade eder (YILMAZ 
ve ARSLAN, 2005, s.514).

Sözel bulanık model (Mamdani yöntemi), bulanık bağmtısal model, 
Sugeno modeli, Takagi Sugeno Kang modeli yaygın olarak kullanılan 
bulanık modeller arasındadır (ŞATIR, 2006, s.7).

3.3. Bulanık Çıkarım Motoru

Bulanık Çıkarım Motoru, bulanık kural tabanında giriş ve çıkış
bulanık kümeleri arasında kurulan ilişkileri toplayarak sistemin bir çıkışlı
davranmasını sağlamaktadır. Bu motor, her bir kuralın çıkanmlarmı 
birleştirerek sistemin nasıl bir çıktı vereceğini belirlemektedir (ŞEN, 2004, 
s.20). Kural tabanındaki bilginin modellenme şekline göre (Mamdani, 
Tagaki Sugeno Kang vb.) eldeki girdi değerine karşılık gelen çıktı değeri 
belirlenmektedir.

3.4. Durulaştırma

Bulanık olan bilgilerin kesin sonuçlar haline dönüştürülmesi için 
yapılan işlemlerin tümüne durulaştırma adı verilir (ŞEN, 2004, s.89). Diğer 
bir ifadeyle, durulaştırma, elde edilmiş bir bulanık denetim etkinliğinde 
olasılık dağılımını en iyi gösteren, bulanık olmayan denetim etkinliği elde 
etme sürecidir (BAYKAL ve BEYAN, 2004b, s.221). Yükseklik yöntemi, 
ağırlık merkezi yöntemi, ağırlıklı ortalama yöntemi, ortalama en büyük 
üyelik yöntemi (en büyüklerin ortalaması), toplamların merkezi yöntemi, en 
büyük alanın merkezi yöntemi, en büyük ilk veya son üyelik derecesi 
yöntemi gibi durulaştırma yöntemleri bulunmaktadır (KIYAK ve 
KAHVECİOĞLU, 2003, s.67-68; ŞEN, 2004, s.93).

4. BULANIK MANTIĞIN ORMANCILIK SEKTÖRÜNDEKİ 
BAZI UYGULAMALARI

Bulanık (fuzzy) sözcüğü 1970’li yıllarda 566 adet, 1980’li yıllarda 
2361 adet; 1990’h yıllarda 23733 adet ve 2000-2004 yıllan arasında ise 
eksik veriler hariç olmak üzere toplam 26680 adet bilimsel çalışmanın

11



başlığında yer almıştır (IŞIKLI, 2004, s. 124). Dikkat edilirse 1980’li 
yıllarda bulamk teorinin uygulama koşullarının ve örneklerinin 
öğrenilmesiyle birlikte, işletmelerdeki kullanım miktarının da hızla arttığı 
görülmektedir.

Bulanık teori ve bulanık mantığın ormancılık disiplinlerini dikkate 
alan bazı uygulama örnekleri, beş başlık altında aşağıda özetlenmiştir.

Bulanık mantığın fotogrametri, hâsılat ve amenajman
uygulamaları:

Hava fotoğrafları yardımıyla arazi örtüsüne yönelik bulanık 
haritaların oluşturulması amacıyla 1990’lı yılların ortalarında 
gerçekleştirilen uygulamalar, bulanık mantığın ormancılıktaki ilk 
uygulamalarını oluşturmaktadır. Örneğin, İskoçya (Edinburg)’da yapılan bir 
çalışmada, hava fotoğraflarıyla arazi örtüsüne yönelik bulanık haritaların 
oluşturulması amaçlanmış ve fotogrametrik verilerin uygun biçimde 
bulanıklaştırılmasıyla bulanık arazi örtüsü haritalarının oluşturulabileceği 
belirtilmiştir (ZHANG and KIRBY, 1997). İsveç’de yapılan bir makalede ise 
yüksek çözünürlüklü renkli kızılötesi hava fotoğraflarında yer alan tür 
gruplan içindeki ağaçların bireysel taçlannm sımflandınlması amacıyla 
bulanık küme teorisinden yararlanmıştır. Ancak geniş alanlardaki ağaçlann 
bireysel taçlannm sınıflandınlmasında başan sağlanmış, küçük alanlarda ise 
hatalı sonuçlara ulaşılmıştır (BRANDTBERG, 2002).

Benzer olarak, Türkiye’de yapılan bir yüksek lisans tezinde, Toros- 
Aladağ yakın çevresindeki orman örtüsünü ve arazi kullanımını belirlemek 
amacıyla bulanık sınıflama modelinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, Ağustos 
2003 tarihli Envisat MERIS ve Landsat ETM uydu görüntüleri 
kullanılmıştır. Tarım, açık alan, kızılçam, karaçam, sedir, göknar, ardıç ve su 
yüzeyleri olmak üzere sekiz temel arazi örtüsü belirlenmiştir. Ancak her bir 
arazi örtüsü için yeterli sayıda piksel bulunmaması nedeniyle, arazi 
sınıflandırmasında istenen doğruluk oranına ulaşılamamıştır (ŞATIR, 2006).

Endonezya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, sürdürülebilir orman 
yönetimi için katılımcılık modeli çatısı altında, bulanık kavramsal 
haritalandırma modelinin uygulaması açıklanmıştır. Kavramsal 
haritalandırma (cognitive mapping), niteliksel sistem dinamikleri (qualitative 
system dynamics) ve bulanık kavramsal haritalandırma (fiızzy cognitive 
mapping) olmak üzere üç tip yumuşak dinamik sistem modeli belirlenmiştir. 
Model bağımsız kaynak yönetim aracı olarak kullanılmak ve kaynak
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yönetim sistemi hakkındaki mevcut bilginin ve karmaşıklık düzeyine bağlı 
olarak daha sağlam ve esnek planlama çatısı kurmak için geliştirilmiştir. Bu 
modeldeki kavramlar ve düğümler niteliksel (teşvik, yerel bilgi, göl 
nitelikleri, nehir nitelikleri vb.) ve niceliksel (orman alanı, pirinç üretim 
alanı, pirinç verimliliği vb.) olmak üzere toplam 18 kavramı içermektedir 
(MENDOZA and PRABHU, 2006).

