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TüRKİYE'DE ORMANCILIK ARAŞTIRMA PROJELERİNDE
ÖNCELİK BELİRLEME(l)

Priority Setting in Forestry Research Projects in Turkey

Dr. İsmet DAŞDEMİR(1)

öz

Bu makalede genelolarak yatırım projelerinin değerlendirilmesi
ve bu kapsamda Türkiye'de ormancılık sektöründeki araştırma
projelerinin önceliklerinin belirlenmesi ele alınmıştır. Bu amaçla
uygulanması ve anlaşılması kolay ve pratik, çok boyutlu, objektif,
dinamik, tutarlı ve bilimsel bir metod (Kombine Metod) geliştirilmiştir.
Daha sonra metodun kapsamı, kriterleri ve bu kriterlerin
ağırlıklandırılması açıklanmış olup, metodun uygulanışı bir örnek çalışma
ile gösterilmiştir.

ABSTRACT

in this paper; it has been developed a Combine Method, which is
scientific, objective, dynamic, consistent, multidimensional and practically
applicable and easily understandable, to evaluate general investment
projects and meanwhile for priority setting of research projects in forestry
sector of Turkey. Later, it has been explanied the scope and criteria of this
method and weighting of this criteria, and it has been shown application of
the method by a case study.

i. Giriş

Proje önceliklerini bilmek ve kaynak dağıtımında buna riayet
etmek hem etkili bir planlama yapmak hem de yatırımlardan azami
derecede faydalanınak için gereklidir. Ormancılık kesimine ayrılan
kaynakların azaldığı bir ortamda ormancılık araştırma projelerinin
önceliklerinin belirlenmesi, kıt kaynakların en fazla fayda yaratacak
araştırmalara tahsisini sağlayacağı için büyük önem arzetmektedir. Diğer
yandan, kamuya ait parayı kullanan araştırma projelerinin bu paranın
alternatif kullanım alanlarıyla rekabet edebilmesi, yani orınancılık
araştırmalarına ayrılan kaynakların yeterli ve sürekli olması için araştırma

i ı) Bu çalışma 9-13 Mart 1998 tarihlerinde Bolu 'da toplanan Araştırma Danışma
Komitesine tebliğ olarak sunulmuş ve bu komite tarafından kabul edilerek
uygulanmıştır.

i~) Doğu Anadolu Ormancrlık Araştırma Müdürü, Orman Ekonomisti-Erzurum.
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sonuçlarının Türk halkı ve ekonomisi ıçın bir değer taşıması
gerekmektedir.

Araştırma, yeni bilgilerin elde edilmesine ve olayların doğru
olarak izahına yönelmiş titiz ve yoğun bir deneme, müşahade ve geliştirme
çalışmasıdır (Düzgüneş, 1963). En genel anlamı ile araştırma, bilime
katkıda bulunmaktır (Kalıpsız, 1976). Araştırmanın amacı faydalı bilgi ve
teknoloji üretmektir. O halde yukarıdaki açıklamaların ışığı altında
araştırmanın geleceğe yönelik bir yatırım ve çeşitli araştırma
projelerinin de birer yatırım projesi niteliğinde olduğunu söylemek
mümkündür.

Konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak açısından
öncelikle proje. yatırım. yatırım projesi, araştırma, araştırma projesi,
proje değerlendirme ve kriter gibi kavramların açıklanması ve birbirleri
ile olan ilişkilerinin ortaya konulması yararlı olacaktır.

Proje, en basit anlamıyla "öneri" veya "tasarı" demektir. Daha
geniş anlamıyla; genel bir faaliyet progamının özel nitelik gösteren
konularına ilişkin planlara proje denilmektedir (Gülen ve Özdönmez ı980,
s.ı05). O halde genelolarak proje; belirli amaçlara ulaşmak ve bir fayda
üretmek için hangi işlerin, ne zaman ve ne kadar süre ile, nerede, nasıl ve
kimler tarafından yapılacağına ilişkin bir öneridir. Herhangibir konuda
birden fazla alternatif proje olabildiği gibi araştırma projesi, geliştirme
projesi, uygulama projesi, yatırım projesi v.b. gibi çeşitli proje türlerinden
de söz etmek mümkündür. Projeler, hem sektörlerin istenen üretim
düzeyine ulaşmasında hem de kalkınma amaç ve stratejilerine sağlanacak
destek yönünden birer araçtırlar.

Yatırım, mevcut kaynakların gelecekte nakit akışı, hasıla ve
fayda sağlamak üzere projelere taksimi ve bağlanmasıdır. Şu halde
yatırım: gelecekte ortaya çıkacak faydalar için bir kaynak harcamasını
gerektirir. Yatırım projesi ise; belirli bir zaman süresi içinde mal ve
hizmetlerin üretimini artırmak için bazı olanaklar yaratma, genişletme
veya geliştirmeye ilişkin bir öneridir. Mal ve hizmetlerin artırılması ya da
iyileştirilmesi, daha kapsamlı bir anlatımla; bir faydanın üretilmesi
amacıyla düşünülen her yatırım önerisi bir projedir (Geray, 1986).

Her proje en az bir faydayı üretmeyi amaçlamaktadır. Aynı
faydayı sağlayacak pek çok proje olabildiği gibi, aynı ve eşit türden
kaynaklarla değişik faydaları ortaya koyan pek çok projede bulunabilir.
Projelerin hangi faydaları sağladığını, hangi hedeflere ne ölçüde yardımcı
olunduğunu ölçmede kullanılan araçlara kriter (ölçüt) denmektedir.
Faydalar çok çeşitli olabildiği için kriter sayısı da bir hayli çoktur (Geray,
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1986). Şu halde projelerin öncelikleri belirlenirken en az bir kriterden
yararlanmak gerekir. Eldeki kısıtlı. kaynakları en fazla fayda sağlayacak
projelere tahsis etmek için projelerin belirli kriterlere göre değerlendirilip,
öncelik sıralarının belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu işe proje
değerlendirme denilir.

II. Yatırıni Projelerinde ÖncelikBelirleme

Yatırım projeleri değerlendirilirken öncelikle her projenın
amaçları ve sağlayacağı her türlü faydanın ortaya konulması ve dikkate
alınması gerekmektedir. Daha sonra içinde bulunulan ülkenin ve sektörün
özelliklerine uygun kriterler belirlenerek, projelerin önceliklerine göre
sıraya konması ve önceliği yüksek olan projelere kaynak harcanması en
rasyonel bir yoldur.

Yatırım projelerinin önceliklerine .göre sıraya konulmasına ve
uygun olanının seçimine yardımcı olmak üzere daha önce geliştirilmiş ve
deneruniş pek çok kriter vardır. Projelerin herbir amacı veya faydası bir
boyut olarak düşünülürse, projenin sadece bir boyutunu dikkate alan tek
kriterli teknikler olduğu gibi, birden fazla boyutunu aynı anda dikkate alan
çok kriterli teknikler de vardır. Matematiksel ifadelerine girıneden bu
amaçla kullanılan kriterler ve teknikler aşağıda sıralanmıştır:

1. Projelerin işletme (veya firına) bazında sadece finansal
(parasal) sonuçlarını dikkate alan Ticari Karlılık Kriterleri;

- Basit Karlılık Oranı,
- Geri Ödeme Süresi,
- Net Bugünkü Değer,
- İç Karlılık Oranı,

Bu kriterlere daha ziyade mikroekonomik analiz yönünden
başvurulur. Ama bu, kesinlikle ve yanlızca mikroekonomik
değerlendirmede kullanılırlar anlamına gelmez.

2. Projelerin parasal sonuçları yanında ulusal kalkınma
hedeflerine olan katkılarını da dikkate alan Makroekonomik
lYeğerlendimıe Kriterleri;

- Katma Değer Kriteri,
- İstihdam Kriteri,
- Tüketiciye Yarar Sağlama Kriteri,
- Ödemeler Dengesine Etkisi Kriteri,
- Gelir Dağılımı Kriteri,
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- Uluslararası Rekabet Gücü Kriteri,
- Yeniden Yatırım Yaratma Kriteri.

