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Özet 

                                 

Türkiye toplam orman alanının %25‘ini oluĢturan Kızılçam ağacının kabukları ya ormanda soyularak 

bırakılmakta ya da odun iĢleyen endüstrilerde yakacak olarak değerlendirilmektedir. Bu çalıĢma da 

önemli bir potansiyele sahip olan ve atık olarak görülen kızılçam kabuğundan tanen üretilerek, odun 

iĢleyen endüstrilerde tutkal olarak kullanılması amaçlanmıĢtır. 

Yapılan ön denemeler sonucu kızılçam kabuğundaki kondanse tanen miktarının diğer iğne yapraklı 

türlerle kıyaslandığında daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Kondanse tanenler, dünya da ticari tanen 

üretiminin %90‘ınından fazlasını oluĢturmakta, tutkal ve reçine üretiminde ekonomik olarak 

değerlendirilmektedir. Birçok ülkede  Acacia mearnsii kabuklarından mimoza taneni, Schnopsis spp. 

kabuklarından kebraho taneni, Pinus radiata kabuklarından da çam taneni ticari boyutta üretilmekte ve 

hazırlanan tutkallar yonga levha, lif levha ve kontrplak yapımında endüstriyel olarak kullanılmaktadır. 

Üretilen kızılçam taneninin, kebraho ve mimoza tanenleri ile karĢılaĢtırılması için her üç tanen türü 

fenol formaldehit tutkalına belirli oranlarda katılmıĢ ve bu tutkallar ile lif levhalar basılmıĢtır. Elde 

edilen levhalarda kimyasal, fiziksel ve mekanik testler yapılmıĢtır. 

Test sonuçlarına bakıldığında kızılçam taneni ile üretilen levhalardaki değerlerin diğer ticari 

tanenlerlerle yakın sonuçlar verdiği ve hatta bazı değerlerin daha iyi olduğu görülmüĢtür. Bunun 

aksine tüm tanenli levhalarda kalınlık artıĢı ve su alma oranlarının standartlarda belirtilen değerlerden 

daha yüksek (kötü) olduğu belirlenmiĢtir. Bu olumsuzluğun ise su itici ilave kimyasal maddelerin 

katılması ile giderilebileceği düĢünülmektedir.  

Yapılan testler sonucu kızılçam taneni ile üretilen tutkallarda HMA (Hegzametilentetramin), kebraho 

ve mimoza taneni ile üretilenlerde paraformaldehit‘in sertleĢtirici olarak kullanılmasının iyi sonuç 

verdiği görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, Tanen, Fenol Formaldehit Tutkalı, Lif Levha 

 

Tannin Which Obtained From Red Pine Tree Bark Evaluated As Adhesive 
 

Abstract 

 

In this study a new approach was established to industrial using bark of calabrian pine which is consist 

of  % 25 of total turkish forest area. Tree barks remain on forest after tree peeling or they are used as 

fuel in wood industry. This present study aim to investigate utilities of the calabrian pine bark which 

has remarkable potential and is generally concering as waste using as adhesive on wood process 

industries by evaluating it on tannin production. 

Determined calabrian pine bark as a results of preminally experiments has significantly higher 

condansed tannin content comparing to other species. Condansed tannins consitute more than %90 of 

industrial tannin production in the world, and they are economical evaluated on adhesive and resin 

production. Mimoza tannin isolated from the bark of Acacia mearnsii, Quebracho tannin isolated from 

Schnopsis spp. barks and pine tannin extracted from Pinus radiata barks are commercially produced in 

many countries, and produced adhesives have industrial evaluation on particleboard, fiberboard and 

plywood manufacturing. 

According to test results, the values of boards prepared with calabrian pine tannin have generally 

similar results and some test results show better than those of other commercial tannins. On the 

contrary, thickness swelling and water absorbtion rates of all fiberboards produced with tannins have 

higher (not better) than stated standart values. It was thought that this negative results can be solve by 

adding chemical water repellents. 
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The conclusions of present study demonstrated that HMA (Hegzametilentetraamin), among adhesives 

produced with calabrian pine tannins and paraformaldehyde produced with quebracho and mimosa 

tannin can be used as hardener. 

Keywords: Red Pine, Tannin, Phenol Formaldehyde, Fiberboard 

 

GĠRĠġ 

 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik geliĢmelerin hızlı olduğu günümüzde orman, ağaç 

topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında, baĢta odun hammaddesi olmak üzere çok değiĢik 

ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım dengeleri olan, canlı, 

dinamik ve karmaĢık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem 

ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir. 

Ülkemizin orman varlığı 21,2 milyon hektar olup toplam ülke yüzölçümünün %27,2‘sini teĢkil 

etmektedir. Biyolojik çeĢitlilik açısından oldukça zengin olan ormanlarımızın yaklaĢık yarısı iğne 

yapraklı, diğer yarısı ise geniĢ yapraklı türlerden oluĢmaktadır. Toplam ağaç serveti 1,3 milyar m³ olan 

orman kaynaklarımızın birim alandaki ortalama serveti oldukça düĢüktür. Ormanlarımızın yıllık cari 

artımı 36,3 milyon m³, amenajman planlarında verilen yıllık eta miktarı ise ortalama 16,3 milyon m³ 

tür (DPT, 2007). 

Yukarıda belirtilen orman varlığı içerisinde kızılçam 5,42 milyon hektar ile iğne yapraklı türler 

içerisinde en geniĢ yayılıĢa sahip türdür. Bu alan toplam ibreli orman alanımızın yaklaĢık % 50‘sine, 

tüm orman alanının ise %25‘ine yakındır. 

Bu kadar geniĢ yayılıĢa sahip olan kızılçam, orman endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Odunları liflevha, yongalevha ve kağıt fabrikalarında karıĢım içerisinde tüketilmekte fakat kabukları 

için bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Atık konumunda bulunan materyalin değerlendirilebileceği 

çeĢitli alanların yaratılması ülke ekonomisine sağlayacağı katma değer açısından da önem 

arzetmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı; ülkemiz ormanlarının % 25‘ine sahip olan kızılçam türüne ait kabukları, tanen 

tutkalı yapımında değerlendirerek, endüstriyel amaçla kullanılabilirliğini ortaya koymak ve bir atık 

konumundaki bu materyali ülke ekonomisine kazandırabilmektir. 

 

GENEL BĠLGĠLER 

 

Kabuğun Kimyasal Bileşimi 

Kabuğun kimyasal yapısı oldukça karmaĢıktır. Kimyasal bileĢim açısından, değiĢik ağaç türleri 

arasındaki morfolojik elemanlara bağlı olarak farklılık gösterir. Odunda bulunan bileĢenlerin bir çoğu 

aynı zamanda kabukta da bulunur fakat oranları farklıdır (Sjöström, 1992). Kabuğun kimyasal yapısı 

odundan polifenollerin ve süberinin bulunması, daha düĢük polisakkarit miktarı ve daha yüksek 

ekstraktif maddelerin bulunması ile ayrılmaktadır. Genel olarak iç kabuktan dıĢ kabuğa doğru 

ekstraktif ve polisakkarit miktarı azalmakta, lignin ve polifenolik maddelerin miktarı artmaktadır 

(Fengel ve Wegener,1984). Ayrıca kabuktaki mineral madde miktarı odundakinden çok daha 

yüksektir. 

Kabuk bileĢenleri 3 kısımda incelenebilir; 

1. Çözünür BileĢikler (Ekstraktifler) 

2. Çözünmeyen BileĢikler (Polisakkaritler, lignin ve süberin) 

3. Anorganik Maddeler 

 

Tanenler 

Tanen sözcüğü ile ifade edilen bileĢikler, ham hayvan derisinin tanenlenmesi (sepilenmesi) ve normal 

deriye dönüĢtürülmesi üzerine etki etmeleri nedeniyle bu isimle adlandırılmıĢtır. Derinin iĢlenmesi 

sırasında hayvan derisinde bulunan protein, tanen ile etkileĢerek çöker (Hagerman,2002). 

Hemen hemen bütün bitkiler veya ağaçlar değiĢik tanen formlarını içerirler. Tanenler erimiĢ olarak 

hücre içerisinde, amorf yapıda tanecikler ya da farklı büyüklükte kümeler halinde stoplazmaya 

yayılmıĢ durumda bulunurlar. Bazı hallerde hücre çeperine de nüfuz edebilir. Tanenlere  bitkilerin 

değiĢik dokularında rastlamak mümkündür. Özellikle koruyucu dokulardan mantarlarda fazla miktarda 

tanen bulunmaktadır (Bisanda, 2003). 
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Tanenler özel fenolik bileĢiklerdir ve kimyasal yapılarından ziyade proteinler ve polisakkaritler gibi 

diğer polimerlerle birleĢme yeteneklerinden dolayı bu ismi almıĢlardır. Alkoloid, jelatin ve diğer 

proteinlerle çökebilme yeteneğine sahiptirler ve molekül ağırlıkları 500 ile 20.000 arasında olan, suda 

çözünebilen polifenolik bileĢiklerdir (Martin, 1982; Hagerman, 1998). 

 

Tanenler 2 grupta incelenir; 

 

1. Hidrolize Tanenler: Hidroliz olabilen tanenler, gallik asidin glikoz ile esterleĢmesi ile oluĢan 

gallotanenler ve ellagik asitle glikozun esterleĢmesi sonucu oluĢan ellagiktanenlerdir. 

Gallotanenlerde molekül genellikle düzdür ve fenolik gruplar kenarlara doğru dağılmıĢ bir 

disk gibidir. Buna karĢılık ellagiktanenlerde molekül daha çok küresel bir Ģekildedir ve fenolik 

gruplar küre yüzeyinde düzenlenmiĢtir. Hidrolize tanenler suda kolayca çözünürler. Hidrolize 

tanenlerden elde edilen basit fenollerin kimyasal yapıları ġekil 1‘de verilmektedir (Harvey, 

2001). 
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ġekil 1: Hidrolize Tanen YapıtaĢları 

2. Kondanse Tanenler: Dünya‘daki ticari tanen üretiminin % 90‘dan fazlasını ( ± 350.000 

ton/yıl) kondanse tanenler oluĢturmakadır. Bunlar hem kimyasal hem de ekonomik olarak 

tutkal üretiminde daha fazla öneme sahiptir. Kondanse tanenler ve bunların flavonoid yapı 

taĢlarının doğada geniĢ dağılımı bilinmektedir. Özellikle odun ve çeĢitli ağaç kabuklarındaki 

önemli miktarı bilinmektedir.  Bu türler arasında akasya, quebracho, tsuga ve sumak türleri 

sayılabilir. Bunlardan ticari tanen ekstraktları üretilmektedir. ÇeĢitli çam türlerinin kabuk 

ekstraktları henüz yeterli düzeyde kullanıma sahip değildir. Özellikle kabuk ve odunlardaki 

zengin kondanse tanen, ağaçlandırma veya endüstriyel ekstraksiyon yoluyla özellikle deri 

endüstrisinde geniĢ ölçekli kullanımını sağlamıĢtır (Pizzi, 1983). 