Özbekistan’ın Kuzey Amudarya Deltasında yapılan bir uygulama 
çalışmasında, Populus euphratica için habitat sürdürülebilirlik indeksi 
geliştirilmiştir. Populus euphratica alanının sürdürülebilirliği üzerindeki 
değişkenlerin etkisi bulanık küme yaklaşımıyla toplanan yarı nicel ve nitel 
bilgilerle düzenlenmiştir. Habitat sürdürülebilirliğinin belirlenmesine 
yönelik parametreler jeomorfoloji, toprak tipi, yeraltı suyu seviyesi, sel 
durumu (sel sıklığı, son selin zaman ve süresi), toprak tuzluluğu, yeraltı ve 
nehir suyu tuzluluğu ve antropojenik etkilerdir (RUGER et al., 2005).

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Selkirk dağlarında 
yapılan bir uygulamada, kısmi üyeliğe işaret eden bulanık küme teorisi ile 
meşcere gelişim aşamaları tanımlanmıştır. Böylece, gelişim çağı içinde 
doğal meşcere dinamikleri ile etkileşen bir mekanizma sağlanmıştır. Bu 
kapsamda bulanık S üyelik fonksiyonundan yararlanılmıştır. Kesin ve 
bulanık küme tanımlamaları haşatlı ve hasatsız olarak iki senaryo üzerinden 
yapılmıştır. Kesin küme senaryosunda yaş sınıflanmn sınırlan (olgun >120 
yaş ve yaşlı > 250 yaş) şeklindedir. Bulanık küme senaryosunda ise yaş 
sınırlan olgunlar için i  30, yaşlılar için i  50 yıl genişletilmiştir. Bulanık 
kümede olgunlar 90 ile 150 yaş arasında, yaşlılar ise 200 ile 300 yaş arasında 
(90<olgunlar<150 ve 200<yaşlı <300) tanımlanmıştır (BOYLAND et al., 
2006).

Kanada’nın British Columbia eyaletinde gerçekleştirilen farklı bir 
çalışmada ise, orman ve tanm arazilerindeki değişikliklerinin belirsiz olan 
küresel ısınma üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla olasılıklı doğrusal 
programlama modelinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, en iyi tahmin edilen 
parametre değerleri ve alternatif senaryolar aracılığıyla orman içi ve orman 
dışı ağaçlandırmalarda karbon tutma stratejileri araştırılmıştır (KRCMAR et 
al., 2001).

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, fotogrametri, 
hâsılat ve amenajman uygulamalarında bulanık mantığın, daha çok verileri
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bulanıklaştırma özelliğinden, yani bulanık küme teorisi’nden
yararlanılmıştır.

Bulanık mantığın botanik, ekoloji ve havza amenajmanı
uygulamaları:

Kanada’da yapılan bir çalışmada, bulanık çok amaçlı programlama 
modeli, iklim değişikliğine maruz kalan Mackenzie Havzası’mn yönetim 
planının hazırlanmasında kullanılmıştır. Çalışmada, tarım, orman, yaban 
hayatı habitatlarmın korunması, sulak alanların korunması, avcılık, 
rekreasyon ve toprak koruma gibi birbiriyle etkileşim halinde olan sektörler 
dikkate alınmıştır. Modelin amaç fonksiyonunda orman örtüsü, yaban hayatı 
habitatlarmın korunması, sulak alanların korunması, toprak/kirlilik oranının 
azaltılması, ekonomik amaçlar yer almaktadır. Ayrıca arazi uygunluğu, 
tarımsal üretim, orman ve kerestelik ağaç, rekreasyon faaliyeti, yaban hayatı 
habitatlarmın korunması, sulak alanların korunması, çiftlik hayvanlan ve 
çiftlikçilik, su talebi, toprak erozyonu, su kalitesi kısıtlan, ilgi ve çıkar 
gruplannm amaçları modele eklenmiştir (HUANG et al., 1998).

Avustralya’nın Queensland bölgesinde yapılan bir uygulamada, 
ormancılıktaki plantasyon kararlannın, toprak ve peyzaj üzerindeki etkisini 
saptamak amacıyla toprak-arazi modeli (regolith-terrain modeli) olarak 
adlandınlan bir model geliştirilmiştir. Çalışmada yamaç eğimi, toprak 
profilinin yukarıdan aşağıya doğru sıralanması (catenary) ve peyzaj olmak 
üzere üç çevresel göstergeden yararlanılmıştır. Coğrafik ve iklimsel veriler, 
orman arazilerini değerlendirmek amacıyla modele eklenmiş ve çok sayıda 
katman oluşturulmuştur. Elde edilen veriler bulanık mantık kurallarına göre 
sınıflandırılmıştır (THWAITES and SLATER, 2000).