Yukarıda verilen kriterlerin herbiri birbirinden bağımsız olarak
kendi açısından bir faydayı ölçmektedir. Oysa her projenin (özellikle
ormancılıkta) birden çok faydası vardır. Öyleyse farklı kriterler
yardımıyla bulunan değerlerin belirli ağırlıklarla tek bir fonksiyonda
agregasyonu gerekmektedir. Bu agregasyonun gerçekleşmediği sürece
projeyi birden çok kritere göre değerlendirmek pek anlamlı olmaz.

3. Projelerin çok sayıda faydasını aynı anda dikkate alarak
bunları çok sayıda kriterle ölçen ve agregasyonunu yapan Çok Boyutlu
Değerlendirme Kriterlerinden bazıları şunlardır;

- Goal Programlama Tekniği,
- Doğrusal Programlama Tekniği,
- Electre i ve Electre II Tekniği,
- FaydalMasraf Analizi,
- PERT ve CPM Tekniği,
- Delphy Tekniği,
- Scoring Tekniği,
- Johnson Tekniği,
- Preferans Analizi.

Çoğunluğu karmaşık matematiksel ifadelere ve birtakım
varsayımlara dayanan bu kriterlere ve tekniklere ilişkin geniş açıklama
ilgili yazınlarda mevcut olup, herbirinin metod olarak yararlı ve sakıncalı
yanları vardır.

III. Ormancıhk Araştırma Projelerinde Öncelik Belirleme

Tüm sektörlerde olduğu gibi ormancılıkta da eldeki kıt kaynakları
(arazi, ağaç serveti, işgücü, kapital, makina v.s.) kalkınma hedeflerine en
büyük destek sağlayacak biçimde projelere tahsis etmek kaçımlmaz bir
görevdir (Geray, 1986). Ormancılık yatırım niteliği ağırlıklı, ileri ve geri
bağlantıları olan bir sektördür. O halde, yatırım projelerini
değerlendirmede kullanılan kriterler (bölüm II) ormancılık projeleri için de
kullamlabilir. Ancak, ormancılık sektörünün kendine özgü birtakım
özellikleri nedeniyle sadece ormancılık sektöründeki projeleri
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş ve kullanılmış aşağıdaki gibi bazı
kriterler de mevcuttur;

- Tarife Bedeli Kriteri,
- Arazi İhtilafı Kriteri,
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- Toprak Koruma Kriteri,
- Yerleşme Yerlerine Uzaklık Kriteri,
- Verimlilik Kriteri,
- Su Üretimi Kriteri,
- Kapital Talebi Kriteri,
- Darboğazıarı Önleme Kriteri,
- Faustman ve Ostwald Kriteri,
- Müşir Nisbet Kriteri.

Bu kriterler daha çok projeyi tek boyutlu olarak
değerlendirmektedir. Ancak, bunların veya ormancılığa özgü diğer bazı
kriterlerin belirli ağırlıklarla tek bir fonksiyonda agıegasyonuna imkan
veren bazı çalışmalar da yapılmıştır (Türker, 1986).

Projelerin öncelik sırasının belirlenmesi kamu sektörünü özel
sektöre oranla daha çok ilgilendirmektedir. Özel sektör kendi amacına
(genellikle en fazla kar amacına) göre istediği projeye' öncelik verebilir.
Ancak kamu sektöründe karlılık ilkesi yanında, sırasıyla, ulusal kalkınma
planlarının, sektörel planların ve bölgesel planların öngördüğü hedefleri,
amaçları ve stratejileri de dikkate alarak maksimum faydayı sağlayacak
projeler seçilir. Örneğin, bir kamu sektörü olan ormancılığa Ulusal
Kalkınma Planları ve Ormancılık Ana Planları birtakım kamusal görevler
ve sorumluluklar (ulusal gelire katkı, istihdam yaratma, gelir farlılıklarını
azaltma, erozyonu önleme, odun arzı ve darboğazıarı önleme, v.b.)
yüklemektedir. Bu makro düzeydeki görevlerin ve amaçların sirasıyla
bölgesel planlara, işletme planlarına ve projelere yansıtılması zorunluluğu
vardır. Diğer bir deyişle seçilen bir proje, sırasıyla, işletme-bölge-sektör ve
ülke kalkınma planlarındaki amaç ve stratejilerle çelişkili olmamalıdır. Bu
tutarlığın açık, seçik ve net olarak görülmediği durumlarda miktar
yönünden en fazla fayda sağlayacak proje bile olsa, öncelik verilmesi
doğru değildir. O halde, ulusal ve sektörel amaçlar ve stratejilerle uyumlu
olacak şekilde proje seçimi çok önemlidir

OrmancıIık araştırmaları daha fazla oranda yatırım yapılmasını
gerektiren (Richardson, 1995) birer yatırım projesi niteliğinde
olduğundan, yukarıda verilen kriterler ve teknikler ormancılık araştırma
projelerini değerlendirmede de kullanılabilir. Ancak, bu konuda yere,
zamana ve sektöre bağımlı olarak değişik çalışmalardan ve
uygulamalardan söz etmek mümkündür. Örneğin, Verma ve arkadaşları
(1996) tarafından yapılan bir çalışmada; ormancılık araştırma
projelerinde öncelik belirleme süreci 8 aşamada (1. fikir birliği oluşturma,
2. araştırmanın amaçlarının belirlenmesi, 3. müşteri ihtiyaçlarının ve
çeşitli hak sahiplerinin tayin edilmesi, 4. kaynak mevcudiyeti ve talep

13



Diğer yandan, Tarım Bakanlığı TARP projesi kapsamında yeni
alınacak araştırma projelerinin önceliklerinin belirlenmesinde iki aşamalı
bir metod uygulamaktadır. Birinci aşamada kullanılan üç kriterden (25
amaca uygunluk + 20 işbirliği + 25 sağlayacağı yararlar) 30 ve daha
yukarı puan alan projeler ikinci aşamada 30 puan ağırlığındaki bilimsel
kalite (LOorijinallik + 10 materyal ve metod + 5 kapasite-yetenek) kriteri
açısından değerlendirilmekte ve iki aşamanın toplam puanına göre projeler
sıraya dizilmekte ve buna göre desteklenmektedir.

analizi, 5. beklenen faydalar, 6. projelerin değerlendirilmesi, 7.
alternatiflerin karşılaştırılması ve projelerin sıraya dizilmesi, 8. araştırma
projelerinin nihai seçimi ve öneriler) tanımlanarak, belirlenen üç kriter ve
ağırlıklarına (0.35 ekonomik etkenlik + 0.36 çevresel güvenlik + 0.29 gelir
dağılımı) göre projeler sıraya dizilmeye çalışılmıştır. Keza, Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan bir
uygulamada: Dünya Bankasından sağlanan kaynak çerçevesinde Tarım,
Köyişleri ve Ormancılığa ilişkin araştırma projelerine teşvik ve destek
sağlamak amacıyla proje seçiminde şu altı kriter ve ağırlıkları (25
ekonomik önemi ve katkısı + 20 araştırma amaç ve kapsamının tutarlığı +
20 araştırma planının uygunluğu + 15 özel sektör desteği + 10 kurum içi
işbirliği + 10 disiplinlerarası işbirliği) kullanılmaktadır.

Bütçe kısıtının olmadığı durumlarda araştırma projelerinin
önceliklerini belirlemek pek önem arzetmez. Ancak, bütçe kısıtının
sözkonusu olduğu durumlarda, sınırlı kaynakları verimli ve etken bir
şekilde kullanma zorunluluğu nedeniyle, araştırma projelerinde öncelik
belirlemenin gereği vardır. Örneğin; Orman Bakanlığının bu yıl için 20
yeni araştırma projesine yetecek kadar kaynak ayırdığını varsayalım. Eğer
15 yeni proje teklifi varsa tüm projelere finansman ayrılmış demektir.
Eğer 25 yeni proje teklifi varsa 5 projeye kaynak ayrılmamış demektir. Bu
durumda 25 projenin çok boyutlu ve objektif bir metoda göre
önceliklerinin belirlenmesi, sıraya konulması, önceliği yüksek olan ilk 20
projeye kaynak tahsis edilmesi ve 5 projenin elenmesi gerekmektedir.
Fakat, ister bütçe kısıtı olsun ister olmasın kıt kaynakların en fazla fayda
sağlayacak alanlara tahsisinin sağlanması ve iktisadilik, tutarlılık, etkililik,
karlılık ve maliyet minimizasyonu gibi ekonomi ilkelerine uygun
çalışılması bakımından araştırma projelerinde de öncelik belirleme gereği
vardır.