 

Kondanse tanenler flavanoid birimlerinden oluĢan yapılardır. Ana bileĢenleri kateĢinler (flavan-3-

ol‘ler) ve lökoantosiyanidinler (flavan-3,4-diol‘ler) dir. Flavonoid grubuna dahil olan bu bileĢikler 

bitki dünyasında oldukça geniĢ bir yayılıĢ gösterir. Flavonoidler yapılarına bağlı olarak flavon, flavan, 

flavanon ve izoflavon olarak gruplandırılırlar. Ayrıca açık piron halkası olanlar çalkonlar olarak 

adlandırılır. Bu flavon türevlerinin çoğu bir çok odun türünde bulunur. Özellikle Acacia ve Quebracho 

öz odununda bulunan kondanse tanenler bir çok araĢtırmaya konu olmuĢtur (Balaban, 2003).          

Bazı Kondanse tanen yapı taĢları ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2: Bazı Yapraklı Ağaçlarda KarĢılaĢılan Monoflavanoidler 

 

Tanenlerin Kullanım Alanları 

1) Sepi Maddesi Olarak Kullanımı 

2) Boya Yapımında Kullanımı 

3) Tutkal Üretiminde Kullanılması 

4) Tıp ve Eczacılıkda Kullanımı 

Tanen-Formaldehit Tutkalı 

Petrol bazlı tutkalların (Fenol-formaldehit, üre-formaldehit) fiyatlarının devamlı artıĢ göstermesi ve 

kısıtlı olması insanları doğal ürünlere yöneltmiĢtir. Bu bağlamda tanen de bazı ağaç türlerinde az 

bulunmasına rağmen mimoza, kebraho ve Pinus radiata gibi bazı türlerin kabuklarında veya 

odunlarında  çok bulunan bir bileĢik olduğundan tutkal yapımında tercih edilmektedir. 
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Doğal tanenlerin formaldehit esaslı tutkal üretiminde kullanılma olasılıkları yaklaĢık 30 yıl önce 

anlaĢılmasına rağmen üretilen güçlendirilmemiĢ bu reçineler düĢük yapıĢma direnci ve rutubete karĢı 

düĢük dirence sahip olmuĢtur. Bunun nedenleri muhtemelen yapıdaki çok sınırlı çapraz bağlanmalar, 

reçinenin yüksek iç viskozitesinden dolayı düĢük yapıĢma özellikleri ve tanenin yüksek 

reaktivitesinden dolayı kısa jelleĢme süresidir. Tanen ve formaldehit arasında gerçekleĢen reaksiyon 

ġekil 3‘de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3: Tanen ile Formaldehit Arasındaki Reaksiyon 

 

Son 10 yılda bu alanda baĢarılı sonuçlar alınmıĢ, bu problemlerde önemli ölçüde azalma ve bazı 

durumlarda problemin ortadan kalkması sağlanmıĢtır. Direnç ve rutubet dayanımındaki artıĢ daha 

yüksek derecede çapraz bağlanmayı sağlayan rezorsinol, fenol veya üre-formaldehitin düĢük 

miktarlarda eklenmesiyle sağlanabilir. JelleĢme süresi pH‘nın düĢürülmesi yoluyla ilk viskozitenin 

azaltılmasıyla uzatılabilir ya da aynı zamanda sertleĢme süresini hızlandıran hekzametilen tetramin 

gibi sertleĢtiriciler ilave edilebilir. Son yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki daha fazla çapraz bağlanma 

fenolik ve aminoplastik formaldehit yerine metalik iyon katalizörler kullanarak sağlanabilir ve böylece 

rezorsinol tanen iskelet yapısı içerisinde oluĢturulabilir. Yapılan bir çalıĢmada yongalevha üretiminde, 

30:70 oranında diizosiyanat ile çam taneninin kullanımının güçlendirici etkisinden bahsedilmiĢtir. 
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MATERYAL ve METOD 

 

Yapılan ön denemeler sonucunda 3 ağaç türünün araĢtırılmaya değer olduğu tespit edilmiĢtir. Bu türler 

Kızılçam (Pinus brutia), Toros sediri (Cedrus libani), Doğu Ladini (Picea orientalis)‘dir. 

Levha üretiminde kullanılmak üzere ÇAMSAN A.ġ.‘den temin edilen % 50 Kayın, % 30 MeĢe,% 15 

Kızılağaç ve % 5 Kavak odunundan elde edilen liflerin karıĢımı kullanılmıĢtır. Alınan lifler 0,3 mm 

elekten elenerek toz ve ince parçalardan ayrılmıĢtır. Elenen lifler hava almayacak Ģekilde plastik 

poĢetlerde saklanmıĢtır. 

Yapılan denemeler sonucu tespit edilen ( % 2‘lik Na2SO3 ile 1/8 oranında) koĢullarda kızılçam ağaç 

kabuklarından elde edilen ekstraktın suyu buharlaĢtırılıktan sonra toz halde kızılçam taneni elde 

edilmiĢtir. Ayrıca Kebraho, Mimoza, Tara, Kestane tanenleri HERKĠM A.ġ.‘den temin edilmiĢtir. 

Üretim sırasında Paraformaldehit ve Hegzametilentetraamin olmak üzere iki çeĢit sertleĢtirici 

kullanılmıĢtır. 

Levha üretim iĢlemleri K.T.Ü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Ürünleri  

Kimyası  ve  Teknolojisi  Laboratuvarlarında  yapılmıĢtır.  Levha  üretimi CEMĠL USTA markalı 5 

kademeli ve tek katlı hidrolik pres ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Kabuk ve Tanen Örneklerinin Kimyasal Analizleri; 

 

1. Kül Tayini ( TAPPI T 211 om- 85) 

2. Ekstraktif Madde Miktarı 

 Sıcak Su Çözünürlüğü (TAPPI T 207 om-88) 

 Alkol-Siklohegzan Çözünürlüğü (TAPPI T 204 om-88) 

 Alkol Çözünürlüğü (TAPPI T 204 om-88) 

3. % 1‘lik NaOH Çözünürlüğü (TAPPI T-212 om-88 ) 

4. Lignin tayini (RUNKEL Metodu) 

5. Metanol:Su (4:1) Çözünürlüğü (Scalbert ve Haslam, 1987) 

6. Toplam Fenol ve Kondanse Tanen Analizi (Govinarajan ve Mathew, 1965) 

7. Stiasny Sayısı (Browning, 1967 ) 

8. FTIR (Fourier Transform Infrared) Analizi 

 

Levha Testleri 

 

1. Rutubet Tayini (TS EN 322) 

2. Yoğunluk Tayini (TS EN 323) 

3. Eğilme Direnci Tayini (TS EN 310) 

4. Eğilmede Elastikiyet Modülü (TS EN 310) 

5. Yüzeye Dik Çekme Direnci (TS EN 319) 

6. Yüzey Dayanıklılığı (TSE EN 311) 

7. 24 saat Kalınlık ArtıĢı Miktarının Tespiti (TSE EN 317) 

8. 24 saat Su Alma Miktarının Tespiti (TSE EN 317) 

9. Serbest Formaldehit Miktarının Belirlenmesi (TS 4894-EN 120) 

 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

 

Ġncelen kabuk türleri arasında en yüksek kül oranı %3,16 ile sedirde görülürken en düĢük değer % 

1,08 ile kızılçamda görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında anorganik madde miktarının iğne yapraklı 

ağaç kabuklarında görülen sınırlar içerisinde olduğu söylenebilir. 

Ġncelenen kabuk türleri arasında en yüksek sıcak su çözünürlüğü % 39,35 ile kızılçamda görülürken, 

en düĢük sıcak su çözünürlük değeri % 20,37 ile sedirde görülmektedir. 

Kabuk örneklerine uygulanan % 1‘lik NaOH çözünürlüğünde en yüksek verim % 64,06 ile kızılçamda 

bulunurken, ladinde % 51,81 ve sedirde % 48,51 olarak belirlenmiĢtir. 

Ekstrakte edilmiĢ kabuk örneklerinde ilk önce kalıntı lignin prosedürü uygulanmıĢ ve % 57,79 ile en 

yüksek oran kızılçamda, en düĢük oran ise % 40,63 ile sedirde belirlenmiĢtir. 
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Kabuk örnekleri metanol:su (4:1) ile ekstraksiyona tabi tutulmuĢ ve en yüksek oran     % 25,72 ile 

kızılçamda belirlenirken, en düĢük oran % 13,83 ile sedirde bulunmuĢtur. 

Kabuk ve tanen örneklerinde fenolik madde bileĢimi birkaç değiĢik yöntemle belirlenmiĢtir. Fenolik 

ekstrakif maddelerin belirlendiği bir yöntem olan metanol-su çözünürlüğü sulu faz ve eter fazı olmak 

üzere iki fraksiyona ayrılmıĢ ve bu fazlarda toplam fenol tayini yapılmıĢtır. Toplam fenol oranlarına 

bakıldığında kızılçam kabuğunda sulu faz 47,52 mg/g iken, sedir kabuğunda bu oran 25,72 mg/g‘dır. 

Tanen örneklerinde ise toplam fenol miktarına bakıldığında en yüksek oran tara ve kızılçam taneninde 

bulunurken, en düĢük miktar kestane taneninde tespit edilmiĢtir. 

Kabuk ve tanen örneklerinde kondanse tanen miktarı butanol-HCl yöntemi ile belirlenmiĢtir. Bu 

yöntemde kondanse tanen miktarı, spektroskopik olarak ölçülen absorbans değerinden gidilerek 

kateĢin ekivalenti olarak hesaplanmıĢtır. Kondanse tanen değerlerine bakıldığında kabuklarda en 

yüksek değerin 27,54 mg/g ile kızılçam kabuğunda olduğu, diğer tanenlerde ise en yüksek değerden en 

düĢüğe doğru kebraho, mimoza ve kızılçam taneni Ģeklinde sıralandığı görülmektedir. 