İtalya’da yapılan bir çalışmada, çevresel etkileri değerlendirmek 
amacıyla bulanık küme teorisinden yararlanılmıştır. İncelenen alan için 
gürültü, yol ağı, estetik, sağlık ve hava kalitesi olmak üzere beş çevresel 
bileşen ve zemin türü, gürültü emisyonu, katı atık ve materyal nakli ile gaz 
salımmı olmak üzere dört etki faktörü dikkate alınmıştır. Bu faktörler 
aracılığıyla, bulanık çevresel etki değerlendirme matrisi modeli 
oluşturulmuştur. Değerlendirme matrisi ile bulamk terimlerdeki çevresel 
etkiler hesaplanmış ve her bir a kesme düzeyi için etki aralığına yönelik risk 
derecesi belirlenmiştir. Buradaki etki aralığının genişliğinin, hem girdilere 
(çevresel bileşenlerin kalitesi, fiziksel parametrelerin etkisi gibi) hem de 
fiziksel parametrelerle çevresel bileşenler arasındaki ilişkilerin belirsizliğine
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ve fiziksel parametreler ile etkileyen faktörler arasındaki ilişkilerin 
belirsizliğine bağlı olduğu açıklanmıştır (ENEA and SALEMI, 2001).

Danimarka’da yapılan bir uygulamada, çeşitli orman yönetim 
senaryoları altında, tür zenginliğinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 
coğrafi bilgi sistemi temelinde çevresel eğim, besin, su, flora ve tür 
zenginliğini bozan unsurları türetmek için topografya, toprak ve meşcere 
olmak üzere üç standart katman haritası kullanılmıştır. Dört eğim derecesi 
için 60 bitki türünün potansiyel dağılımı modellenmiştir. Bu model, dağılma 
etkisi, demografik tahminler ve biyolojik faktörler nedeniyle, pilot bölgeye 
yönelik veri setindeki türlerin küçük bir bölümünü açıklamıştır. Ancak 
uzman bilgisine dayanan tür çeşitliliğine yönelik eğim haritalarının, coğrafi 
bilgi sistemindeki işlemlerin, bulanık kavramsal haritalamanın ve standart 
orman haritalarının kapsamlı bir kombinasyonu ile üretilebileceği çalışma 
sonucu olarak belirtilmiştir (SKOV and SVENNING 2003).

Amerika’da yapılan bir çalışmada, ekosistem özellikleri ve 
sürdürülebilirlik kapsamındaki bulanık önerileri geliştirmek amacıyla 
bulanık küme kavramından, önerileri değerlendirmek amacıyla da bulanık 
mantıktan yararlanılmıştır. Üyelik fonksiyonu ikizkenar yamuk biçiminde 
tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda, ekosistem sürdürülebilirliğini 
değerlendirmede, bulanık mantığın geleneksel yaklaşımlara göre daha 
kullanışlı olduğu vurgulanmıştır (PRATO, 2005).

Türkiye’de yapılan yüksek lisans tezinde, Porsuk Çayı’nın kirlilik 
profili, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nün 2001 ve 2002 yıllarına ait 
verileriyle, bulanık mantık yönteminden yararlanılarak açıklanmıştır. Suyun 
özellikleri ve kirliliği ile ilgili bilgi vermesi açısından modelde, çözünmüş 
oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı ve amonyak 
azotu parametreleri kullanılmıştır. Bu kapsamda su kalite sınıflan yüksek 
kaliteli su, az kirlenmiş su, kirli su ve çok kirlenmiş su olarak aynlmıştır 
(ORAK, 2006).

Türkiye’de yapılan makalede, toprak erozyonu miktarını tahmin 
etmek amacıyla MITRA et al. (1998)’de sunulan “büyük bir havzadaki 
erozyonun tahmininde bulanık mantık uygulamaları” adlı makale, bulanık 
mantık temelli modellere örnek olarak incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle 
iki değerli mantık tanımlanmış ve iki değerli klasik mantıktan bulanık 
mantığa geçiş süreci açıklanmıştır (YAKUPOGLU ve ark., 2008).
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Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, botanik, 
ekoloji, havza amenajmanı uygulamalarının çoğunda bulanık kural tabanlı 
modellerden yararlanılmıştır.

Bulanık mantığın orman koruma ve orman yangını
uygulamaları:

Yunanistan’da yapılan bir makalede, orman yangınları ile mücadele 
ve önleme politikalarını geliştirmek amacıyla orman yangını risk gruplan 
oluşturulmuştur. Orman yangını risk sınıflama yöntemi olarak KANDEL and 
BYATT (1978) tarafından belirlenen bulanık beklenen aralıklar (fiızzy 
expected intervals (F.E.I.)) modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, 
Yunanistan’ın orman yangını risk gruplan, bulanık F.E.I modeli ve otomatik 
öğrenme algoritmalan yardımıyla geliştirilen uzman sistemler ile 
sınıflandınlmıştır (ILIADIS et al., 2002).

Yunanistan’da yapılan aynı konudaki başka bir makalede, yangın 
riskini azaltmak amacıyla yangın tehlike indeksi geliştirilmiştir. İndeks çok 
kriterli karar destek sistemlerinden mantıksal programlama ile 
hesaplanmıştır. Bulanık küme teorisi, belirsizliklerin yönetilmesi ve 
sunulması için kullanılmıştır. Ancak yöntemin küçük alanlarda uygulanması 
önerilmiştir. Sistemin tek başına veya bütünleştirilmiş yazılım sistemlerinin 
bir parçası ile uygun bir arabirim kullanılarak, yangın ve orman yönetimi 
karar destek sistemlerinde kullanılabileceği ileri sürülmüştür (KALOUDIS et 
al., 2005).

Yine, Yunanistan’da yapılan farklı bir konudaki makalede, özel 
konulan ele alan karar destek sistemlerinin sonuçlanndan orman yönetim 
planlannda nasıl yararlanılacağı, tasarlanan bir model yardımıyla 
açıklanmaktadır. Bu kapsamda yabanıl alanlardaki yangın riskini 
sınırlandıran bir karar destek sistemi tasarlanmıştır. Geliştirilen modelde 
hem belirsizliğin yönetilmesinde bulanık mantıksal tekniklerin 
kullanılabileceği hem de durulaştırma (defuzzification) işlemleri ile bulanık 
olmayan sonuçların elde edilebileceği belirtilmektedir (KALOUDIS et al., 
2008).