Türkiye' de halihazırda ormancılık araştırma projelerinin büyük
bir kısmının sahibi ve yürütücüsü Orman Bakanlığı (bağlı II Araştırma
Müdürlüğü) ve Orman Fakülteleridir. Dolayısıyla, hem araştırmayı yapan
hem de fınasman sağlayan aynı birimlerdir. Bu birimler birer kamu
kurumu niteliğinde olup, kaynakları kıttır ve birtakım kamusal
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sorumlulukları vardır. O halde yeni alınacak ormancılık araştırma
projelerinde ulusal ve sektörel hedeflerle tutarlı olacak şekilde öncelik
tesbitine gerek vardır. '

Öyleki, Dünya Bankası kredisi ile yürütülen Tarımsal Araştırma
Projesi (TARP) kapsanunda Türkiye'deki uzun vadeli omıancılık
araştırmalarını planlayan, Araştıma Fırsat Alanları (AF A) bazında
program ve hedefleri belirleyen Ormancılık Araştırmaları Master Planı
(OAMP)'nın hazırlanmasından sonra Orman Bakanlığınca ele alınacak
araştırmalarda öncelik belirleme bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
nedenle, Orman Bakanlığı (yani II Araştımıa Müdürlüğü) tarafından yeni
alınacak herbir araştımıa projesinin OAMP'ndaki AFA ve alt progranı
hedef ve önceliklerine uyup-uymadığınırı, bölgesel, sektörel ve ulusal
hedef ve stratejilere göre ne derece önemli ve öncelikli olduğunun,
araştırmaya değer olup-olmadığının, faydalarının ne kadar olduğunun v.b
hususlarının belirli kriterlere göre ölçülerek önceliğinin belirlenmesi
gerekmektedir. Keza; OAMP'na ve araştırma projelerine finansman
sağlayan Dünya Bankası da, projelerin objektif ve çok boyutlu bir metoda
göre önceliklerinin belirlenmesini istemektedir. Bugüne kadar bu öncelik
belirleme işleminin hangi metoda göre, nasıl ve kimler tarafından
yapılacağı sorunu çözümlenernemiştir. İşte bu makale uygulamada
karşılaşılan bu soruna çözüm getirmek amacıyla ele alınmıştır.

Bu amaçla; öncelikle Türkiye'de Orman Bakanlığı tarafından
omıancılık araştımıa projelerinin ele alınış süreci ve daha sonra geliştirilen
metod, özellikleri ve uygulanışı aşağıda açıklanmıştır.

LV. Türkiye'de Ormaneılık Araştırma Projelerinin Ele Alınış
Süreci

Bilindiği gibi Orman Bakanlığına bağlı halen II Araştırma
Müdürlüğü mevcut olup, araştırma faaliyetleri bu müdürlükler tarafından
yürütülmektedir. Yeni alınacak bir araştırma projesi öncelikle ilgili
Araştımıa Müdürlüğünün yıllık faaliyetlerinin bilimsel bazda ele alındığı
Teknik Kurullarında görüşülüp değerlendirilmektedir. Bu Teknik
Kurullara araştırmacılar, uygulayıcı birimlerin temsilcileri, ilgili
fakültelerin öğretim üyeleri, diğer kamu kuruluş temsilcileri, ilgili vakıf ve
özel sektör temsilcileri katılmaktadır. Teknik kurullara katılanlardan gelen
sorunlar ve talepler bu kurullarda değerlendirilerek, araştırmaya değer
bulunanlar taslak proje halinde, bir üst kurulolan, konunun
uzmanlarındaiı oluşan ve OAMP'ndaki AFA'lar bazında toplanan, AFA
Çalışma Gruplarına sunulmaktadır. Bu çalışma gruplarına herbir
araştırma müdürlüğündeki konunun uzmanları, proje lideri ve
vürütücüleri, uygulayıcı birimlerin, ilgili fakültelerin, diğer kamu
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kuruluşlarının, ilgili vakıfların ve özel sektörün temsilcileri katılmaktadır.
AFA Çalışma Gruplan herbir araştırma müdürlüğünün teknik
kurullanndan gelen yeni proje taslaklanm, araştırma sonuç raporlanm ve
yıllık araştırma faaliyetlerini görüşüp, tavsiye kararlan şeklinde Araştırma
Danışma Komitesinin onayına sunmaktadır. Araştırma Danışma Komitesi
bir nevi nihai karar mercii olup, ı ı Araştımıa Müdürü, 7 AFA grup
lideri, yeni alınan projelerin liderleri, Orman Bakanlığı ve bağlı 4 Genel
Müdürlüğün temsilcileri, projeye finansman sağlayanlar ve işbirliği
yapanlar, proje ile ilgili fakültelerin öğretim üyeleri, Köy Hizmetleri ve
Tanmsal Araştırma Genel Müdürlükleri ve ilgili diğer kamu kuruluş
temsilcileri, ormancılık ile ilgili özel sektör, vakıf ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu komite AFAÇalışma
Gruplannda alınan kararlan gözden geçirmekte, karara bağlanamayan
veya çakışan konulan inceleyip karara bağlamakta, makro düzeyde
ormancılık araştırma hedeflerini ve stratej ilerini belirlemektedir. Yeni
alınan araştırma projeleri ancak bu komitenin onayından sonra ilgili
araştırma müdürlüğünün programına girmektedir.

Görüldüğü gibi bu süreç içerisinde yeni alınan herbir araştırma
konunun uzmanlarından oluşan üç ayn grup toplantısından geçmektedir.
Dolayısıyla, herbir toplantıya katılanlar kendi uzmanlıklarına ve
deneyimlerine dayanarak, yem alınacak araştırma projelerini
değerlendirmektedir. Şüphesiz bu üç grup toplantısından geçen araştırma
projelerinin teknik ve bilimsel yönden kalitesi artmaktadır. Ancak,
herkesin kabul edeceği, objektif ve çok boyutlu bir metoda veya kritere
göre projelerin değerlendirilip, önceliklerinin belirlendiği söylenemez.

Ormancılık araştırma projelerinin önceliklerini II. ve III. bölümde
verilen kriterler yardımıyla belirlemek mümkündür. Ancak, sözü edilen
genel nitelikteki kriterlerin bir kısmı tek boyutlu olup, projenin sadece bir
yönünü ölçmektedir. Keza, metod olarak hemen hepsi birtakım
varsayımlara dayanmakta olup, bazı eksikliklere veya sakıncalara
sahiptirler. Bir kısmı da çok boyutlu olmasına rağmen karmaşık
matematiksel işlemlere dayandığından herkes tarafından anlaşılması ve
uygulanması kolay ve basit değildir.

O halde, yeni alınacak araştırma projelerinin tüm faydalanm aynı
anda dikkate alan, makro ve mikro bazda projeyi çok boyutlu olarak
değerlendiren, tutarlı, objektif, sektöre özgü, uygulanması kolay ve basit
olan bir metod geliştirme ve buna göre projelerin önceliklerini belirleme
gereği vardır. Araştırma projelerinin ele alım Ş sürecinde açıklandığı gibi,
projelerin nihai değerlendirmesi Araştırma Danışma Komitesi tarafından
yapıldığı için öncelik belirlemek amacıyla geliştirilecek metodun da bu
komite tarafından uygulanması daha isabetli ve uygun olacaktır.
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Araştırma Teknik Kurullan ve AFA Çalışma Gruplan ise, daha çok
projeleri teknik ve bilimsel (amaç, kapsam, materyal, metod, planlama
v.b.) yönlerden inceleyen ve araştırma projesinin niteliğini (kalitesini)
geliştirmeye yardımcı olan kurullar olmalıdır.