Kondanse tanen miktarının tespitinde kullanılan diğer bir yöntem olan Stiasny Sayısı‘nda ise sıcak su 

çözünürlüğünden elde edilen ekstraktın, asidik ortamda formaldehit ile reaksiyonu sonucu elde edilen 

çökelti miktarı hesaplanarak tespit edilmiĢtir. Ġncelenen kabuk ve tanen örneklerinde stiasny sayısı 

miktarı incelendiğinde; kabuklarda en yüksek değerin kızılçam kabuğunda, tanenlerde ise kebraho, 

mimoza ve kızılçam taneninin en yüksek stiasny sayılarına sahip olduğu görülmüĢtür. Ġncelenen kabuk 

türleri arasında en yüksek değerin kızılçam kabuğunda olduğu çok açık olarak görülmektedir. 

ġekil 4‘de görüldüğü üzere stiasny sayısı değerleri, spektroskopik olarak belirlenen kondanse tanen 

miktarları ile paralellik göstermektedir. 

 

 

 
ġekil 4: Kabuklarda Stiasny Sayısı ve Kondanse Tanen Miktarı Arasındaki ĠliĢki 

 

 

 

ÇeĢitli Ģartlarda üretilen kızılçam tanenlerine ait FTIR spektrumları alınmıĢtır. 
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ġekil 5: Sıcak Su ile Üretilen Kızılçam Tanenine ait Spektrum 

 

 3000-3700 cm-1‘de bütün tanenlerde görülen pik metilol grubu ve benzen çekirdeğine bağlı  –

OH gruplarının karakteristik pikidir. 

 2880-2940 cm-1‘de bütün tanenlerde görülen küçük pikin benzen çekirdeğinde görülen –CH 

gerilme piki olduğu düĢünülmektedir. 

 1621-1463 cm-1‘de bütün tanenlerde görülen pikler aromatik halkadaki ( -C=C-) etilen 

bağlarına aittir. 

 1315-1037 cm-1‘de belirlenen küçük piklerin tanenlerde bulunan fenol gruplarına ait olduğu 

düĢünülmektedir. 

 910-740 cm-1‘de  incelenen bütün tanenlerde görülen küçük piklerin benzen halkasındaki C-H 

bağlarına ait absorbsiyon bantları olduğu düĢünülmektedir. 

 

En verimli tanen oranını tespit etmek için kabuk örnekleri çeĢitli çözeltilerle ve değiĢik oranlarda 

ekstraksiyona tabi tutulmuĢlardır. Ayrıca uygulanan Ģartlarda stiasny sayısı analizleri yapılarak 

kondanse tanen miktarları da belirlenmiĢtir. Bu denemelerde en verimli Ģartlar kızılçam 

kabuğunun 1/8 çözelti oranında Sodyum Sülfit ile olan reaksiyonunda sağlandığı tespit 

edilmiĢtir. Bu sonuç doğrultusunda tanen üretiminde ve levha üretiminde kızılçam kabuğunun 

kullanılmasına karar verilmiĢtir. 

Levha üretiminde Fenol formaldehit tutkalı kullanılmıĢtır. Ayrıca üretilen kızılçam taneni ile satın 

alınan kebraho ve mimoza taneni denenerek aradaki farklılıklar ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

Tutkal-Tanen miktarları Tablo 1‘da verildiği üzere çeĢitli oranlarda levhalara ilave edilmiĢtir. 

 

 

Tablo 1: Üretilen Levhalara ait ġartlar 

 
Levha No Tutkal Tanen SertleĢtirici 

1 %100 FF - paraformaldehit 

2 %100 FF - HMA 

3 %80 FF %20 Kızılçam paraformaldehit 

4 %80 FF %20 Kızılçam HMA 

5 % 80 FF % 20 Kebraho paraformaldehit 

6 % 80 FF % 20 Kebraho HMA 

7 % 80 FF % 20 Mimoza paraformaldehit 
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8 % 80 FF % 20 Mimoza HMA 

9 % 60 FF %40 Kızılçam paraformaldehit 

10 % 60 FF %40 Kızılçam HMA 

11 % 60 FF % 40 Kebraho paraformaldehit 

12 % 60 FF % 40 Kebraho HMA 

13 % 60 FF % 40 Mimoza paraformaldehit 

14 % 60 FF % 40 Mimoza HMA 

15 % 50 FF %50 Kızılçam paraformaldehit 

16 % 50 FF %50 Kızılçam HMA 

17 % 50 FF % 50 Kebraho paraformaldehit 

18 % 50 FF % 50 Kebraho HMA 

19 % 50 FF % 50 Mimoza paraformaldehit 

20 % 50 FF % 50 Mimoza HMA 

21 % 40 FF %60 Kızılçam paraformaldehit 

22 % 40 FF %60 Kızılçam HMA 

23 % 40 FF % 60 Kebraho paraformaldehit 

24 % 40 FF % 60 Kebraho HMA 

25 % 40 FF % 60 Mimoza paraformaldehit 

26 % 40 FF % 60 Mimoza HMA 

27 % 20 FF %80 Kızılçam paraformaldehit 

28 % 20 FF %80 Kızılçam HMA 

29 % 20 FF % 80 Kebraho paraformaldehit 

30 % 20 FF % 80 Kebraho HMA 

31 % 20 FF % 80 Mimoza paraformaldehit 

32 % 20 FF % 80 Mimoza HMA 

33 - %100 Kızılçam paraformaldehit 

34 - %100 Kızılçam HMA 

35 - %100 Kebraho paraformaldehit 

36 - %100 Kebraho HMA 

37 - %100 Mimoza paraformaldehit 

38 - %100 Mimoza HMA 

 

 

Üretilen levhalarda rutubet miktarı tutkala katılan tanen miktarı arttıkça artıĢ göstermektedir. 

Bunun sebebinin taneni çözmek için kullanan metanol:su çözeltisindeki su miktarının artmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ayrıca hegzametilentetramin sertleĢtiricisi ile üretilen levhaların 

rutubetinin paraformaldehit ile üretilenlerden fazla olduğu gözlenmiĢtir. Bunun da sebebinin 

paraformaldehitin tutkala katı halde katılırken hegzametilentetraaminin %35‘lik çözelti halinde 

katılmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Kızılçam taneni ile üretilen  levhalarda eğilme direnci tutkalda kullanılan tanen miktarı arttıkça 

doğrusal bir biçimde azalmaktadır. Ayrıca aynı tutkal ve tanen oranlarında hegzametilentetramin 

(HMA) ile üretilen levhaların eğilme direnci dikkat çekici bir biçimde paraformaldehit ile 

üretilenlerden fazladır. 

SertleĢtici olarak HMA kullanılan levhalarda görülen değerlerin TS EN 310‘da belirtilen standart 

değerin (9mm levhada 23 N/mm2) üzerinde olduğu görülmüĢtür. ġekil 6‘de sertleĢtirici olarak 

HMA kullanılan her üç tanen türüne ait eğilme direnci değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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ġekil 6: Hegzametilentetramin ile Üretilen Levhalarda Eğilme Direnci 

 

Kızılçam taneni ile üretilen  levhalarda elastikiyet modülü tutkalda kullanılan tanen miktarı 

arttıkça doğrusal bir biçimde azalmaktadır. Ayrıca aynı tutkal ve tanen oranlarında 

hegzametilentetramin ile üretilen levhaların elastikiyet modülü değerleri dikkat çekici bir biçimde 

paraformaldehit ile üretilenlerden fazladır. 

SertleĢtici olarak HMA kullanılan levhalarda görülen değerlerin TS EN 310‘da belirtilen standart 

değerin (9mm levhada 2700 N/mm2) üzerinde olduğu görülmüĢtür. 

Kızılçam taneni ile üretilen  levhalarda yüzeye dik çekme direnci, tutkalda kullanılan tanen 

miktarı arttıkça doğrusal bir biçimde azalmaktadır. Ayrıca aynı tutkal ve tanen oranlarında 

hegzametilentetraamin ile üretilen levhaların elastikiyet modülü değerleri dikkat çekici bir 

biçimde paraformaldehit ile üretilenlerden fazladır. 

SertleĢtici olarak HMA kullanılan levhalarda görülen değerlerin TS EN 319‘da belirtilen standart 

değerin (9mm levhada 0,65 N/mm2) üzerinde olduğu görülmüĢtür. 

Kızılçam taneni ile üretilen  levhalarda yüzey dayanıklılığı değerleri, tutkalda kullanılan tanen 

miktarı arttıkça doğrusal bir biçimde azalmaktadır. Ayrıca aynı tutkal ve tanen oranlarında 

hegzametilentetramin ile üretilen levhaların yüzey dayanıklılığı değerleri paraformaldehit ile 

üretilenlerden fazladır. 

SertleĢtirici olarak HMA kullanılan levhalarda görülen değerlerin TS EN 311‘de belirtilen standart 

değerin (9mm levhada 1,00 N/mm2) üzerinde olduğu görülmüĢtür. 

Kızılçam taneni ile üretilen  levhalarda 24 saatte kalınlık artıĢı ve 24 saatte su alma miktarı 

değerleri, tutkalda kullanılan tanen miktarı arttıkça doğrusal bir biçimde artmaktadır. Ayrıca aynı 

tutkal ve tanen oranlarında hegzametilentetraamin ile üretilen levhaların 24 saatte kalınlık artıĢı 

değerleri dikkat çekici bir biçimde paraformaldehit ile üretilenlerden fazladır. 

Tespit edilen değerlerin TS EN 317‘de belirtilen standart değerin üzerinde olduğu görülmektedir. 

Bunun sebebinin levha üretimi sırasında parafin veya benzeri ĢiĢmeyi önleyici maddelerin ilave 

edilmemesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bu tür maddelerin kullanılması ile daha 

standarda yakın değerler elde edileceği tahmin edilmektedir. 

Kızılçam taneni ile üretilen  levhalarda serbest formaldehit miktarı, tutkalda kullanılan tanen 

miktarı arttıkça doğrusal bir biçimde azalmaktadır. Ayrıca aynı tutkal ve tanen oranlarında 

hegzametilentetramin ile üretilen levhaların serbest formaldehit değerleri paraformaldehit ile 

üretilenlerden dikkat çekici biçimde daha düĢüktür. 

Tespit edilen değerlerin TS 4894-EN 120‘de belirtilen standart değerin ( A sınıfı ≤ 8 mg / 100 g) 

altında olduğu görülmektedir. Bütün tanen:tutkal oranlarında üretilen levhalar standart değerin 

altında bulunmuĢtur. 
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ġekil 7: Kızılçam ile Üretilen Levhalarda Serbest Formaldehit Miktarı 

 

 

Yapılan çalıĢma sonucunda elde edilen bilgiler ıĢığında, aĢağıdaki öneriler bundan sonraki yapılacak 

çalıĢmalara yol gösterici olabilir. 