Amerika’nın Utah eyaletinde yapılan aynı konudaki bir uygulamada, 
575 havzacığı (subwatershed) ve 4,8 milyon hektarlık alanı kaplayan bir 
örnek alanın yangın riski, mantıksal model ile değerlendirmiştir. Mantıksal 
modelde yangın riski, yangın tehlikesi, yangın davranışı ve kundaklama riski 
olmak üzere üç önemli konunun bir fonksiyonu olarak değerlendirilmiştir.
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Mantıksal ve karar modellerine yönelik işlemler, ekosistemlerin 
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen, ArcGIS temeline 
dayanan, bir karar destek sistemi olan EMDS adlı programla 
gerçekleştirilmiştir. Karar modelinde, her bir havzacıktaki yabanıl alan ile 
kentlerin birleşim noktalarının bulunduğu alanlar, yangın riski yüksek yerler 
olarak açıklanmıştır (HESSBURG et al., 2007).

Kanada’da yapılan bir uygulamada, Dendroctonus ponderosae’in 
musallat olduğu ağaçların duyarlılığını belirlemek ve coğrafi bilgi sistemi 
verilerine yönelik belirsizliği açıklamak için bulanık kümelerden 
yararlanılmıştır. Dendroctonus ponderosae salgınlan nedeniyle meydana 
gelen ağaç ölümlerinin tespit edilmesinde, bulanık kısıtlı cellular automata 
(CA) modelinin orman yönetimi için yararlı bilgi sağlayabileceği 
açıklanmıştır. Bulanık küme teorisi, yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama 
görüntülerinden bilgi sağlamak için kullanılmıştır (BONE et al., 2006)

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, orman koruma 
ve orman yangınlarına yönelik uygulamalarda genellikle bulanık küme 
teorisi’nden, sadece bir çalışmada bulanık kural tabanlı modelden 
yararlanılmıştır.

Bulanık mantığın korunan alanlar ve yaban hayatı
uygulamaları:

Kanada’da yapılan bir uygulama çalışmasında, önemli su kuşu 
habitatları için ses koruma planı geliştirmek, su kuşu bolluk 
değerlendirmelerini yapmak ve uydu görüntüsünden türetilmiş bir habitat 
modeli kurmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda su kuşu habitatları bulanık 
mantıkla modeli ile belirlenmiştir. 2004 yılında rasgele seçilen 153 sulak 
alan havzasında açık hava su kuşu anketi ile su kuşlarının ilk ve son üreme 
zamanlan belirlenmiştir. 1022 hektar sulak alanda 498 kuş çifti incelenmiş, 
ağustos sonundan ekim başına kadar geçen dönemde 160 havzada göçmen 
su kuşu bulunma durumları gözlemlenmiştir. 25 bin hektar sulak alanda 
yaklaşık 47 bin ördek, kaz ve kuğu tespit edilmiştir. Su kuşu alansal verileri, 
en düşük, ortalama ve en yüksek ölçümler olarak üçgen üyelik fonksiyonu 
temelinde incelenmiştir. Daha sonra, bir hektardan daha büyük her bir proje 
alanı için umulan su kuşu miktarı hesaplanmıştır. Ayrıca, rasgele seçilen su 
kuşu havzalarındaki su kuşu yoğunluğu belirlenmiş, su kuşu toplulukları için 
sulak alan ve yaylalardaki habitatlann göreceli önemi ortaya konulmuş, su 
kuşlarının üreme ve göç yollan için önemli sulak alan ve yaylalar 
saptanmıştır (BUTTERWORTH et al., 2005).
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Amerika’da yapılan bir model çalışmasında, yaban hayatı üzerinde 
belirsiz etkileri olan doğal ve iklimsel faktörleri dikkate alan bir kavramsal 
yönetim modeli geliştirilmiştir. Model, geçmişteki iklim değişiklerinin yaban 
hayatı üzerindeki etkisini dikkate alarak, gelecekteki iklim şartlannm çeşitli 
varsayımlar altında yaban hayatı üzerinde meydana getireceği olumlu veya 
olumsuz etkileri yaban hayatı yöneticilerine göstermeyi amaçlamaktadır. Bu 
amaçla geliştirilen model, altı aşamadan oluşmaktadır. Birinci adımda, iklim 
değişikliklerinin yaban hayatı türleri üzerindeki etkileri tanımlanmış ve 
gelecekteki iklim değişikliklerine karşı yönetim senaryoları geliştirilmiştir. 
İkinci adımda, biyolojik özellikler ve tür bütünlüğüne yönelik göstergeler 
seçilmiştir. Üçüncü adımda, biyolojik özellikler üzerinde karmaşıklığa neden 
olan insan ve doğal etkiler ortadan kaldırılmıştır. Dördüncü adımda, üçgen 
üyelik fonksiyonu ile sözel değişkenler tanımlanarak alternatif yönetim 
biçimlerinin biyolojik şartlara uygunluğu ve biyolojik özelliklerin göreceli 
önemi açıklanmıştır. Beşinci adımda, biyolojik özelliklerin minimum ve 
maksimum kabul edilebilirlik düzeyi ile değişimin güvenilirlik düzeyi 
belirlenmiştir. Son adımda ise, tür bütünlüğü ve biyolojik şartların derecesi 
bulanık kümeler ile tanımlanmış, tür bütünlüğü ve bulanık şartlar arasındaki 
bulanık ilişki ifade edilmiştir (PRATO, 2009a).