Araştırma sonuçlannı kullananlann, araştırmayı talep edenlerin
(veya müşterilerin) ve finansman sağlayanların araştırma projelerinin
önceliklerini belirleyen Araştırma Danışma Komitesinde yer alması ve
komiteye katılım yelpazesinin geniş tutulması yapılan işin geçerliliğini
artıracaktır. Sadece araştırmayı yapanlar (arz edenler) tarafından öncelik
belirlenmesi doğru değildir. Örneğin; önceleri proje taslaklannın ekine
araştırmayı yapan tarafından Fayda-Masraf analizi eklenmekteydi.
Kullanılan metod objektif olmasına rağmen analiz, araştırmayı yapanların
görüşlerine ve varsayımlanna göre değişik sonuçlar verebildiğinden bir
nevi subjektif ve yanlı değerlendirme yapmak mümkün olmaktadır. O
halde, bütün AFA'lardan gelen yeni araştırma projelerinin önceliklerini
tek bir Araştırma Danışma Komitesi belirlemelidir ve bu önceliklere göre
projeleri sıraya koymalıdır. Öncelik belirleme metodunun komiteye katılan
herkes tarafından anlaşılması ve kolay uygulanabilmesi, objektif ve çok
boyutlu olması ve bu boyutların belirli ağırlıklarda agregasyonuna imkan
vermesi gerekmektedir.

v. Ormancılık Araştırma Projelerinin Önceliklerini
Belirlemede Kullanılabilecek Metodun Geliştirilmesi

Metodun geliştirilmesinde şu hususlara dikkat edilmiştir:

- Metod Orman Bakanlığınca yeni alınan ormarıcılık araştırma
projelerinin önceliklerini belirlemek (uygulamada karşılaşılan bir sonına
çözüm getirmek) amacıyla geliştirilmiş olup, ormancılık sektörü dışındaki
diğer sektörlerde uygulanması sağlıklı sonuç vermez.

- Araştırma Danışma Komitesinin bütün üyelerince metodun
uygulanmasına olanak vermek için basit, kolayanlaşılır ve uygulanabilir,
ancak çok kriterli bir metod olmasına önem verilmiştir. Örneğin; bir Goal
Programlama veya Electre tekniği ile bir sürü projenin önceliğini
belirlemeye komite üyelerinin ne zamanı ne de bilgisi yetmeyebilir.

- Metod tek bir kritere göre projeleri değerlendirmek yerine,
birden çok kritere göre projelerin değerlendirilmesini esas alır. Böylece
projeler tek bir yönden değil çeşitli açılardan aynı anda çok boyutlu
değerlendirilmiş olur.
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- Çok kriterli karar verme metodlarının gereği olarak bu metotda
kullanılacak kriterlerin birbirinden bağımsız olmasına, yani kriterlerarası -
korelasyonun sıfır olmasına özel önem verilmiştir. Diğer bir deyimle, her
kriterin projelerin, aynı yönünü değil de, farklı bir yönünü ölçmesi
sağlanmıştır.

- Metotda kullanılan kriterler ulusal ve sektörel hedefler ve
stratejiler dikkate alınarak ağırlıklandırılmıştır. Böylece bu metod tüm
kriterlerin belirli ağırlıklarla doğrusal agregasyonuna ve netice olarak
herbir projenin önceliğinin 1-100 arasında değişen tek bir skaler sayı ile
ifade edilmesine imkan vermektedir.

- Metod kriterler açısından projelerin göreceli değerlendirilmesi
esasına dayandığı için dinamik bir yapıda olup, projelerin bir olumlu
rekabet ortamı içinde hazırlanmasına, uygulanmasına,
sonuçlandırılmasına ve böylece araştırmaların kalitesinin artmasına
yardımcı olacaktır.-

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında geliştirilen Çok Boyutlu
Öncelik Belirleme Metodunun (Kombine Metod) matematiksel ifadesi
şöyledir:

n

ÖP = aı kı + ~ k2 + + an kn = L ai ki (1)
i=l

Burada;
ÖP f Projenin Öncelik Puanını (1 ~ ÖP ~ 100),

a/= i. kriterin ağırlığını (O ~ ai ~ 1),

~ = i. kriterin projeden aldığı puanı (1 ~ ki ~ 100),
n = kriter sayısını göstermektedir.

Herbir projenin ÖP değerinin ı-ı 00 arasında bir sayı olarak
belirlenebilmesi için;

- Kriter ağırlıklarının (ai) O ~ ai ~ ı arasında ve bütün kriter
ağırlıklarının toplamının 1 ( L: ai = 1) olması gerekir.

- Kriter puanlarının (ki) ise 1 ~ ki ~ 100 arasında olması gerekir.
Yani danışma komitesinin her üyesi herbir kriter için projeleri

aynı anda değerlendirerek o kriter açısından en öncelikli projeye en yüksek
puanı ve en az öncelikli projeye de en düşük puanı verecektir. 1-100
arasında olmak koşuluyla, her-puan o kriter için (aynı sütünda) sadece ve
mutlaka bir defa kullanaecaktır.
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o halde metotda hangi kriterler kullanılacaktır ve kriterlerin
ağırlıkları nasıl belirlenecektir? .Bu sorular sırasıyla aşağıdaki gibi
yanıtlanmıştır:

a. Kriterlerin Belirlenmesi

Bilindiği gibi, makroekonomik yapı, sektörler, bölgeler,
işletmeler, projeler, ..... v.b. giderek birbirinin içine giren ve kapsamı
üstten alta daralan sistemleri oluşturmaktadır, Üst sistemlerin amaçlarının
gerçekleştirilmesi sırasında alt sistemler bir araç görevi görmektedir. En
üstteki sistemlerin amaçları daha kapsamlı olmaktadır. Bir ülkedeki en
kapsamlı ve çok boyutlu amaçlar dizisi ise kalkınma planlarında yer
almaktadır. Bu amaçların sağlanması sırasında sektörler, sektör
amaçlarının sağlanması sırasında da işletmeler ve projeler önemli işleve
sahiptir. Yani bir sektörün amacı, içerisinde yer aldığı makroekonomik
yapının amaçlarının bir türevidir. Bu tutarlılığın açık, seçik, objektif ve
sayısalolarak görülmedi ği durumlarda, kaynakların yanlış kullanıldığı,
başka bir deyişle ülke kalkınma amaç ve stratejisine destek olmayacak
biçimde kullanıldığı yargısına varılabilir (Geray 1993, s.142). Bu
açıklamaların ışığında ve daha önce yapılmış bazı araştırmalardan da
(Türker, 1986; Daşdemir, 1996) yararlanılarak; Türkiye'deki ormancılık
sektörünün en alttaki sistemlerinin (işletmelerin ve projelerin) amaçları
Ulusal Kalkınma Planları, Ormancılık Ana Planları, Araştırma Master
Planı ve diğer hususlar çerçevesinde önem ve önceliklerine göre aşağıdaki
gibi belirlenmiştir:

ı. amaç: Verimlilik (hammadde darboğazlarını önleme açısından),
2. amaç: Doğa (ve çevre) Koruma,
3. amaç: Maliyet Minimizasyonu (kaynakların etken kullanımı açısından),
4. amaç: Karlılık,
5. amaç: İşlendirıne (ve gelir farklılıklarını azaltma),
6. amaç: Kollektif (veya toplumsal) Hizmet

Dolayısıyla Türkiye'de ormancılık sektöründe kamu kesimi
tarafından ele alınacak her araştırma projesinin yukarıdaki amaçlara
hizmet etmesi beklenir. Şu halde yukarıdaki amaçları proje bazında
ölçmek için birtakım kriterlere ihtiyaç vardır. Buraya kadar yapılan bütün
açıklamaların ışığında ülkenin ve sektörün özellikleri ile OAMP'ndaki
öncelikler dikkate alınarak aşağıdaki kriterler geliştirilmiştir:

ı. Ekonomik Fayda Kriteri (EKF AY): Bu kriter projenin ulusal
ekonomiye sağlayacağı ekonomik katkıyı ve önemi ölçmektedir. Bir
projenin yarattığı çok değişik fayda türlerinden söz etmek mümkündür.
Projelerin sağladığı potansiyel ve net ekonomik fayda miktarı projenin
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kapsamına ve büyüklüğüne, ağaç türüne, kullanılan teknolojiye ve
amortisman faktörüne, projenin başarı derecesine ve sonuçlarının
hedeflediği kitleye ve kitle tarafından benimsenme oranına göre değişim
gösterir. Örneğin; hızlı büyüyen ağaç türleri kısa sürede daha fazla fayda
sağlar. Keza, büyük bir projenin veya sonuçları daha fazla oranda
benimsenen bir projenin sağlayacağı fayda miktarı da fazla olur. Bu kriter
açısından önemli olan; projenin tüm çıktılarını aynı anda dikkate alarak,
nihai kullanıcılara ve ülke ekonomisine en kısa sürede en az maliyetle (en
az girdi ile) sağlayacağı potansiyel ve net ekonomik faydaların miktarını
(direkt katkı miktarı) ı -ı00 arasında bir değer olarak tahmin etmektir.
Ekonomik bakımdan potansiyel ve net faydası fazla olduğu tahmin edilen
projeler yüksek puan alırlar. Şu halde, bu kriteri n projenin tüm çıktılarını
ve toplam üretimi ıproductionş, proje kapsamındaki tüm unsurların
(teknoloji, ağaç türü, v.b.) verimini (efficiency) ve en az maliyetle en fazla
fayda sağlamayı ilgilendirdiği açıkça görülmektedir. Netice olarak, bu
kriterin yukarıda sayılan amaçlardan verimlilik, karlılık ve maliyet
minimizasyonuna hizmet ettiği ve bu amaçların bir ölçüsü olduğu ifade
edilebilir.