 Bir atık konumunda bulunan kızılçam ağaçlarının kabukları tanen üretiminde 

değerlendirilmek üzere kapsamlı bir organizasyon ile toplanabilir. Bu amaç kapsamında 

Orman Genel Müdürlüğü ve Üniversite iĢbirliği ile ortak bir çalıĢma grubu kurulabilir. 

 Bu çalıĢmada tanen miktarı arttıkça fiziksel ve mekanik  test sonuçlarının daha kötü olduğu 

belirlenmiĢtir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için pres Ģartlarının (sıcaklık, basınç vb.) 

değiĢtirilmesi yanı sıra ilave kimyasal maddeler kullanılabilir. 

 Kızılçam taneni ile basılan levhalarda paraformaldehite kıyasla hegzametilentetramin 

sertleĢtiricisinin daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiĢtir. Bunların dıĢında baĢka sertleĢtirici 

tipleri de denenebilir.  

 Fenol formaldehit dıĢında baĢka tutkallar ve bu tutkallara uygun farklı sertleĢtirici maddeler 

kullanılarak bu araĢtırmalar geliĢtirilebilir. 

 Serbest formaldehit miktarı sonuçları genel olarak standartlara uygun olmasına rağmen direnç 

değerlerini iyileĢtirmek için ilave kimyasal maddelerin katılacağı baĢka çalıĢmalarda 

yapılabilir. 

 Üretilen levhalarda su alma ve kalınlık artıĢı değerleri standart değerlerin çok üstündedir. Bu 

özellikleri iyileĢtirmek için parafin gibi su itici özelliklere sahip kimyasal maddeler mutlaka 

denenmelidir.   

 Yakacak olarak kullanma dıĢında baĢka hiçbir kullanım alanı olmayan ağaç kabuklarının 

değerlendirilebileceği alanlar araĢtırılmalıdır. Yurt dıĢında bazı ülkeler kendi yerli türleri ile 

bu çalıĢmayı yapmıĢlar ve endüstriyel kullanıma kazandırmıĢlardır. Ülkemiz ormanlarının 

yaklaĢık % 25‘ine sahip kızılçam türü de bu amaç için kullanılmalıdır ve atıl durumdaki bu 

materyal ülke ekonomisine kazandırılmalıdır. Diğer türlerimize yönelik benzeri çalıĢmalar da 

mutlaka yapılmalıdır. 

 Günümüzde tanenli maddeler ham derinin sepilenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kızılçam 

taneninin deri endüstrisinde kullanılabilme araĢtırmaları da yapılabilir. 

 Son yıllarda antioksidan özelliklerin incelendiği çalıĢmalar artıĢ göstermektedir. Bu amaç 

doğrultusunda kızılçam taneninin antioksidan özellikleri araĢtırılabilir. 

 Tanenli çözeltiler mobilya sanayiinda üst yüzey iĢlemleri için kullanılmaktadır. Kızılçamdan 

elde edilen taneninde bu amaçla kullanılıp kullanılamayacağı araĢtırılmalıdır. 
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Bulgurun Kuruma Kinetiği: Kurutucu ve Sıcaklık Etkisi 
 

 
Ali YILDIRIM* 

Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Türkiye 

ayildirim10@gmail.com 

 

Özet 

Bulgur yüksek besinsel değeri, uzun raf ömrü ve düĢük fiyatından dolayı tüm dünyada artan üretim ve 

tüketimi ile modern pazarlara girmektedir. PiĢirme ve kurutma bulgur üretiminde en kritik 

aĢamalardır. Bulgur, Durum (Triticum durum) buğdayının, piĢirilmesi, kurutulması, kepeğinin 

ayrılması, kırılması ve son aĢamada sınıflandırmıĢ tahıl bazlı bir sanayi ürünüdür. Yaygın olarak 

Türkiye, Ortadoğu ve Amerika‘da üretimi yapılan ve tüketilen bir ürünüdür. Bulgur, gıda sektöründe 

nadir rastlanan yarı mamul ürünler arasında yer almaktadır. Bu çalıĢmadaki amaç doğal konveksiyon 

(normal etüv), hızlandırılmıĢ konveksiyon (fanlı etüv) ve vakum (vakumlu etüv) kurutucuların 

bulgurun kuruma hızı ve sıcaklık üzerine etkisini araĢtırmak, ayrıca kuruma kinetiğinin 

modellenmesidir. Durum buğdayı (lokal ismi: Sarıçanak) atmosferik koĢullarda piĢirilmiĢ ve daha 

sonra kurutma iĢlemi üç kurutucu için 50
 o

C, 60
 o
C ve 70

o
C sıcaklıklarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurutma 

sıcaklığı, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutma sistemleri kuruma hızında büyük oranda artıĢ 

sağlamıĢtır. Doğal konveksiyonlu kurutma sisteminde 60 dakikalık kurutma süresinde sıcaklığın 50 
o
C‘den 60 

o
C‘ye artması kuruma hızında %40 artıĢ ve 50 

o
C‘den 70 

o
C‘ye artması ise %117‘lik bir 

artıĢ sağlamıĢtır. Benzer Ģekilde aynı sürede HızlandırılmıĢ konveksiyon kurutmada, aynı sıcaklık 

artıĢlarında kuruma hızında %53 ve %48‘lik artıĢ olmuĢtur. Vakum kurutma sisteminde de sıcaklık 

etkisi kuruma hızını %19 ve %15‘lik arttırdığını görmekteyiz. 50
 o

C, 60
 o

C ve 70 
o
C sıcaklıklarında 

bulgurluk buğdayın kurutulmasında, doğal konveksiyon kurutma sistemini hızlandırmıĢ konveksiyon 

kurutma ve vakum kurutmayla ilk 60 dakika için kuruma hızını kıyasladığımızda, sırasıyla %51 ve 

%249, %65 ve %196; %58 ve %120 artıĢ sağlamıĢtır. Üç farklı kurutma sistemi için bulgurluk 

buğdayın kuruma kinetiği incelenmiĢ, altı modelin içinden R
2
 ve RMSE değerleri 0.9959 (±0.002) ve 

0.019(±0.006) olarak bulunan en uygun modellerin Page olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca doğal 

konveksiyon, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutmadaki etkin yayınma katsayılarının (Deff) 

50-70 
o
C sıcaklık aralığında sırasıyla 3,61x10

-11
-7,44x10

-11 
m

2
s

-1
, 4,30x10

-11 
- 7,81x10

-11 
m

2
s

-1 
ve 

9,88x10
-11 

-
 
1,87x10

-10 
m

2
s

-1 
düzeyinde olduğu bulunmuĢtur. Aktivasyon enerji değerinin doğal 

konveksiyon kurutmaya (33.20 kJ mol
-1) 

kıyasla hızlandırılmıĢ konveksiyon (31.09 kJ mol
-1

)
 
ve vakum 

kurutmada (29.23 kJ mol
-1

)
 
azalma göstermesi daha etkin kurutmanın yapıldığını göstermektedir. 

Vakum kurutucunun diğer kurutuculardan daha etkili kurutma sağladığı sonucuna varılmıĢtır. 

 
Anahtar Kelimeler: Bulgur, Kuruma kinetiği, Model, Kurutucu, Aktivasyon enerjisi   
 
 

Dehydration Kinetics of Bulgur:Effect of Dryer and Temperature 

 

 

Abstract 

 

Bulgur is an industrial cerael based product, which is produced from Triticum durum wheat using 

cooking, drying, peeling, milling and classification in the final processes. It is widely produced and 

consumed in Turkey, Middle east and America. Bulgur is among the rare semi-redy to eat food 

product in the food industry. Bulgur yüksek besinsel değeri, uzun raf ömrü ve düĢük fiyatından dolayı 

tüm dünyada artan üretim ve tüketimi ile modern pazarlara girmektedir. PiĢirme ve kurutma bulgur 

üretiminde en kritik aĢamalardır. The aim of this study is to research the effects of dehydration rate 

and temperature on natural convection (normal incubator), forced air convection (forced air incubator) 

and vacuum (vacum incubator) dryers, and modeling of drying kinetics of bulgur. Durum wheat (local 
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name: Sarıçanak) for three dryers was cooked at atmosferik conditions, and then it was dried  at 50
 o
C, 

60
 o

C and 70
o
C temperatures. Drying temperature, forced air convection and vacuum drying systems 

provided a significant increase in drying rates. Increase in temperature from 50
 o

C to 60 
o
C and 50

 o
C 

to 70 
o
C provided 40% 117% increase during 60 min drying using natural convection dryer, 

respectively. Similarly, 53% and 48% increases were found for the same drying period and 

temperature change when forced air convection dryer was used. We see that the temperature effect of 

vacuum dryer on the drying rate was 19% and 15 % increases. When the natural convection dryer is 

compared with the forced air convection and vacuum dryers, 51-249%, 65-196% and 58-120% 

changes in dehydration rates were observed for the first 60 min drying at 50
o
C, 60

 o
C and 70 

o
C 

temperatures. Dehydration kinetics of par-boiled wheat for three drying systems were studied, and 

Page model was found as to be the most fitted model among the six models with R
2
 and RMSE values 

of 0.9959 (±0.002) and 0.019(±0.006). In addition, the effective diffusion coefficients of samples for 

natural convection, forced convection and vacuum dryers between 50-70 
o
C temperature range was 

found as 3.61x10
-11

-7.44x10
-11 

m
2
s

-1
, 4.30x10

-11 
– 7.81x10

-11 
m

2
s

-1 
ve 9.88x10

-11 
–

 
1.87x10

-10 
m

2
s

-1
, 

respectively. The activation energy values of samples of natural convection drying (33.20 kJ mol-1) 

compared with that of forced convection drying (31.9 kJ mol-1) and vacuum drying (29.23 kJ mol-1) 

show a decrease suggests that more effective drying is made. It was concluded that vacuum dryer has 

been provided more effective drying than the other driyers. 

 

Keywords: Bulgur, Dehydration kinetics, Model, Dryer, Activation energy 

 

GĠRĠġ 

Anadolu‘nun temel gıda maddelerinden birisi olan bulgur, Dünya‘da ilk iĢlenen gıda 

maddelerinden bir tanesidir. Türkçe kökenli olarak bilinen bulgur, kaynatılıp kurutulan kısmen kabuğu 

çıkarılıp kırılmıĢ buğdaydır. Babil, Hitit ve Ġbraniler 4 bin yıl önce, Mısırlılar ve Doğu Akdeniz 

uygarlıklarının ise 3 bin yıl önce piĢirilmiĢ kurutulmuĢ buğdayı kullandıkları belirlenmiĢtir (Anonim, 

2005).  