Aynı yazar tarafından Amerika’da yapılan farklı bir model
çalışmasında ise, bulanık uyarlanabilir yönetim (fuzzy adaptive
management) yaklaşımıyla sosyal ve ekolojik taşıma kapasitesi, birbiriyle 
tutarlı korunan alan ekosistemlerinin olup olmadığını belirlemek veya 
tutarlılığın belirsiz olması durumunda, tutarlılık derecesine ulaşmayı 
sağlayacak muhtemel yönetim eylemlerini tanımlamak ve alternatif yönetim 
eylemlerinin tutarlılıktan nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Önerilen yaklaşım, konuyu hipotetik bir örnek üzerinden altı aşamada 
incelemektedir. Birinci adımda, korunan alanların her bir yönetim zonundaki 
sosyal ve ekolojik taşma kapasitesi için ekosistem tutarlılığını sağlamaya 
yönelik alternatif yönetim eylemleri tanımlanmıştır. İkinci adımda, yönetim 
zonlarma alternatif yönetim eylemleri rasgele atanmıştır. Üçüncü adımda, 
ekosistem göstergeleri ve ekosistem tutarlılık derecesi, bulanık kümelerle 
belirlenmiş, ayrıca ekosistem göstergeleri ve ekosistem tutarlılık derecesi
arasındaki bulanık ilişkiler tanımlanmıştır. Dördüncü adımda, her bir
yönetim zonundaki göstergeler izlenmiştir. Beşinci adımda, her bir yönetim 
zonunda gözlemlenen göstergeler bulanık kümelerle tanımlanmıştır. Son 
adımda, her bir yönetim zonundaki alternatif yönetim biçimlerinin tutarlılık 
derecesini elde etmek amacıyla, bulanık kümelerle tanımlanan gözlemlenen
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göstergeler ile ekosistem tutarlılık derecesi arasındaki bulanık ilişkiler 
birleştirilmiştir (PRATO, 2009b).

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, korunan 
alanlar ve yaban hayatına yönelik uygulamalarda bulanık küme teorisi’nden 
yararlanılmıştır.

Bulanık mantığın ekonomi, politika ve yönetim uygulamaları:

Amerika’da yapılan hipotetik bir çalışmada, bulanık kümelerin 
yönetimin sürdürülebilirlik, eşitlik ve ekosistem sağlığı gibi amaçlan için 
nasıl kullanılacağı tartışılmıştır. Daha sonra, bulanık küme teorisi, 
sürdürülebilir orman yönetim kararlannı değerlendirme ve karşılaştırmada 
kullanılmıştır. Buna göre, ormancılık yönetim kararlarını değerlendirmek 
amacıyla, bir grup değerlendirme matrisi tanımlanmıştır. Bu kapsamda altı 
alternatif oluşturulmuştur. Bu alternatifler odun talebi, alan verimliliği, su 
kalitesi, yaban hayatı, sosyal eşitlikten oluşan beş bulanık ölçüt ve üç 
pozisyon aracılığıyla değerlendirilmiştir (DUCEY and LARSON, 1999).

Amerika’da yapılan başka bir makalede, ormanların 
sürdürülebilirliğini ulusal ve bölgesel seviyede değerlendiren, daha tutarlı ve 
açık bir sistem oluşturmak amacıyla mantık tabanlı sistem açıklanmıştır. 
Çalışmanın birinci amacı, ormanların ve onun faydalarının 
sürdürülebilirliğini değerlendirmede Montreal kriter ve göstergelerinden 
faydalanarak, bulanık tabanlı yaklaşımın faydalılığını göstermektir. İkinci 
amaç ise bilimsel ve politik rolü tanımlamaktır. Bu kapsamda bulanık mantık 
aracılığıyla önce ekolojik, ekonomik, sosyal ve kurumsal ilişkiler hakkındaki 
uzman hükümlerini organize eden bir sistem tasarlanmıştır. Daha sonra, 
bulanık tabanlı sistemin politik yapı, değerler ve sürdürülebilirlik olarak 
ifade edilen bir sıra kararı içeren yapısı yansıtılmıştır. Ormanın 
sürdürülebilirliği, biyofîziksel, sosyo ekonomik ve yapı olmak üzere üç 
seviyede değerlendirilmiştir. Biyofîziksel değişkenler biyolojik çeşitlilik 
(ekosistem, tür ve genetik çeşitlilik), üretim kapasitesi, ekosistem sağlığı, 
koruma ve karbon skalasıdır. Sosyo ekonomik değişkenler üretim, 
rekreasyon, yatırım, kültür ve istihdamdır. Yapı değişkenleri yasal, 
kurumsal, arge kapasitesi ve izleme kapasitesidir (REYNOLDS et al., 2003).

Avrupa’da yapılan bir çalışmada, arazi kullanım senaryolarındaki 
hassaslık, gelişmiş karasal ekosistem analizi ve modeli (Advanced 
Terrestrial Ecosystem Analysis and Modeling) kullanılarak incelenmiştir. Bu 
kapsamda, dokuz arazi kullanım tipi, bölgesel gıda üretimi, elyaf üretimi,
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enerji üretimi, çiftçi geçim kaynağı ve açık hava rekreasyonuna dayanan beş 
ekosistem hizmetiyle ilişkilendirilerek arazi kullanım duyarlılığı 
belirlenmiştir. Bulanık mantık, göstergelerin hesaplanmış değerlerinin 
toplanmasında ve sözel ifadelerin sayısal değerlere dönüştürülmesinde 
kullanılmıştır (METZGER et al., 2006).