2. çevresel Etki Kriteri (ÇEVET): Gelecek nesillere
ormanların, çevrenin, ekosistemlerin, ekolojik dengenin ve doğal
kaynakların korunarak devredilmesi ve bu değerlerin iyileştirilmesi büyük
önem arzetmektedir. Bu kriter projenin "devanılılık" ve "sürdürülebilir
kalkınma" ilkelerinin manasına uygun olup-olmadığını, diğer bir deyişle
çevresel faydalarını, ölçmektedir. Bu kriteri projenin ve sonuçlarının
uygulanmasından dolayı orınanların korunması, kötü arazilerin toprak
koşullarının ıslah edilmesi ve ekolojik denge ile uyumlu (eco-friendly)
ürünlerin kullanımı vasıtasıyla sağlanan çevresel güvenliğin bir ölçüsü
(security measure) şeklinde kullanan araştırmacılar da vardır (Verma et al
1996, s.17). O halde bu kriteri n kapsamında koruma tprotectıonş,
iyileştirme ve ıslah (improvement), ürün kullanımı, toplum sağlığı ve
çevresel güvenlik (security) kavramları yer almaktadır. Türkiye'nin
başlıca sorunları olan erozyon kontrolü, mera ıslahı, doğal kaynakların ve
çevreninin korunması gibi konular açısından önemli bir kriterdir.
Dolayısıyla, bir araştırma projesi bu kriter açısından değerlendirilirken;
projenin ve sonuçlarının (önerilen her türlü iş, işlem, bilgi, teknolji v.b.
dahil) uygulanmasından dolayı oluşacak tüm olumlu ve olumsuz etkilerin
yukarıdaki açıklamaların ışığında dikkate alınarak, araştırma ile beraber
kullanılacak teknoloji veya teknoloji transferinin doğaya olumsuz etkisi
var mı? Araştırma herhangibir çevresel sorunu önleyip, iyileştiriyor mu?
Projenin toplum sağlığı ve çevresel-güvenlik açısından değeri nedir? v.b.
sorulara yanıt aranması gerekmektedir. Yukarıdaki tüm açıklamalara ve
sorulara olumlu cevap veren projeler, ı-ı 00 arasında olmak şartıyla,
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yüksek puan alırlar. Netice olarak, bu kriterin yukarıda sayılan amaçlar
dizinindeki doğa koruma ve kollektif hizmet amaçları ile ilişkili olduğu
ve bu amaçlara hizmet ettiği açıkça görülmektedir.

3. Sosyal İçerik Kriteri (SOSİÇ): Araştırma projesi ile sağlanan
sosyal faydaların ve bunların gelir grupları arasındaki dağılımının
(distribution) bir ölçüsüdür. Bilindiği gibi bir toplumda çeşitli gelir
grupları vardır. Acaba araştırma projesinin sağladığı faydaların bu gelir
grupları arasındaki dağılımı nasıldır? Yani hedef kitle kimlerdir? Amaç;
toplumdaki gelir grupları arasında uygun bir gelir dağılımı sağlamaktır.
Burada yoksul kesimin daha fazla gelir alması, gelir farklılıklarının
azaltılması bakımından önemlidir. Yapılan bir araştırmada projenin
sağladığı çevresel güvenliğin (security) % 10'u yoksul kesimin elde ettiği
fayda olarak kabul edilmiş ve bu değer kriterin bir ölçüsü olarak
kullanılmıştır (Verma et al 1996, s.19). Bu kriterin kapsamında gelir
dağılımı, istihdam ve kırsal yoksulluk kavramları yatar. Bu nedenle
yukarıdaki amaçlar dizininde işlendirme (ve gelir farklılıklarını azaltma)
amacına hizmet eden bir kriterdir. Özellikle ülkemiz açısından
bakıldığında orman içi ve bitişiğinde yaşayan yaklaşık 9 milyon orman
köylüsü vardır. Bu kesimin gelir düzeyi çok düşük olup, kırsal yoksulluk
had safhadadır. Yani bu kriter toplumdaki yoksul kesime sağlanan
faydaları ölçmektedir. O halde, araştırma ile beraberinde yeni iş sahaları
ve istihdam yaratılıyor mu? Araştırma sonuçlarının başka yatırımları
uyartıcı etkisi var mıdır? Fayda sağlanacak hedef kitlenin ve yoksul
kesimin büyüklüğü ne kadardır? Bu ve benzeri sorulara olumlu yanıt
veren projeler toplumun kanayan bir yarası olan yoksulluğu azaltmaya
yönelik olacağından öncelik puanları yüksek olmalıdır. Araştırma projeleri
yukarıdaki açıklamaların ışığında değerlendirilerek öncelikli olanlara i-
L00 arasında en yüksek puanlar verilmelidir.

4. Tutarlılık Kriteri (TUTAR): Bu kriter aslında iki aşamalı
olup,

- Birinci aşamada; Araştırma projesinin, sırasıyla, Ulusal
Kalkınma Planları, Ormancılık Ana Planları, Araştırma Master Planı ve
bölgesel planlardaki önem ve önceliklerine göre yer alan programların,
hedeflerin, amaçların ve stratejilerin gerçekleşmesine hem miktar hem de
nitelik itibariyle hizmet edip-etmediği 50 üzerinden puanlamr. Örneğin,
önerilen bir proje miktar yönünden tutarlı olmasına (veya en fazla faydayı
sağlamasına) rağmen kalkınma amaç ve stratejileri ile çelişkili olabilir.
Hatta uygun olmayan teknolojiler, ağaç türleri veya yöreler seçilerek
zararlı dahi olunabilir.

- İkinci aşamada; Projenin kendi içinde bilimselliği, amaç,
kapsam, metod, uygulama planı, desenlerne, kaynak kullanımı v.b.

21



5. İşbirliği ve Katılım Kriteri (KATIL): Onnancılık çok
boyutlu bir sektör olarak algılandığı sürece bu sahada alınacak
araştırmaların da çoklu işbirliği içinde yürütülmesi gereği vardır. Bu
konuda Dünya Bankası (dolayısıyla OAMP), TÜBİTAK v.b. kurumlar
projelere sağlayacakları fınansman açısından işbirliğine ve katılırna büyük
önem vermektedir. Bu kriter açısından araştırma projesi
değerlendirilirken; bilgi, beceri, teknoloji ve kaynak kullanımı yönünden
projenin disiplinlerarası, kurum içi ve kurumlararası, uluslararası,
vakıflar, üniversiteler ve özel sektör ile öngördüğü işbirliği, destek ve
katılım tparticipationı esas alınır. Burada puanlamaya yardımcı olmak
açısından bir sıralama yapmak gerekirse;

yönlerinden tutarlılığı ve uyumluluğu 50 üzerinden puanlanır. Örneğin;
araştırrna amaçlarının ulaşılabilir olması, denemelerin ve önerilen
metodolijinin araştırmanın amaçları ile uyumluluğu çok önemlidir.

Bu tutarlılığın ve uyumluluğun açık, seçik ve net olarak
görülmediği durumlarda kaynaklar (girdiler) yanlış kullanılıyor ve israf
ediliyor demektir. Yukarıda verilen amaçlar setinin, bir bütün olarak,
gerçekleşmesine yardım eden ve kaynakların ne derece etkili kullanılıp-
kullanılmadığı bakımından önemli olan bu kriterin öncelikle maliyet
minimizasyonu ve karlılık yönünden anlamı büyüktür. O halde,
araştırma projelerinin yukarıda bahsedilen tutarlılık, uygunluk ve kaynak
kullanımı açısından değerlendirilerek, 1-100 arasında olmak koşuluyla,
puanlandırılması gerekir.