Gerek bulgurun taĢıdığı değerli özelliklerin keĢfedilmesi gerekse artan dünya nüfusu, bulgura olan 

ilgiyi ve talebi arttırmıĢtır. Ucuz, lezzetli ve besleyici olması, kolay hazırlanabilmesi ve uzun süre 

muhafaza edilebilmesi de bulgurun değerini arttıran özellikler arasındadır. Bu ilgi ticarete konu olan 

bulgur miktarını da arttırmıĢtır. Dünyanın en büyük bulgur tedarikçisi ise Türkiye‘dir. 99 bulgur 

fabrikasının bulunduğu Toprak Mahsulleri Ofisi‘nin verilerine göre Türkiye‘de 2014 yılı itibariyle tüm 

bulgur fabrikaların kurulu kapasitesi 1 milyon 595 bin 421 ton/yıl iken, fiili kapasiteleri 900 bin 544 

ton/yıldır. Üretim miktarı ise Ulusal Hububat Konseyi tarafından 2011 yılında yayınlanan rapora göre 

1 milyon ton civarındadır.  

ABD, Kanada ve Fransa gibi ülkeler de, özellikle 2000‘lerden sonra, bulgur üretimine yönelik ciddi 

yatırımlar yapmıĢ ve bulgur fabrikaları kurmuĢlardır. Özellikle ABD, günümüzde bulgur ihracatında 

öne çıkan ülkeler arasındadır. Yine durum buğdayının ana üreticileri arasında yer alan Ġtalya, 

Kazakistan ve Cezayir de geleneksel mutfaklarında yer almasa bile bulgur üretmektedirler. Lübnan, 

Ġsveç ve Arjantin‘de de bulgur fabrikaları bulunmakta ve sayıları her geçen gün artmaya devam 

etmektedir. 

Bulgur genellikle durum buğdayından yapılır. Durum buğdayı bulunamadığı takdirde ekmeklik 

buğdaylarda bulgur yapımında kullanılabilir. Ancak buğdayın sert ekmeklik buğday olması ve beyaz 

renkli olması önemlidir. TemizlenmiĢ buğdayın 2-3 misli su ile piĢirilerek kurutulması ve taneye 

yaklaĢık %3 su verilerek 10 dakikalık bir tavlama ile kabuğunun kısmen soyulması, kırılarak iriliğine 

göre pilavlık, köftelik veya çorbalık olarak tasnif edilmesiyle üretilmektedir (Certel ve Ertugay, 1992; 

Anonim, 2007).   

Türkiye‘de iki tür bulgur üretim sistemi vardır. Bunlardan birincisinde ön temizlikten geçirilen 

buğday piĢirilip kurutulduktan sonra diskli, valsli veya çekiçli değirmenlerde kırılır (Gaziantep tipi). 

Ġkincisinde ise buğday ön temizlikten sonra piĢirilip kurutulduktan sonra tavlanır ve taĢ değirmenlerde 

hem kabuğu çıkarılır hem de kırılır (Karaman tipi). Karaman tipi üretim Gaziantep tipi üretimden daha 

zordur. Buğdayın kalitesi, çeĢit ve çevrenin etkisi altındadır. Dolayısıyla buğdayın iĢleme kalitesi ve 

üretilen bulgurun piĢme kalitesi de çeĢit ve çevreden etkilenmektedir (Aydın ve ark., 1993).  



15 

Buğday, tarımsal uyumundan, ununun birçok gıda maddesinde kullanabilmesi ve saklama 

kolaylığından dolayı dünyada önemli temel gıdalardan birisidir. Birçok özel gıda ürünü buğdaydan 

yapılabilir. Bu özel gıdalardan birisi de yarı-piĢmiĢ buğday veya bulgurdur. Yarı-piĢmiĢ buğday veya 

bulgur ekmek, salatalar, güveç, türlü, tatlılar ve garnitör olarak da kullanılabilme özelliğinden dolayı 

çok yönlü ve lezetli bir gıdadır (Bayram ve Oner, 2002). Aynı zamanda, hazır bebek maması 

karıĢımları, Ģekerleme ve takviyeli kahvaltılık tahıllar gibi geniĢ kullanım alanına sahiptir (Roger, 

1970).  

Bugün ülkemizde özellikle kırsal kesimde bulgur 50 yemeğin temel bilesenidir. Bulgur ve bulgur unu; 

tatlı ve pasta gibi gıdaların hazırlanmasında kullanılmasının yanı sıra, çesitli çerezlerin 

hazırlanmasında bir unsur ve hatta kendi basına da çesitli sekillerde hazırlanmıs eğlencelik bir çerezdir 

(Certel ve ark., 1989). Bulgur özellikle; yatılı okullar, yetistirme yurtları, çesitli kurum ve kuruluslar 

ile ordu yemekhanelerinde temel mutfak girdileri arasındadır. Ayrıca ABD‘ de bulgur nükleer bir 

saldırı doğal afet halleri için, çesitli formlarda oldukça önemli gıdalar arasında önemli bir yere sahiptir 

(Anonymous, 1962; Nouri, 1988). 

Buğday bulgur üretiminde son ürün kalitesini etkileyen en önemli faktörlerin basında gelmektedir. 

Bulgur üretiminde esas olarak sert, makarnalık buğdaylar tercih edilmektedir. Ancak bu buğdayların 

bulunmadığı durumda sert ekmeklik buğdaylarda bu amaçla kullanılmaktadır. Üretimde makarnalık 

buğdayların tercih edilmesinde bu buğdayların azotlu maddeler ve renk maddelerince daha zengin 

olması büyük rol oynamaktadır. Azotlu maddelerin fazlalığı nisastanın proteinlerle kaynasarak daha 

sert - sıkı bir yapının olusmasını, renk maddelerinin fazlalığı daha cazip, parlak sarı renkte olmasında 

etkilidir (Tekeli, 1964; Elgün ve Ertugay, 1992; Elgün ve ark., 2007). Bulgurun üretim sürecinde, 

buğdayın bulgura dönüsmesini sağlayan en önemli islem hidrotermik muameledir. Bu islem ile canlı 

olan buğday tanesi bu özelliğini kaybetmekte, tanenin enzimleri inaktive olmakta, tanenin mikroflorası 

tahrip edilmekte, nisasta su alarak sismekte, jelatinize olmakta ve fizikokimyasal değisime uğramakta, 

proteinler ise denatüre olmaktadır. Bütün bu değisimlerin sonucu unsu veya camsı olan tane yapısı 

protein ve nisasta jelinin birbirine kaynasması sonucu camsı ve oldukça sert bir yapı kazanmaktadır. 

Bunlara ilaveten buğdayın ham kokusu kaybolmakta, bulgura has tat ve aroma geliserek yeni bir ürün 

olan bulgur ortaya çıkmaktadır (Elgün ve ark., 1986; Elgün ve Ertugay, 1992; Certel, 1990). 

Bulgur yapımında, haĢlama olayı suda bekletme, kaynatma ve tanenin kurutulması proseslerini 

içerir. Nemli malzemenin kurutulması kurutulan malzemenin içindeki kütle ve ısı tranferi olaylarının 

birlikte olduğu karmaĢık bir iĢlemdir. Üründeki sıcaklık ve nem dağılımı bilgisi özellikle alet-

ekipman, proses dizaynı ve kalite kontrol için çok önemlidir. Bu taĢınım olayları üzerinde çalıĢmak 

için, fiziksel ve mühendislik prensipleri göz önüne alınarak sistemin modellenmesi yapılmalıdır. Bu 

modelleme iĢlemi ısı ve kütle transferi denklemlerinin doğru bir Ģekilde yazılması ve uygun sınır 

koĢullarının tatbik edilmesiyle sonuçlanan diferansiyel denklemin çözülmesiyle gerçekleĢebilir 

(Lozano ve ark., 1983). 

Kurutma iĢleminde, yarı-teorik modeller kullanım kolaylığından dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. 

Kurutma iĢleminde kullanılan modellerin içinde çoğunlukla Lewis, Page, Modifiye Page, Henderson 

ve Pabis, Wang ve Sing ve Logaritmik modeller kullanılmaktadır. Henderson ve Pabis modeli mısır 

(Mishra ve Brooker, 1980), buğday (Becker, 1959; Watson ve Bhargava, 1974), haĢlanmıĢ buğday 

(Chakraverty ve Kaushal, 1982; Mohapatra ve Rao, 2005) ve kaba pirinç (Wang ve Singh, 1978) gibi 

ürünlerin kurutma modellenmesinde kullanılmıĢtır. Lewis modeli arpanın kuruma kinetiği için 

kullanılmıĢtır (Bruce, 1985). Lewis modelinin modifikasyonu olan Page modeli ise pirinç (Wang and 

Singh, 1978), soya fasulyesi (White ve ark., 1981), kabuğu soyulmuĢ mısır (Mishra ve Brooker, 1980), 

haĢlanmıĢ buğday (Mohapatra ve Rao, 2005) ve arpa (Bruce, 1985) gibi ürünlerin kuruma 

özelliklerinin belirlenmesi için kullanılmıĢtır. 

Bulgurluk buğdayın kurutulmasında geleneksel güneĢte kurutma (Özkaya ve ark., 1993; Hayta, 

2001), güneĢ enerjili panelle kurutma (Hayta, 2001), doğal konveksiyonlu kurutma (normal etüv) 

(Özkaya ve ark., 1993; Bilgiçli, 2009), kabin kurutma (HızlandırılmıĢ konveksiyon, sıcak havalı, fanlı 

etüv) (Hayta, 2001; Kahyaoğlu ve ark., 2012; Ghaitaranpour ve ark., 2013), Kızılötesi kurutma ( SavaĢ 

ve Basman, 2016; Hayta, 2001), mikrodalga kurutma (Hayta, 2001; Bilgiçli, 2009; Kahyaoğlu ve ark., 

2010), akıĢkan yatak kurutma (Erçetin ve Uralcan, 2009) gibi sistemler daha önce çalıĢılmıĢ fakat 

vakum kurutma çalıĢılmamıĢtır. Türkiyenin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak üretilen 

Bulgurluk, Sarıçanak-98 çeĢidi buğdayın piĢirme sonrası elde edilen bulgurun kuruma özellikleri ve 

Doğal konveksiyon, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutma sistemlerinin araĢtırılması 
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yapılmamıĢtır. Kurutma bulgur yapımında önemli bir iĢlem olduğu için bu çalıĢmada farklı kurutma 

sistemleri (Doğal konveksiyon, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum) kullanılarak piĢmiĢ buğdayın 

(bulgur) kuruma sırasındaki davranıĢlarının incelenmesi için farklı modellerle kinetiği incelenmiĢtir. 