Çin’de yapılan bir çalışmada, kasaba ve köy yönetimlerinin çevre 
açısından bölgelere ayrılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada, çevre 
bakımından bölgelere ayırma tekniği kullanılmış olup, nicel sınıfları 
yönetmek amacıyla da bulanık kümeleme teorisinden yararlanılmıştır. Çevre 
bakımından bölgelere ayırma tekniği çevresel değer biçme, tahmin, planlama 
ve karar vermeye dayanmaktadır. Çin’de kasaba ve köy yönetimleri 
genellikle kırsal alana geniş ölçüde dağılan orta ve küçük ölçekli girişimciler 
olup, çiftçilerden oluşmaktadır. Bunlar yüksek kirletme oranları ile çevreyi 
ağır biçimde etkilemektedir. Kasaba ve köy yönetimlerini değerlendirmek 
için belirlenen göstergeler 13 grupta toplanmıştır. Bunlar, 1) yüzeysel akış 
suyu derinliği, 2) yağış miktarı, 3) atmosferi kirletme katsayısı, 4) orman 
alanı yüzdesi, 5) kişi başına ulusal gelir düzeyi, 6) kasaba ve köy 
yönetimlerinin ekonomik yoğunluğu, 7) nüfiıs yoğunluğu, 8) ilçede çevresel 
yönetim personeli düzeyi, 9) kişi başına ekilen alan miktarı, 10) kasaba ve 
köy yönetimlerinin teknik ilerlemesi, 11) kasaba ve köy yönetimi endüstriyel 
yapısının çevresel etkileri 12) atık suların yüzeysel akış suyuna oranı, 13) 
kömür tüketim yoğunluğu’dur (XU et al., 2001).

Endonezya’nın Kalimantan bölgesindeki 12 pilot alandan sağlanan 
verilere dayanılarak yapılan bir çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı 
tanımlanmış, sürdürülebilirliğin değerlendirmesinde kullanılan yumuşak 
yöntemler (özellikle bulanık küme teorisi) açıklanmıştır. Bulanık küme 
kavramı ve ilkeleri, üyelik fonksiyonları ve sürdürülebilir orman yönetimi 
bağlamında yorumlanmıştır. Bu kapsamda yapısal çeşitlilik ve ayrışma 
(decomposition) durumu olmak üzere iki kriter belirlenmiştir. Yapısal 
çeşitlilik kriteri olarak dikey yapı, tür büyüklüğü, kapalılık ve bitki miktarı, 
ayrışma kriteri olarak da dal hacmi ve döküntü derinliği seçilmiştir 
(MENDOZA and PRABHU, 2003).

Endonezya’da yapılan başka bir yüksek lisans çalışmasında ise, 
orman sertifikasyon sisteminin ekolojik sürdürülebilirliğine yönelik kriter ve 
göstergeler, bulanık kural tabanlı model ile değerlendirilmiştir. Daha önce 
analitik hiyerarşi süreci tekniği kullanılarak Endonezya orman sertifikasyon 
sistemi için üç ilke, 10 ölçüt ve 57 göstergeden oluşan bir değerlendirme
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yapılmıştır. Bu çalışmada ise, bulanık kural tabanlı model ile analitik 
hiyerarşi süreci tekniği sonuçlan karşılaştınlmaktadır. Yine çalışmada 
bulanık kural tabanlı yönteme uygun üyelik fonksiyonunun geliştirilmesi ve 
bu yöntemin analitik hiyerarşi süreci yöntemine yönelik güçlü ve zayıf 
yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, bulanık kural tabanlı 
yöntemin, sürdürülebilir orman yönetiminin ekolojik sürdürülebilirliğinin 
değerlendirmesinde kullanılabileceği belirtilmiştir (TIRYANA, 2005).

Finlandiya’da yapılan bir makalede, ormancılık ve doğal kaynak 
yönetim uygulamaları açısından belirsizlikler incelenmiştir. Belirsizliğin 
farklı tanımlan ve sınıflandırmaları, belirsizlik kaynakları ve belirsizlikle 
ilgili teori ve yöntemler (olasılık teorisi, bulanık küme teorisi) açıklanmıştır. 
Çalışmada ormancılıkta verilen kararların geniş alanlarda, uzun zaman 
diliminde ve orman yönetim planlamasını daha da karmaşık hale getiren çok 
sayıdaki ilgi ve çıkar gruplanyla ilgili olduğu ve bunlarında belirsizliği 
arttırdığı ifade edilmektedir. Buna göre, ormancılıkta karar verme tipik 
olarak ekolojik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili amaç ve bilgileri 
içermektedir. Bu nedenle, ormancılıkta verilen kararlarının desteklenmesi 
amacıyla belirsizliğe yönelik yaklaşımlardan yararlanılabilir (KANGAS and 
KANGAS, 2004).