- Proje maİiyetinin en azından belirli bir kısmını karşılamak
şartıyla, özel sektör, vakıflar veya uluslararası kurumlarla yapılacak
işbirliği birinci derecede,

- Bakanlık dışı kamu sektörü, araştırma kuruluşları ve
üniversitelerle yapılacak işbirliği ikinci derecede,

- Bakanlık içi uygulamacı birimlerle, araştırma kuruluşlarıyla ve
disiplinlerarası yapılacak işbirliği üçüncü derecede önemlidir.

- Keza işbirliğinin şekli ve işbirliği yapılacak kuruluş sayısı da
puanlamada önemli bir etkendir.

Katılım ve işbirliği araştırma sonuçlarının geçerliliğinin
artmasına, uygulanmasına, ekolojik ve ekonomik fonksiyonlar açısından
rasyonel bir dengenin oluşmasına yardımcı olmaktadır (Richardson,
ı995). Diğer bir deyişle işbirliği ve katılım, ekolojik ve doğal dengeyi
bozmadan en yüksek ekonomik sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.
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o halde, bu kriterin doğa koruma ve karlılık açısından önemli olduğunu
söylemek mümkündür. Yukarıdaki açıklamaların tümü gözönünde
tutularak projeler bu kriter açısından önem ve öncelik derecesine göre, L-
L 00 arasında puanlanır. Doğalolarak önem ve önceliği fazla olan projeler
yüksek puan alırlar.

6. Çekicilik Kriteri (ÇEKİC): Önerilen araştırma konusunun
temel, geliştirme ve uygulamalı araştırmalarda yeri, önemi ve bilime
katkısı, aciliyeti ve güncelliği nedir? Yani araştırmaya değer orijinal bir
konu veya. sorun mudur? Türkiye ormancılığının hangi problemlerine
çözüm getirebiliyor? Araştırma için kullanıcı talebi (veya müşterisi) var
mı? ve talep eden kaynak da sağlıyor mu? Araştırma sonuçlarının
uygulanabilirlik derecesi, kalite ve kantite açısından verimlilik artışı
sağlama potansiyeli nedir? Sonuçları uygulanamayan, müşterisi olmayan
ve bir sorunu çözmeyen veya dublikasyon olan projelerin önemi, bilime
katkısı, aciliyeti ve güncelliği yoktur. Bütün bu sorulara verilecek yanıtlar
araştırmanın cazipliğini ve çekiciliğini ortaya koyacaktır. Cazipliği ve
çekiciliği fazla olan projeler, potansiyelolarak verimlilik arzeden ve·bu
nedenle yüksek puan (1-100 arasında) alması gereken projelerdir.

7. Yapılabilirlik Kriteri (YAPIL): Bu kriter araştırma
projelerinin araştırma kapasitesi ve yeteneği açısından değerlendirilmesine
imkan vermektedir. Önerilen araştırmanın en yüksek standartda
yapılabilmesi için o konuda yetişmiş yeterli araştırıcı personel var mıdır?
Çalışmaları yürütecek araştırıcı ekibin ve işbirliği yapılacak grubun
geçmişteki araştırma başarısı, niteliği ve deneyimleri nedir? Araştırma için
gerekli kaynak, alt yapı, örnekleme alanı, teknoloji, ekipman, araç-gereç
v.b. olanakların mevcudiyeti nedir? Talep edilen ilave ekipman, teknoloji
var mıdır ve bunların zamanında karşılanma olasılığı nedir? Aynı amacı
ve faydayı sağlamak şartıyla yukarıdaki sorulara olumlu yanıt veren
projeler daha önceliklidir. Dolayısıyla, değerlendirme aşamasında yüksek
puan (1-100 arasında) alırlar. Bu kriter daha çok araştırmanın mali açıdan
yapılabilirliğini gösterdiği için yukardaki amaçlar dizininde üçüncü sırada
yer alan maliyet minimizasyonu ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir.

Yukarıda açıklanan ilk üç kriter daha çok makro düzeyde projeyi
değerlendiren, son üçü ise mikro bazda projeyi ele alan kriterlerdir.
Dördüncü sıradaki tutarlılık kriteri ise, projeyi hem makro hem de mikro
bazda (iki yönlü) değerlendirnıektedir. Aslında yukarıda sayılan kriterleri
çoğaltmak mümkündür. Ancak, sayı arttıkça her kriter diğer bir kriterle
çakışmakta, dolayısıyla aynı olayları, sorunları, amaçları veya faydaları
ölçmektedirler. Bu da metodun temelini oluşturan "kriterler arasında
korelasyonun bulunmadığı" varsayımına ters düşmektedir. Keza, aynı
şekilde kriter sayısını azaltmak ve kapsamlarını değiştirmek de
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b. Kriterlerin Ağırhklandırılması

düşünülebilir. Böyle bir durumda da projenin çok sayıda yönü (veya
boyutu) ölçülmemiş olur. O nedenle, şu aşamada Orman Bakanlığının
uygulamada karşılaştığı öncelik belirleme işleminde yukarıdaki 7 kriterin
kullanılmasının yeterli ve uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Ormancılık araştırma projelerinin değerlendirilmesinde
kullanılacak yukarıdaki kriterlerin herbiri eşit önem ve ağırlıkta değildir.
Her kriter farklı bir amacahizmet etmektedir. Hatta kriterlerin bu önem
ve ağırlıkları ülkeye, sektöre, bölgeye, zamana ve amaca bağlı olarak
değişim göstermektedir. Önemli olan bu kriterlerin belirli esaslar dahilinde
ağırlıklarının toplamının 1 olacak şekilde ağırlıklandırılmasıdır. Burada
ağırlıklandırına işleminde birtakım nesnel ve bilimsel ölçütler dikkate
alınarak mantıksal ağırlıklandırma yöntemine başvurulmuştur. Bu amaçla
orman işletmelerinde başarı belirlemek amacıyla daha önce yapılan bir
araştırmada geliştirilen modeldeki değişkenleri ağırlıklandırmada
kullanılan yöntem burada da tercih edilmiştir (Daşdemir 1996, s.108-
II 2). Buna göre; bölüm V-a' da ulusal, sektörel ve diğer ormancılık
planlarındaki hedefler ve stratejiler dikkate alınarak en alttaki sistemlerin
(işletmeler ve projeler) gözetmesi gereken amaçlar önceliklerine göre
verilmiştir. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de ormancılık sektöründe ele
alınacak bir araştırma projesinin gütmesi gereken amaçlar setidir. Keza,
yukarıda proje değerlendirmede kullanılabilecek kriterler ve bu kriterlerin
kapsamları gereği hangi amaca hizmet ettikleri veya hangi amaçlarla
ilişkili oldukları açıklanmıştır. Böylece, en üstteki bir sistemle en alttaki
bir sistem arasında amaçlar ve stratejiler yönünden olması gereken çok
boyutlu tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Yani araştırma projeleri
bazında ulusal, sektörel ve bölgesel hedefler ve stratejiler dikkate alınarak,
herbir kriterin alacağı önem veya ağırlık aşağıdaki gibi tesbit edilmiştir:

Kriterler Gerçekleşmesine Hizmet Ettiği Amaç
ı. EKF AY Verimlilik + Karlılık + Maliyet Minimizasyonu
2. ÇEVET Doğa Koruma + KollektifHizmet
3. SOSİÇ İşlendirme (ve gelir farklılıklarını azaltma)
4. TUTAR Maliyet Minimizasyonu + Karlılık
5. KATIL Doğa Koruma + Karlılık
6. ÇEKiÇ Verimlilik
7. YAPIL Maliyet Minimizasyonu

Önem ve önceliklerine göre bölüm V-a' da verilen proje
amaçlarını en önemsizinden en önemlisine doğru a~~ıdaki gibi
sıralayarak puanlandırmak mümkündür;
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Ama ç lar Önem derecesi (ağırlığı)
6. amaç: Kollektifhizmet :......... i puan,

"5. amaç: işlendirme 2 puan,
4. amaç: Karlılık 3 puan,
3. amaç: Maliyet minimizasyonu 4 puan,
2. amaç: Doğa Koruma 5 puan,
ı. amaç: Verimlilik 6 puan..