Ayrıca kuruma sırasında etkili difüzyon katsayıları bulunmuĢ ve farklı kurutma sistemleri için 

aktivasyon enerji değerleri hesaplanmıĢtır. 

  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bulgur üretiminde kullanılan buğday (Lokal ismi; Sarıçanak-98, Durum buğdayı) kullanılmıĢtır. 

Buğday örneği (%9.34 nem) Türkiye‘deki ġanlıurfa Ticaret Borsasından temin edilmiĢtir. Bulgurluk 

buğday üretim iĢleminden önce yabancı maddeler, süne, dönmeli dane vb. kusurlu olanlar manuel 

olarak temizleniĢtir. Buğday örneklerininin boyutları (uzunluk (L), geniĢlik(W) ve kalınlık(T)) 

mikrometre (kumpas) (Mutitoyo No. 505-633, Japonya) kullanılarak ölçülmüĢtür. Ayrıca, örneklerin 

ortalama eĢdeğer çapları (De= (LWT)
1/3

) ve yarıçapları (Re) da hesaplanmıĢtır (Mohsenin, 1980). L, 

W, T, De ve Re değerleri sırasıyla 7.95±0.12, 3.51±0.09, 3.25±0.07, 4.49±0.15 ve 2.25±0.18 mm 

olarak bulunmuĢtur. Bulgurluk buğdayda kurutma öncesi nem tayini ICC- Standart no:110 metoduna 

göre etüvde 133
o
C`de yapılmıĢtır (AOAC, 2002).  

 

Yöntem 

Geleneksel yöntemle pişirme işlemi 

Temizlenen buğday örnekleri beherlerde 6 katı deiyonize su ile karıĢtırılarak 90-100 
o
C sıcaklıkta 

endospermdeki niĢasta tamamen çiriĢlene kadar (85-95 dk) piĢirilmiĢtir. PiĢirme iĢlemi portatif bir 

ısıtıcı (IKA Model HP 30, ayarlanabilir, Staufen, Almanya) yardımıyla atmosferik basınçta ve 90-100
 

o
C sıcaklıkta gerçekleĢtirilmiĢtir. Her seferinde beherlerin içindeki numune miktarı sabit olarak 

alınmıĢtır. 

 

Kurutma işlemi 

PiĢirilen bulgurluk buğday (parboiled wheat) örneklerinden 20‘Ģer g numune alüminyum kaplar 

içerisinde kurutmaya alınmıĢtır. Kurutma iĢlemi 50, 60 ve 70 
o
C sıcaklıklarında, farklı kurutucularda 

(normal etüv (Doğal konveksiyon), fanlı etüv (HızlandırılmıĢ konveksiyon) ve vakum kurutucu)  8 

saat boyunca gerçekleĢtirilmiĢtir. Modelleme için bulgurluk buğdaylardaki nem içeriği azalıĢı her saat 

baĢı tartım yapılarak kaydedilmiĢtir. Daha sonra herhangi bir zamandaki nem değeri aĢağıdaki eĢitliğe 

göre hesaplanmıĢtır. 

 

 100*1
*)1(
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to
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Burada; Wo, Mo, Wt ve Mt sırasıyla kurutma baĢlangıç ağırlık (g), baĢlangıç nem miktarı (%, k.m.), 

herhangi bir zamandaki ağırlık (g) ve herhangi bir zamandaki nem miktarını (%, k.m.) ifade 

etmektedir. 

 

Kurutucu özellikleri 

Vakum kurutucunun markası ve modeli ―witeg‖ WiseVen
r
WOV-30` dur. Kapasitesi 30 litredir. 

Isıtıcı 300 W gücündedir. Sıcaklık aralığı +5
o
C – 200

o
C` dir. Sensör olarak PT100 kullanılmaktadır. 

30 dakikada 100
o
C` ye, 50 dakikada 100

o
C` den 150

o
C` ye çıkmaktadır. Ġç kısmı paslanmaz çeliktir. 

Ġzolasyon seramik-yündür. DıĢ kısmı toz kaplı çeliktir. Alüminyum 3 rafa sahiptir. Vakum aralığı 10-

750 mmHg arasındadır. ÇalıĢılan vakum 150 mmHg‘dır. Güç tüketimi 600 W dır. 

Fanlı etüv kurutucunun (sıcak havalı, hızlandırılmıĢ konveksiyon) ise markası ve modeli 

Elektromag M 7040 R. Sıcaklık çalıĢma sınırları -10
o
C-80

o
C arasındadır. Sensör PT100` dür. PID 

kontrollü elektronik termostat kullanılmaktadır. Termostat ÇalıĢma Hassasiyeti ±0.2ºC` dir. Ġç Sıcaklık 

Farkları ± 1 ºC`dir. 2 adet 304 kalite paslanmaz çelik raf vardır. Cebri hava sirkülasyona sahiptir. 125 

litre kullanılabilir hacmi vardır. Hava hızı 1.2 m/s‘dir. Harcanan güç 950 W`tır. 
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Inkübatör kurutucu (fansız etüv, doğal konveksiyon) markası ve modeli nüve inkübatör en 120`dir. 

120 litre kapasitesi vardır. Sıcaklık çalıĢma aralığı +5
o
C- 99

o
C`dir. PID mikro iĢlemcili kontrol sistemi 

vardır. Paslanmaz çelik içyapısı vardır. Sürekli sabit sıcaklığı sağlayan hava ceketli ısıtma sistemi 

vardır. Doğal hava sirkülasyonu vardır. Sıcaklık sensörü Fe-Const`tur. Sıcaklık dalgalanması ± 0.1°C. 

Zamanlayıcı 1 dakika - 99.9 saat + süresiz çalıĢma. Raf sayısı (standart/maksimum) adeti 2/10`dur. 

Kurulu güç 400 W.  

 

Kuruma Eğrilerinin Matematiksel Modellenmesi ve Verilerin İstatistiksel Analizi 

Bulgurlık buğdayın kuruma kinetiğinin farklı kurutucular ve farklı sıcaklıklar için 

modellenmesinde, Çizelge 1‘deki en çok kullanılan 5 model seçilerek nem oranları (MR)- süre 

iliĢkisinin regrasyonu yapılarak uyarlanmıĢtır. Bulgurun kuruma deneyleri sırasındaki ortalama nem 

oranları (MR) Ģu eĢitlikle (EĢ. 2) hesaplanmıĢtır: 

 

eo

et

MM

MM
MR




               (2) 

burada Mt, Mo, ve Me sırasıyla kurumanın herhangi bir zamandaki, kuruma baĢlangıcındaki ve denge 

durumundaki nem miktarlarını (%, k.m.) ifade etmektedir. Me değeri, Mt ve Mo ile kıyaslandığında çok 

küçük olduğu için ihmal edilebilir. Çünkü hata oranı önemsenmeyecek kadar düĢük sevide olmaktadır 

(Aghbashlo ve ark., 2008). EĢ. 2‘yi sadeleĢtirdiğimizde, kurutmanın herhangi bir zamanındaki nem 

oranı (MR) Ģu Ģekilde hesaplanmıĢtır (EĢ. 3): 

 
o

t

M

M
MR                (3) 

Bulgurluk buğdayın kuruma hızı (DR) ise aĢağıdaki EĢ. 4‘e göre hesaplanmıĢtır (Doymaz, 2010). 

Burada, Mt+dt parametresi t +dt süresindeki (dk) nem miktarı (kg su/kg k.m.) ve Mt ise t (dk) 

süresindeki nem miktarını göstermektedir.  

  

dt

MM
DR tdtt 

 
               (4) 

Çizelge 1. Literatürde gıdaların kuruma kinetiği için kullanılan yaygın modeller 

Model EĢitlik Kaynak 

Newton              Lewis (1921) 

Page                Page (1949) 

Modified Page                 Overhults et al.(1973) 

Henderson & Pabis                Henderson & Pabis 

(1961) 

Logaritmik                 Yağcioğlu et al.(1999) 

 

Kuruma sürecinde nemin taĢınması karmaĢık bir iĢlem olup; hidrodinamik, knudsen akıĢı, kılcal 

akıĢ, moleküler difüzyon ve yüzey difüzyonu ile belirlenebilir. Yapılan çalıĢmalar, gıda ürünleri gibi 

biyolojik maddelerin genellikle azalan hız periyodunda kuruduğunu ve matematiksel olarak aĢağıda 

verilen Fick‘in simetrik küresel taneler için difüzyon yasası (Crank, 1975) ile ifade edilebileceğini 

göstermiĢlerdir (Wang ve Brennan, 1992; Sablani ve ark., 2000; Saravacos ve Maroulis, 2001).  
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                                                                               (5) 

EĢitlikte; MR nem oranını, t süre (s), Deff etkili nem difüzyon katsayısını (m
2
/s) ve Re etkili yarıçapı 

(m) göstermektedir. Gıda ürünlerinin tek boyutlu oldukları ve ilk nem içeriklerinin ürün içerisinde 

üniform olarak dağıldığı varsayılmaktadır. Ayrıca, içsel su hareketinin oluĢtuğu, kurutma süresince 

büzülmenin olmadığı ve dıĢ ve iç ısı transferinin etkisinin ihmal edildiği kabul edilmiĢtir. Bu seri 

eĢitliğinde 1. terimin anlamlı olması varsayımından gerekli sadeleĢtirmeler yapıldıktan sonra Fick 

yasası küresel materyal için EĢ. 6 halini alır.  
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Bu eĢitlikte (EĢ. 6) eğim, Henderson ve Pabis modelindeki k kinetik katsayısını verir ve bu katsayı 

etkili difüzyonla ilgilidir (Mohapatra ve Rao, 2005):  

2

2*

e

eff

R

D
k


                 (7) 

Etkili difüzyon katsayısının sıcaklık ile değiĢimi Arrhenius tipi üstel bir fonksiyonla açıklanmaktadır; 

)
1

(*)()ln()ln(
TR

E
DD a

oeff              (8) 

Burada Deff efektif difüzyon katsayısı (m
2
/s), Do sonsuz sıcaklıkta difüziviteye eĢdeğer bir sabit, Ea 

aktivasyon enerjisi (kJ/mol), R üniversal gaz sabiti (8.314 kJ /kg mol K), T mutlak sıcaklıkdır (K). 