İsveç dağlık bölgesinde orman yönetimi için yapılan bir çalışmada, 
çevresel amaçlan dikkate alan ekonomik etki analizi oluşturulmuştur. 
Sürdürülebilir orman yönetiminde çevresel konular, kamu ilgisinin odak 
noktasını oluşturmaktadır. Bu ilgi, genellikle odun üretimiyle çatıştığından 
dolayı, ister istemez odun üretiminden sağlanan geliri azaltmaktadır. 
Çevresel amaçlara ulaşmada kazanç düşürme önemli bir husustur. Ancak 
odun üretimi çevresel konular kadar, yerel ekonomiler için de oldukça 
önemli olup, bölgedeki odun üretiminin değerlendirilmesinde özellikle 
dikkate alınması gerekmektedir. İsveç’te sağlıklı orman için 2010 yılına 
kadar, kuru dal oranının en az % 40, yapraklı orman alanının en az % 10 ve 
yaşlı orman alanının en az % 5 arttırılması hedeflenmiştir. Analiz üç orman 
topluluğu için bulanık doğrusal programlama modeli ile formüle edilmiştir. 
Model alternatif yaklaşımlar kullanılarak birkaç yönetim planı için 
çözülmüştür. Modelde üçgen üyelik fonksiyonu dikkate alınmıştır. Üç 
çevresel amaç arasında kuru dal hacmindeki artış miktarı en önemli 
kısıtlayıcı faktör olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ormanların, geçici 
hedeflerle yönetilmesinin odun üretim kazancının net şimdiki değerini % 
55’e kadar azaltabileceği saptanmıştır (ZHOU and GONG, 2004).
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İsveç’de yapılan başka bir çalışmada ise, bulanık C-ortalamalar 
kümeleme analizi ile Takagi-Sugeno bulanık çıkarımı açıklanmış, bunlar 
bulanık rasgele fayda maksimizasyonu modelinde uygulanmıştır. Çalışmada 
LI and MATTSSON (1995)2 tarafından orman koruma için geliştirilen 
ödemeye istekli İsveçlilerin belirlenmesinde kullanılan anketten 
yararlanılmıştır. Yapılabilirlik, etkililik ve önerilen bulanık rasgele fayda 
maksimizasyonu yaklaşımının faydalarına yönelik bulanık sonuçlar, LI and 
MATTSSON (1995) modeli gibi geleneksel bulanık kümeleme 
yaklaşımından sağlanan verilerle karşılaştırılmıştır. Bulanık rasgele fayda 
maksimizasyonu modelinin sonuçlarının pazarı olmayan değerlerin 
geleneksel metotlarından daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir (SUN 
and KOOTEN, 2005).

İtalya’da yapılan bir araştırmada, tarımsal çevre planının 
değerlendirilmesi amacıyla çok kriterli tekniklerden yararlanılabileceği 
belirtilmiştir. Buna göre, çalışmada çok kriterli teknikler olarak 
ağırlıklandınlmış toplam (weighted sum), ELECTRE, PROMETHE 
(Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluation), 
analitik hiyerarşi süreci (AHP), rejim analizleri (regime analysis) ve bulanık 
mantık yöntemi (fuzzy techniques) önerilmiş ve bu tekniklerin kullanımına 
ilişkin uygulamalar aktarılmıştır. Bulanık mantık, çalışmada 5 aşamada 
incelenmiştir. Bunlar sözel değişkenlerin tanımlanması, üyelik 
fonksiyonunun kurulması, üyelik derecelerinin hesaplanması, bulanık 
sonuçların belirlenmesi (bulanık sonuç çıkarma), bulanık sonuçların 
uygulanmasıdn (BARTOLINI et al., 2005).

Kosta Rika’da yapılan bir çalışmada, çevresel hizmetler için yapılan 
ödemelerin yeni ağaçlandırma çalışmaları üzerindeki etkisi, yerel halkın 
gelişimi açısından incelenmiştir. Bu amaçla sosyo-ekonomik, kurumsal, 
kültürel boyutları dikkate alan ve arazi sahiplerinin bireysel algılarına 
dayanan bulanık çok kriterli analiz modeli tasarlanmışta. Çalışma 
sonucunda, yeniden ağaçlandırma kararlarında, çevresel hizmetler için 
ödemelerin etkisinin pozitif olduğu ve negatif ekonomik etkilerin, pozitif 
kurumsal ve kültürel etkilerle dengelenebileceği ifade edilmiştir. 
Ağaçlandırmaya en çok ilgili duyan yoksul arazi sahiplerinin kısa

2 Li C. and L. Mattson, 1995. Discrete Choice Under Preference Uncertainty: An Improved 
Structural Model for Contingent Valuation. Journal of Environmental Economics and 
Management Vol:28, p:256-269.
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dönemdeki gelirlerinin yeniden ağaçlandırma ile azaldığı ve bu durumun 
onların katılımını sınırladığı belirtilmektedir (LOCATELLI et al., 2008).

Slovenya’nın Panovec ormanları için yapılan bir uygulamada, 
ormanlara uzun zaman diliminde yapılan yatırım, silvikültür ve üretim 
aktivitelerini içeren bir orman yönetim problemi dikkate alınmıştır. Bu 
çalışmada bulanık, dinamik ve çok amaçlı optimal orman yönetim modeli 
kapsamında ekonomik, ekolojik ve sosyal amaçlan birlikte maksimize eden 
karar dizisi belirlenmiştir. Hiyerarşik yapı ve bütünleşik faydalanma 
değerleri iki adımda sunulmuştur. Birinci adıma ekonomik, ekolojik, sosyal 
ve eğitim olmak üzere dört grup amaç yerleştirilmiş, her bir amacın uygun 
özellikleri bulanık değişkenlerle modellenmiştir. Amaçların kümülatif 
etkileri uygun üyelik fonksiyonu ve onun göreli ağırlıklan (önemi) 
toplanarak formüle edilmiştir. İkinci adımda, amaçlann kümülatif etkileri 
değişkenler aracılığıyla ölçülmüştür. Ekonomik amaç grubunda odundan 
faydalanma, ziyaretçi faydalanması, odun dışı ürünlerin geliri, su arzı ve 
sulama geliri; ekolojik amaç grubunda su kalitesi, biyolojik çeşitlilik, toprak 
koruma; sosyal amaç grubunda istihdam olanağı, rekreasyon olanağı, temiz 
hava, odun dışı ürünlerden ücretsiz yararlanma; eğitim amaç grubunda flora 
ve fauna hakkında eğitim ve çevreye önem verilmesi (farkında olmanın 
sağlanması) değişkenleri seçilmiştir. Modelde üçgen üyelik fonksiyonu 
dikkate alınmıştır (STIRN, 2006).