Toplam 21 puan.

Yukarıdaki ağırlıklandırmanın istatiksel anlamda geçerli olması
için ağırlıklar toplamının 1 (veya 100) olması gerekir. Burada hesaplama
kolaylığı açısından önce 100 üzerinden ağırlıklandırma yapılmış ve daha
sonra ağırlıklar toplamı 1 olacak şekilde oransal dağılım sağlanmıştır. Şu
halde, 100 üzerinden yapılan ağırlıklandırmada (100/21 = 4.76 ~ 5) en
önemsiz amaç 5 puan ağırlığını almıştır. Yani;

Ama çı a r Önem derecesi (ağırlığı)
6. amaç: Kollektif hizmet...................... 5 puan,
5. amaç: işlendirme 10 puan,
4. amaç: Karlılık .... c.............................. 14 puan,
3. amaç: Maliyet minimizasyonu 19 puan,
2. amaç: Doğa Koruma......................... 24 puan,
ı. amaç: Verimlilik 28 puan,

Toplam 100 puan.

Kriterlerin hizmet ettiği amaçları gösteren yukarıdaki tablodaki
tüm satırlar dikkate alınarak her amacın kaç defa tekrarlandığı sayılmıştır.
Herbir amacın puanı tekrar sayısına bölünerek, her satıra düşen ağırlık
miktarı ve bu miktarların satır esasına göre toplamları ile de herbir
kriterin ağırlığı bulunmuştur. Örneğin: karlılık 3 yerde sayılmıştır. O
halde karlılğın 14 puanı 3' e bölünürse, bu kriterin geçtiği her satıra 4.7
puan düştüğü bulunur. Benzer işlemler diğer amaçlar için de yapılarak,
tüm kriterlerin ağırlıklarının toplamı 1 olacak şekilde oransal dağılım
sağlandıktan sonra elde edilen ÖP fonksiyonu şöyledir:

ÖP =0.25 EKFAY + 0.17 ÇEVET + 0.10 SOSiç + 0.11 TUTAR
+ 0.16 KATIL + 0.14 ÇEKiC + 0.07 YAPIL (2)

Bu fonksiyon projenin herbir kriter açısından elde ettiği puanların
kriter ağırlıkları ile çarpılarak toplanmasına (lineer agregasyonuna) ve
projenin öncelik puanının tek bir skaler sayı olarak ifade edilmesine,
mutlak olarak yorumlanmasına, diğer projelerin öncelik puanları ile
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karşılaştırılmasına ve projelerin önceliklerine göre sıraya dizilmesine,
dolayısıyla projelerin seçilmesine, olanak vermektedir.

c. Metodun Uygulanması

Orman Bakanlığının yeni alınacak araştırma projelerinde
karşılaştığı bir sorunu (öncelik belirleme) çözmek amacıyla gelişiirilen bu
metod, projelerin nihai değerlendirmesini yapan, geniş katılım lı (40-60
kişi) ve bilimsel bakımdan heterojen bir yapıda olan tek bir Araştırma
Danışma Komitesi tarafından uygulanırtalıdır. Bu komitenin üyelerinin
herbirine yeni alınacak projelerin taslakları ve öncelik belirleme metodunu
anlatan dökümanlar (kriteler ve ilgili tablolar) komite toplantısından 20-
30 gün önceden ulaştırılır. Bunları incelemeleri ve bilahare toplantıya
hazırlıklı olarak katılmaları sağlanır. Danışma Komitesi toplantısında
puanlama öncesinde bir grup başkanı ve öğreticinin açıklamaları ışığı
altında gerekli görüşmeler ve tartışmalar yapılarak, sağlıklı puanlaırta
yapılması sağlanır. Sonra puanlama aşamasına geçilir. Bu aşamada; her
üye önce birinci sütun (ı. kriter) açısından tüm projeleri aynı anda
değerlendirip, tartacak ve o kriter açısından önem ve önceliğine göre
projelere ı-100 arasında puanlar verecektir. İlgili kriter açısından en
önemli ve öncelikli görülen projeye en yüksek puan, en önemsiz veya
önceliksiz olan projeye de en düşük puan verilecektir. Birinci sütundaki
puanlama bitirilip, kontrol edildikten sonra sırayla diğer sütunlara
geçilecektir. Dolayısıyla, herbir kriter için (yani her sütunda) her puan
sadece ve mutlaka bir defa kullanılmış olacaktır. Diğer bir deyişle, aynı
sütünda aynı puan birden fazla kullanılmayacaktır, fakat aynı puan farklı
sütünlarda tekrar kullanılabilecektir. Verilen bu puanlar projelerin ilgili
kriterler açısından birbirlerine göre (yani izafı olarak) önem, öncelik ve
ağırlıklarının bir ifadesidir. Bu şekilde yapılacak bir puanlama üyelerin iyi
bir zihinsel mukayese işlemi yapmalarını gerektirmektedir.

Daha sonra üyelerin puanladığı tablolar toplanarak (ekstrem
puanlar elimine edilebilir), heı proje için kriterler itibariyle (sütunlar)
verilen puanların toplamının üye sayısına bölünınesiyle, projenin ilgili
kriter açısından aldığı ortalama puanı ve bu şekilde elde edilecek
puanların kriter ağırlıkları ile çarpılması ve satır esasına göre
toplanınasıyla da ilgili projenin toplam ağırlıklı oneelik puanı bulunınuş
ve bu puanlara göre de projeler tek bir nihai tabloda sıraya diziimiş
olacaktır (örnek, tablo-I). Keza, her üyenin herbir proje için kriterler
itibariyle verdiği puanların kriter ağırlıkları ile çarpılması ve satır esasına
göre toplanması suretiyle de ilgili projenin bireysel ağırlıklı toplam puanı
(bireysel öncelikli puanı) hesaplanabilir.
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DEGERLENDİRME KRİTERLERİ
PROJE ADI Ağırlıklı Öncelik

TOPLAM Sıra No.
l.EKFAY 2.ÇEVET s.sostc 4.TUTAR S.KATIL 6.ÇEKİc 7.YAPIL

(0.25) (0.17) (0.10) (0.11) (0.16) (0.14) (0.07)

Doğu Anadolu Bölgesinde Değişik
Alternatifli Agroforestry Denemeleri 95 84 94 95 96 93 55 90.11 1
D. A Bölgesinde Karakavaklarda Doğal
Seleksiyou ve Genetik Islah Çalışmaları 94 89 86 99 75 98 60 88.04 2
D. A. Bölgesinde Odun Dışı Orman
Ürünler, Pazar Değ., Yararlanma Biçimleri 93 75 100 88 88 84 68 86.2!s 3
ve Sosyo-Ekonomik Yapıya Katkısı
Doğu Anadolu Bölgesinde Mera Islahında
Gübrelemenin Etkisi ve Ekonomisi 74 93 88, 91 96 81 65 84.37 4
Sarıkamış Arş Orm. da Etkin Zarar Yapaıı
Kabuk Böcekleri ve Karşı Önlemler 64 84 23 39 73 55 71 61.22 5
DA Bölgesinde Sera Koşullarında Tüplü
Sarıçam Fid. Ürt, Tek. ve Arazideki Başr. 60 46 29 56 74 95 53 60.73 6
Doğu Anadolu Bölgesinde Pinus contorta
Adaptaptasyon Denemesi 55 41 34 55 36 59 86 50.21 7
Doğu Anadolu Bölgesinde Toros Sediri
Orijin Denemesi 40 61 38 46 33 55 85 48.16 8
DA Bölgesinde Yetişebilecek Yerli ve
Yabancı Huş Türlerinin Tesbiti 34 41 23 29 31 34 80 36.28 9