Sıcaklığın difüzyon katsayısına etkisi incelendiğinde bir doğru elde edilir ve bu doğrunun eğiminden 

aktivasyon enerjisinin değeri hesaplanır (Doymaz, 2007).  

ÇalıĢmanın istatistik analizleri SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, U.S.A) programında yapılmıĢtır. 

Elde edilen ham verilere çoklu varyans analizi uygulanmıĢ ve verilerin ortalamaları P<0.05 önem 

seviyesinde Duncan Çoklu KarĢılaĢtırma Testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Deneysel nem oranı-zaman 

iliĢkisi değerlerine Çizelge 1‘deki 5 farklı model için Statgraphics 10  (SIGMAPLOT 10) programı 

kullanılarak parametreler bulunmuĢtur. Modelin doğruluk derecesi R
2
 (belirtme katsayısı) ve RMSE 

(tahminin standart hatası) (EĢ. 9) değerlerine bakılarak bulunmuĢtur. Modelin uyum kalitesi için R
2
 

değerinin yüksek (1.000‘e yakın), RMSE değerinin ise düĢük olması (0.0000‘a yakın) gerekir (Demir 

ve ark., 2004; Erentürk ve ark., 2004; Pangavhane ve ark., 1999; Sarsavadia ve ark., 1999; Toğrul ve 

Pehlivan, 2002).  

 

                           (9) 

 

 

Burada; n deneysel veri sayısını, MRexp deneysel nem oranını ve MRpre ise tahmini nem oranını 

belirtmektedir.  

 

ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 

Bulgurun Kuruma Sırasında Nem Oranı (MR) ve Kuruma Hızı (DR) Değişimi    

 

Tarımsal ürünlerin kurutulmasında genellikle kurutmanın son evresi olan azalan kuruma hızı 

evresi, kuruma hızını kontrol ettiği halde, bulgurun kurutulmasında sabit kuruma evresi ve azalan 

kuruma hızı evresinin birlikte olduğu gözlenmektedir ( ġekil 1-2) (KamıĢlı, 2003). Bunun nedeni, 

buğdayın haĢlanması sırasında absorbe ettiği sudan kaynaklanmaktadır. Sabit hızda kuruma evresinde 

bulgurun yüzeyinden suyun buharlaĢma hızı, suyun bulgur tanesi içinde yüzeye yükselme hızına 

eĢittir. Kuruma su buharının katı yüzeyden durgun bir film tabakası içinden geçerek ana hava akımına 

katılmasıyla gerçekleĢir. Bulgur yüzeyinden hava akımına olan kütle aktarımı, hava akımından bulgur 

yüzeyine olan ısı aktarımına bağlıdır. Azalan kuruma hızı evresinde ise bulgur tanesinin içinde 

bulunan su, yüzeye difüzyonla ulaĢır. Suyun bulgur tanesi içinde yüzeye çıkma hızı suyun yüzeyden 

buharlaĢma hızının altına düĢer. Bu noktadan itibaren bulgur tanesinin dıĢ yüzeyinde büzülen bir 

kabuk oluĢur. Bu evrede kuruma hızının hesaplanmasında ürünün nem dağılımı ile birlikte sıcaklık 

dağılımı yollarının ve kurutucu çeĢidininde göz önünde bulundurulması gerekir. 
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(A)                                                                                     (B) 

ġekil 1. Bulgur için farklı kurutma sistemleri (A) ve farklı sıcaklıkların (B) kuruma hızına (DR) etkisi 

 

Bulgur örneklerinin doğal konveksiyonlu, hızlandırılmıĢ konveksiyonlu ve vakum kurutucuda 

zamanla ağırlık değiĢiminin kaydedilmesiyle EĢ. 1‘den nem içeriği (%, k.m.), EĢ. 3 ile nem oranı 

(MR) ve EĢ. 4 ile de kuruma hızı (DR) (kg su/kg k.m.) değerleri hesaplanmıĢtır. Bulgurun kuruma 

baĢlangıcı nem değerleri doğal konveksiyon kurutma, hızlandırılmıĢ konveksiyon kurutma ve vakum 

kurutma için sırasıyla 126.98, 153.00 ve 128.90 (%, k.m.) olarak bulunmuĢtur. 8 saatlik 50 
o
C 

sıcaklığında kurutma sonucunda örneklerin nem değerleri doğal konveksiyonlu, hızlandırılmıĢ 

konveksiyonlu ve vakum kurutucuda 16.39, 15.63 ve 9.15 (%, k.m.) olarak azalan bir sırada 

bulunmuĢtur. Aynı sıradaki kurutucular için, kuruma sıcaklığının 60 
o
C‘ye çıkması son nemleri 11.26, 

10.96 ve 6.83 (%, k.m.) Ģeklinde azaltmıĢtır. Benzer Ģekilde 70 
o
C‘de de son nem değerlerinde normal 

etüv, fanlı etüv ve vakum (6.44, 6.11 ve 5.63 (%, k.m.)) kurutma için azalma göstermiĢtir.  
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                                       (A)                                                                                  (B) 

ġekil 2. Bulgurun farklı sıcaklık (A) ve farklı kurutma sistemlerinde (B) deneysel ve Page modeline 

uyarlı nem oranı süre iliĢkisi 

 

Bu değerlerden de görüldüğü gibi üç kurutucu için sıcaklık artıĢı son nem değerlerinde azalmaya 

neden olmuĢtur. Bir baĢka ifade ile son sabit nem değerine ulaĢmak için vakum kurutucuda bulgur 

örnekleri daha kısa sürede gerçekleĢmektedir. Aynı Ģekilde sıcaklık artıĢı da süreyi kısaltmaktadır. 

ġekil 1, sıcaklığın ve kurutucu tipinin bulgurun kuruma hızı üzerindeki etkisini göstermektedir. 

Kuruma sıcaklığı arttıkça, kuruma süresi boyunca kuruma hızı da artmıĢtır. Sabit sıcaklıkta ise kuruma 

süresi boyunca kuruma hızı azalmıĢtır. Tüm kurutucularda ve sıcaklıklarda kurutmanın ilk bir saatinde 

baĢlangıç kuruma hızı serbest suyun kolay ayrılmasından dolayı yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar 

Özdemir ve Derves (1999), Mohapatra ve Rao (2005) ve Tulek (2011) tarafından da fındık, bulgur ve 

mantar için yapılan çalıĢmalarla da doğrulanmaktadır. Kurutma sıcaklığı, hızlandırılmıĢ konveksiyon 

ve vakum kurutma sistemleri kuruma hızında büyük oranda artıĢ sağlamıĢtır. Doğal konveksiyonlu 

kurutma sisteminde 60 dakikalık kurutma süresinde sıcaklığın 50 
o
C‘den 60 

o
C‘ye artması kuruma 

hızında %40 artıĢ ve 50 
o
C‘den 70 

o
C‘ye artması ise %117‘lik bir artıĢ sağlamıĢtır. Benzer Ģekilde aynı 

sürede hızlandırılmıĢ konveksiyon kurutmada, aynı sıcaklık artıĢlarında kuruma hızında %53 ve 

%48‘lik artıĢ olmuĢtur.  

Vakum kurutma sisteminde de sıcaklık etkisi kuruma hızını %19 ve %15‘lik arttırdığını 

görmekteyiz. 50
 o

C, 60
 o

C ve 70 
o
C sıcaklıklarında bulgurluk buğdayın kurutulmasında, doğal 

konveksiyon kurutma sistemini hızlandırmıĢ konveksiyon kurutma ve vakum kurutmayla ilk 60 dakika 
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için kuruma hızını kıyasladığımızda, sırasıyla %51 ve %249, %65 ve %196; %58 ve %120 artıĢ 

sağlamıĢtır. Bu sonuçlar, nane (Giri ve Prasad, 2007) (%85–90% azalma) ve mantar (%70–90 azalma) 

(Therdthai ve Zhou, 2009) için vakum kurutmanın benzer Ģekilde hızlandırılmıĢ kurutmaya kıyasla 

daha etkili olduğu önceki çalıĢmalarla da doğrulanmaktadır. Mohapatra ve Rao (2005) ve 

Ghaitaranpour ve ark. (2013) yaptıkları çalıĢmalarda, bulgurluk buğdayın kurutulmasında sıcaklığın 

kuruma hızı üzerinde etkili olduğunu araĢtırmıĢlardır.  

Bulgurun Kuruma Kinetiğinin Modellenmesi     

Bulgur örnekleri farklı krutucularda ve farklı sıcaklıklarda kurutularak nem içeriğinin (MR) 

zamanla değiĢimi için deneysel veriler elde edilmiĢtir (ġekil 2). Bu veriler literetürde yaygın olarak 

kullanılan 5 matematiksel model kullanılarak modellenmiĢtir (Çizelge 1). Model sonuçları Çizelge 

2‘de verilmiĢtir. Sıcaklığın ve kurutucu tipinin bulgurun kuruma davranıĢı üzerindeki etkisi varyans 

analizi ile %5 anlamlı sevide bulunmuĢtur. Bulgurda, azalan hızda kuruma evresinde meydana gelen 

kuruma olayını açıklamak üzere kullanılan modellere ait istatistiksel veriler incelenmiĢ, farklı 

kurutucular ve farklı sıcaklıklarda elde edilen deneysel veriler, doğrusal olmayan regresyon analizi ile 

Çizelge 1‘de verilen kuruma modellerine uygulanmıĢtır. Çizelge 2‘de görüldüğü gibi regresyon 

katsayıları (R
2
) ve tahminin standart hatası (RMSE) değerleri tüm modeller için 0.9654 ila 0.9981 ve 

0.05 ila 0.01 arasında değiĢmiĢtir. Çizelgeye bakıldığında R
2 

değerleri 0.9914 ile 0.9981 ve RMSE 

değerleri ise 0.03-0.01 aralığında değiĢtiği, kuruma kinetiğini veren en uygun modelin en yüksek 

regresyon katsayısına ve en düĢük tahmini standart hatasına sahip Page modeli olduğu görülmüĢtür. 