Türkiye’de yapılan bir doktora tezinde, İsparta’da işlev gören Orma 
Yonga Levha Sanayinin bulanık istatistiksel kalite kontrol grafikleri, bulanık 
mantık ile daha duyarlı ve etkili değerler olarak elde edilmiştir. Bulanık 
girdili ve çıktılı model sonunda elde edilen bulanık mantık sonuçlan ile 
gerçek ölçümler karşılaştmldığında aralannda çok güçlü bir korelasyon 
olduğu görülmüştür (ÖZDAMAR, 2006).

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, ekonomi, 
politika ve yönetim uygulamalannın çoğunda bulanık küme teorisi’nden 
yararlanılmıştır.

5. SONUÇ

Orman kaynakları yöneticileri, hangi şartlarda ve boyutlarda karar 
verirlerse versinler, kararlannı bir belirsizlik ortamı içinde almaktadırlar. 
Verilen kararların uygunluğu, söz konusu belirsizliklerin azaltılmasıyla 
mümkündür. Buna göre, belirsizlikleri azaltmak için beyaz ile siyah
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arasındaki binlerce renk tonunu tanımlamak, yani 0 ile 1 arasmda bulunan 
bulanık sayılan kullanmak gerekmektedir.

Bulanık mantık, yaklaşık 15 yıldır ormancılığın çeşitli sorunlannı 
çözmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Amerika, Kanada ve 
İsveç, bulanık mantığı ormancılık alanında en çok kullanan ülkelerdendir. 
Türkiye’de bulanık mantığa dayanan ormancılık uygulamalarının son beş 
yıllık süreçte gerçekleştirildiği görülmektedir.

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, Toros-Aladağ yakın çevresindeki 
orman örtüsünü ve arazi kullanımım belirlemek, Porsuk Çayı’nın kirlilik 
profilini tespit etmek, bulanık istatistiksel kalite kontrol grafikleri hazırlamak 
ve toprak erozyonu miktarını değerlendirmek amacıyla bulanık mantıktan 
yararlanılmıştır. Bulanık düşünce sistemine yönelik ormancılık uygulamaları 
ilerleyen yıllarda,

• yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yardımıyla toprak, flora ve 
faunaya yönelik değerlendirmeler,

• çevresel değişkenlerin ve çevresel indekslerin sayısallaştırılması,
• yangın, erozyon, kirlilik gibi konulardaki risk analizlerinin 

çözümlenmesi,
• alternatif yönetim senaryoların çözümlenmesi,
• meşcere bazında ortamda bulunan su miktarı ve kalitesine yönelik 

sınıflandırmalar,
• genetik ve biyoeneıji çalışmaları,
• evsel atıkların bertaraf edilmesi,
• sosyal kararların verilmesi,
• peyzaj kalitesi, gürültü, hava kirliliği, su kalitesi, iklim değişikliğine 

yönelik parametrelerin saptanması

başta olmak üzere belirsizlik içeren birçok konuda kullanılabilir.

İncelenen ormancılık uygulamalarının çoğunluğunda bulanık kural 
tabanlı modellerden ziyade bulanık mantığın verileri bulanıklaştırma 
özelliğinden, yani bulanık küme teorisi’nden yararlanılmıştır. Bulanık 
mantık, ormancılık dışındaki sektörlerde uzman sistemler, yapay sinir ağlan 
gibi yöntemlerle bilgi üretmek, bilgi tabanı ve çıkarım mekanizmaları 
oluşturmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.

Bulanık mantık, bilgi tabanı yönetimine doğru bir gelişim 
göstermektedir. Nitekim, bilgi tabanlı yazılım sistemler yardımıyla belli
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konulardaki spesifik bilgiler ve ilgili konudaki uzman yargılan çeşitli 
kurallar (eğer...ise...dir) dahilinde birleştirilerek öğrenme algoritmalanna 
dayanan modellerin oluşturulmasına başlanmıştır.

Bulanık mantık, bugün olduğu gibi gelecekte de hizmet ve bilişim 
sektörünün öncülüğünde yürütülen ve teknolojik üstünlük sağlayan önemli 
ar-ge faaliyetleri arasında görülecektir. Bu kapsamda, maliyetleri azaltma, 
uzman eksikliğini karşılama, denetim, en uygun stratejiyi saptama, karar 
verme gibi etkinlikleri gerçekleştirmeye yönelik insan düşünce sistemine 
dayanan yapay zekâ uygulamaları gelecekte daha da önem kazanacaktır. Bu 
sektörlerdeki kadar hızlı olmasa da, benzer uygulamaların ormancılık 
sektörüne yönelik uyarlamaları ilerleyen yıllarda yapılacaktır.

Bulanık mantığın, karar destek sistemlerinde kullanılmasında 
bilgisayar yazılımları önemli rol oynamaktadır. Ancak Türkiye’de lisans ve 
lisansüstü ormancılık eğitimi kapsamında, bilgisayar işletmenliğine yönelik 
eğitimler verilmekte, bilgisayar yazılımlarına yönelik eğitimler farklı 
uzmanlık alanına girmesi nedeniyle verilememektedir. Bu nedenle, 
günümüzde bulanık mantığın ormancılık sektöründe uygulanmasındaki en 
önemli engel, sektöre özgü bilgisayar yazılımlarının oluşturulamamasıdır. 
Kısa dönemde, bu engeli aşmak, yani bulanık mantığın ormancılık 
sektöründe uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için ormancılık ar- 
ge kurumlarında yazılım konusunda uzmanlaşmış personel istihdam etmek 
ve yazılım üretimine yönelik projelere destek vermek gerekir.
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