Sarıkamış Arş. Orm. da Meşcere Analizleri 15 24 4 6 40 5 75 21.24 LO
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Geliştirilen bu Kombine Metodu sınamak amacıyla; Doğu
Anadolu Ormancılık Araştıtma Müdürlüğünce ı998 yılında yeni alınacak
3 adet araştırma projesi ile halen yürütülen 7 adet araştırma projesinin (ki
bu 7 projenin de yeni alındığı varsayımı yapılmıştır) önceliğini belirlemek
üzere ilgili Müdürlüğün 4 kişilik araştıncı grubunda metod uygulanmıştır.
Elde edilen ortalama puanlar yukarıdaki açıklandığı şekilde
hesaplandıktan sonra projelerin toplam ağırlıklı öncelikli puanlanve
öncelik sıralan (veya tercih sıralan) aynı tabloda sunulmuştur. Burada
görüldüğü gibi; ilk sıralarda .Agroforestry, Kavakçılık, Odun .Olmayan
Orman Ürünleri ve Mera ıslahı ile ilgili araştırma projelerinin yer aİması
hem ülkemizin önceliklerine hem de OAMP'nın ve bölgemizin
önceliklerine uygun bir sonuçtur. Tabiki, tablo-I bir örnek uygulama
tablosu olup, öncelik belirlemenin geçerliliği ve doğruluiuğu üye sayısının
artması ve katılım yelpazesinin genişlemesi ile doğru orantılıdır. Bu örnek
uygulama tablosunda aynı puanın aynı sütunda birden fazla yer alması
ise, bunların ortalama puanlar olmasından kaynaklanmaktadır. Doğal
olarak, tablo-l 'i değiştirmek, geliştirmek ve daha pratik şekillerde
uygulamak duşünülebilir.

Benzer şekilde yeni alınacak projelerin tümü için nihai
değerlendirme tablosu oluşturulabilir. Bu tabloda öncelik sırasına göre yer
alan projelerden, birincisinden başlanmak suretiyle, Orman Bakanlığının
araştırma için ayırdığı bütçe imkanlannın yettiği ölçüde proje seçilir ve
desteklenir. Keza,· ilke olarak, SO'den aşağı puan almış projeler başansız
kabul edilip, desteklenmeyebilir.

VI. Geliştirilen Metodun Değerlendirilmesi ve Sonuç

- Metod Orman Bakanlığının uygulamada karşılaştığı yeni
alınacak araştırma projelerinde Öncelik belirleme sorununa çözüm
getirmek amacıyla geliştirilmiştir.

- Metodun anlaşılması ve uygulanması kolay ve pratik olup, aynı
zamanda objektif değerlendirme yapılmasına imkan veren bilimsel bir
metotdur. Metod bu haliyle Scoring ve Delphy tekniklerinin çok kriterli
bileşimi görünümünde olup, Kombine Metod olarak isimlendirilmiştir.

- Metod birbirinden bağımsız çok sayıda kriteri aynı anda dikkate
aldığı ve bu kriterlerin belirli ağırlıklarla kombinasyonuna imkan verdiği
için çok boyutlu, tutarlı ve geçerli bir metotdur. Tek ktiterli tekniklerin
eksiklikleri veya sakıncalan burada yoktur.
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- Metotda kullanılan kriterler ve bunların ağırlıkları ulusal ve
sektörelhedefler ve stratejiler, ormancılığımızın özellikleri ve Araştırmalar
Master planındaki amaçlar ve öncelikler dikkate alınarak, bilimsel ve
objektif bir şekilde belirlenmiştir. O halde, bu metoda göre seçilecek
projelerin ulusal, sektörel ve diğer planlardaki (araştırmalar master planı,
bölgesel planlar, işletme planları v.b.) amaçlara ve önceliklere uygun
olduğunu, kaynakların verimli ve etken kullanıldığını söylemek
mümkündür.

- Bütün yöntem ve tekniklerde olduğu gibi bu metotda da belirli
varsayımlar vardır. Örneğin; burada kriterler arasında korelasyonun
bulunmadığı veya en az olduğu varsayımı yapılmıştır. Kriterler bu
varsayım esasına göre tesbit edilmiştir.

- Geliştirilen kriterlerle bir araştırma projesinin makro ve mikro
bazda sağlayacağı tüm faydaların ve değerlerin ölçülmesine gayret
edilmiştir.

- Metotda kullanılan 7 kriter şu aşamada ormancılık araştırma
projelerinde öncelik belirlemenin çözümü için yeterli ve uygundur. Ancak,
bu kriterlerin ve ağırlıklarının zamana, mekana, ülkeye, sektöre ve
yörelere bağlı olarak değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu
nedenle bu metotda kullanılan kriterlerin, kapsamlarının ve ağırlıklarının
zaman zaman (örneğin, 5 yılda bir) belirli uzmanlar grubunda
görüşülmesi, konunun olgunlaştırılması ve birtakım değişikliklerin
yapılması gerekebilir. Keza, bütün şartlarda aynı kriter listesi veya kriter
listesinde bir standartlaşma düşünülmemelidir. Ancak, birbirine rakip bir
çok projenin; belirli bir bölgeyi ilgilendiren bir dizi projenin; aynı sektör-
alt sektör-iş kolundaki bir dizi projenin; aynı maliyette olan fakat zamana
yayılacak bir dizi projenin değerlendirilmesi sırasında aynı kriterlerin
bütün projelerde uygulanması gerekir (Geray, 1986). Bu ilkeden
hareketle, Araştırma Danışma Komitesinin yeni alınacak araştırma
projelerini değerlendirirken bütün projelerde aynı metodu kullanması
gerektiğini söyleyebiliriz. Hatta tek bir komite değil de Araştırma Fırsat
Alanları (AF A) bazında komiteler önerilse bile (ki en doğrusu tek
komitedir) bütün AFA komiteleri aynı metodu kullanınak zorundadır.
Aksi halde belirlenen öncelikler geçerli, adil ve objektif olmaz.

- Geliştirilen bu metod dinamik bir yapıda olup, projelerin önem
ve öncelik derecesinin 1-100 arasında tek bir skaler sayı olarak
ölçülmesine, mutlak olarak yorumlanınasına, diğer projelerin öncelik
puanları ile karşılaştırılmasına ve projelerin önceliklerine göre sıraya
dizilmesine, dolayısıyla çok sayıda proje arasından seçim ve tercih
işleminin kolaylıkla yapılmasına olanak vermektedir.

29



..-----------------_._--~~

30

- Bu metodun en belirgin sakıncası; projelerin kriterlere göre
değerlendirilmesinin komiteye katılan bireylerin tecrübe ve uzmanlıkları
ile sınırlandırılmış olmasıdır. Bir nevi her üye kendi zihinsel mukayese
gücüne ve mantıksal yaklaşımına göre' projeleri değerlendirmiş olacaktır.
Ancak, komiteye katılım yelpazesi genişletilirse, bilimsel heterojenlik
sağlarursa ve üye sayısı artırılırsa, bil sakınca ortadan kalkmış olacaktır.
O halde, tek bir Araştırma Danışma Komitesi oluşturulmalı ve bu
komiteye araştırmayı yapanlar (arz edenler-proje liderleri), yöneticiler
(Orman Bakanlığı ve bağlı Genel Müdürlük temsilcileri), fınansman ve
destek sağlayanlar (müşteriler ve talep edenler), işbirliği yapanlar,
ormancılık araştırma müdürleri, AFA liderleri, ilgili fakültelerin öğretim
üyeleri, diğer kamu kuruluş (Köy Hizmetleri ve Tarımsal Araştırma Genel
Müdürlüğü, v.b.) temsilcileri, ormancılıkla ilgili özel sektör, vakıf ve sivil
toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir katılım
sağlanmalıdır. Diğer yandan, Danışma Komitesi üyelerinin bu metodu
etkili bir şekilde kullanabilmeleri için araştırma projesi taslaklarını
önceden iyice irdelemeleri, değerlendirme kriterlerinin anlam ve önemini
iyice idrak ederek komiteye bilgili ve hazırlıklı bir şekilde katılmaları
gerekir. Yukarıda' söylenenlere aksi durum sözkonusu olursa, metodun
sağlıklı sonuç vermesi, geçerliliği ve duyarlılığı azalır.

Sonuç olarak, halihazır durum itibariyle geliştirilen metod çok
kriterli, objektif, dinamik, tutarlı, bilimsel ve sektöre özgü bir metod olup,
anlaşılması kolay ve uygulanması pratikdir. Bu nedenlerden dolayı,
Orman Bakanlığınca ele alınacak araştırma projelerinde öncelik belirleme
sorununa bir çözüm getirmek amacıyla kullanılması uygun olacaktır.
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