Modelin sonuçları kullanılarak teorik (tahmin) nem oranları hesaplanmıĢ, deneysel veriler ile ġekil 2‘ 

de karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekilden de görüldüğü gibi deneysel verilerin teorik veriler ile uyumlu olduğu 

gözlenmiĢtir. Bu sonuç, Page modelinin tüm kurutma sıcaklıklarında tüm kurutucularda bulgur 

örnekleri için kuruma davranıĢlarını temsil edebileceğini göstermektedir. Yapılan diğer çalıĢmalarda 

amarant unu ile üretilen ekĢi maya hamurunun (Rozylo ve ark., 2014), patlamıĢ mısırın (Doymaz ve 

Pala, 2003), safran (Acar ve ark., 2015) ve Ġzmir gevreği (Turkut ve ark., 2015) gibi farklı gıdaların 

kuruma kinetiği incelendiğinde en uygun modelin Page modeli olduğu görülmüĢtür. 

Çizelge 1‘deki Page modelinin bulgur örnekleri için hesaplanmıĢ k değerlerine baktığımızda üç 

kurutma sistemi için sıcaklık arttıkça artığını görmekteyiz.  Sıcaklığın 50 
o
C‘den 70

 o
C‘ye artması k 

(dk
-1
) değerini doğal konveksiyon, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutma sistemleri için 

sırasıyla 1.05x10
-3
‘den 5.89x10

-3
‘ye, 2.20x10

-3
‘den 11.40x10

-3
‘ye ve 70.80x10

-3
‘den 334.50x10

-3
‘ye 

arttırmıĢtır. Giri ve Prasad (2007) yaptıkları çalıĢmada da mantarın kurutulmasında Page sabiti k‘nın 

hızlandırılmıĢ konveksiyona göre vakum kurutmada daha yüksek çıktığı rapor edilmiĢtir. 

Page modelinin k katsayısının sıcaklıkla artması kuruma hızının sıcaklıkla arttığını göstermektedir. 

Sıcaklık etkisi oran olarak doğal konveksiyonda enfazla, vakumda ise en az görülmektedir. Bu da 

vakumun etkisinin sıcaklık etkisine kıyasla, suyun kütle transferinde daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Benzer Ģekilde, normal konveksiyon ısıtmaya kıyasla, hızlandırılmıĢ taĢınım 

(konveksiyon) kurutmanın sıcak havanın hareketi, sıcaklık etkisini azaltmıĢtır. Yani kütle transferi ısı 

transferi ile beraber etkilenmektedir. Vakum kurutucuda kütle transferi (nem) sıcaklıktan daha az 

etkilenmiĢtir. Ayrıca, aynı sıcaklıklarda Page modelinin k değeri, hızlandırılmıĢ konveksiyon için 

doğal konveksiyon kurutmadan, vakum kurutmanınkiler ise hem hızlandırılmıĢ, hem de doğal 

konveksiyondan daha yüksek çıkmıĢtır (Çizelge 2). k değerinin artması kurumanın daha hızlı 

olduğunu göstermektedir. Kuruma hızının artıĢı daha kısa sürede kurumanın olması anlamına 

gelmektedir. ġekil 2‘de de görüldüğü gibi hem sıcaklık hem de kurutucu tipi kuruma hızına etki 

etmiĢtir. Sonuç olarak, vakum kurutma diğer iki kurutma sistemine göre daha hızlı kurutma 

sağlamıĢtır.  
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Çizelge 2. Farklı kurutma sistemleri ve farklı sıcaklıklar için farklı modellerin sabitleri, katsayıları ve 

istatistik analizi 

Kurutma 

Sistemi Model Sıcaklık kx103 a c N R2 

 

RMSE 

Doğal  Newton 50 4.04 

   

0.9848 0.04 

 Konveksiyon   60 5.30 

   

0.9907 0.03 

 

  70 8.62 

   

0.9931 0.03 

 
Page 50 1.05 

  

1.24 0.9981 0.01 

 
  60 2.06 

  

1.18 0.9972 0.02 

 

  70 5.89 

  

1.08 0.9938 0.03 

 
Modified page 50 4.03 

  

1.24 0.9981 0.01 

 
  60 5.20 

  

1.18 0.9972 0.02 

 
  70 8.50 

  

1.08 0.9938 0.03 

 
Henderson ve  50 4.23 1.04 

  

0.9884 0.03 

 
Pabis 60 5.46 1.03 

  

0.9921 0.03 

 
  70 8.73 1.01 

  

0.9933 0.03 

 
Logaritmik 50 3.10 1.20 -0.18 

 

0.9944 0.02 

 

  60 4.83 1.07 -0.05 

 

0.9939 0.02 

    70 9.28 1.00 0.02 

 

0.9944 0.02 

HızlandırılmıĢ  Newton 50 4.90 

   

0.9918 0.03 

Konveksiyon   60 6.92 

   

0.9955 0.02 

 

  70 11.50 

   

0.9914 0.03 

 

Page 50 2.20 

  

1.15 0.9969 0.02 

 
  60 5.74 

  

1.04 0.9958 0.02 

 
  70 11.40 

  

1.00 0.9914 0.03 

 
Modified page 50 4.80 

  

1.15 0.9969 0.02 

 
  60 6.90 

  

1.04 0.9958 0.02 

 
  70 11.50 

  

1.00 0.9914 0.03 

 
Henderson ve  50 5.05 1.03 

  

0.9934 0.03 

 
Pabis 60 6.98 1.01 

  

0.9956 0.02 

 
  70 11.60 1.00 

  

0.9914 0.03 

 
Logaritmik 50 4.61 1.06 -0.04 

 

0.9942 0.02 

 

  60 7.37 0.99 0.02 

 

0.9962 0.02 

    70 12.80 0.98 0.03 

 

0.9957 0.02 

Vakum Newton 50 11.90 

   

0.9708 0.05 

 

  60 15.80 

   

0.9654 0.05 

 

  70 22.00 

   

0.9692 0.05 

 
Page 50 70.80 

  

0.62 0.9944 0.02 

 
  60 154.40 

  

0.50 0.9968 0.02 

 
  70 334.50 

  

0.38 0.9988 0.01 

 
Modified page 50 14.30 

  

0.62 0.9944 0.02 

 
  60 23.50 

  

0.50 0.9968 0.02 

 
  70 54.30 

  

0.38 0.9988 0.01 

 
Henderson ve  50 11.60 0.98 

 

  0.9715 0.05 

 
Pabis 60 15.50 0.98 

 

  0.9657 0.05 

 
  70 21.90 0.99 

 

  0.9692 0.05 

 
Logaritmik 50 15.50 0.92 0.08   0.9996 0.01 

 

  60 20.70 0.93 0.07   0.9974 0.02 

 

  70 28.40 0.94 0.06   0.9966 0.02 

 

   

Bulgurun Etkin Difüzyon Katsayısı ve Aktivasyon Enerjisi 
Bulgurun etkin difüzyon katsayısı farklı sıcaklık ve kurutma sistemi için EĢ.6 ve EĢ.7 kullanılarak 

bulunmuĢtur. Modelin uygunluğunu belirten R
2
 ve RMSE değerleri sırasıyla 0.9657-0.9956 ve 0.02-

0.03 aralıklarında bulunmuĢtur (Çizelge 3). Bulgurun etkin difüzyon katsayısı (Deff), farklı sıcaklık 

(50, 60 ve 70 
o
C) ve farklı kurutma sistemi için (Doğal taĢınım, hızlandırılmıĢ taĢınım ve vakum) 

3.61x10
-11

 ile 1.87x10
-10

 m
2
s

-1 aralığında değiĢmiĢtir (Çizelge 3). Tüm kurutucularda difüzyon 

katsayılarının sıcaklığa bağlı olarak arttığı Çizelge 3‘te görülmektedir. Aynı sıcaklıklarda doğal 

konveksiyon kurutma, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutma sistemleriyle kıyaslandığında 

difüzyon katsayıları artmıĢtır. Bu durum, yüksek sıcaklık değerlerinde ve farklı kurutuculardaki ürün 

içerisindeki nemin daha kolay buharlaĢması ve kuruma hızının artmasıyla açıklanabilir. Difüzyon 

katsayısının yüksek oluĢu kütle transferinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Etkin difüzyon 

katsayıları literatür değerlerine yakın olarak belirlenmiĢtir  (Doymaz, 2007). HaĢlanmıĢ buğdayın 40-
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60 
o
C sıcaklık aralığında kurutulması sırasında etkin difüzyon katsayısının 1.20x10

-10
 ile 2.90x10

-10
 

m
2
s

-1 arasında değiĢtiği, Mohapatra ve Rao (2005) tarafından rapor edilmiĢtir. Zencefilin vakum 

kurutma sırasında Deff değerlerinin 1.86x10
−8

 ila 4.78x10
−8

 m
2
s

-1 arasında değiĢtiği (Ganesapillai ve 

ark., 2011) araĢtırılmıĢtır.  Bu çalıĢmadaki etkin difüzyon katsayıları, daha önceki çalıĢmalarda gıda 

ürünlerinin kurutulmasında bulunan değer (10
-9

 - 10
-11

 m
2
/s) aralığı ile uyum içindedir (Madamba ve 

ark., 1996). Çizelge 3‘de farklı kurutma sistemlerinin etkin difüzyon katsayılarındaki değiĢime 

baktığımızda, sıcaklıktan en az etkilenen kurutma sistemi vakum kurutma sistemidir. Benzer sonucu 

Ah-Hen ve ark. (2013), yaban mersini meyvesinin doğal konveksiyon ve vakum kurutmasında 

bulduğunu rapor etmiĢlerdir. Bunun sebebi vakumla kurutulan ürünün geçirgenliğinin (porosite) 

yüksek olması (Jaya ve Das, 2003), kurutulan ürünün içerisinde ve dıĢarısındaki buhar basıncı farkının 

yüksek olması ve bunun da su buharı transfer hızını arttırmasıdır. 

 

Çizelge 3. Farklı kurutma sistemleri ve farklı sıcaklıklar için etkin Bulgurun difüzyon katsayıları ve 

istatistik analizi.  

Kurutma sistemi Sıcaklık Deff (m
2 s-1) 

 

R2 

 

RMSE 

Doğal Konveksiyon 50 3.61x10-11 0.9884 0.03 

 60 4.65x10-11 0.9921 0.03 

 70 7.44x10-11 0.9933 0.03 

 

HızlandırılmıĢ konveksiyon 50 4.30x10-11 0.9934 

 

0.03 

 60 5.95x10-11 0.9956 0.02 

 

70 7.81x10-11 0.9914 0.03 

Vakum 50 9.88x10-11 0.9715 

 

0.05 

  60 1.32x10-10 0.9657 0.05 

  70 1.87x10-10 0.9692 0.05 

 

Termodinamik olarak aktivasyon enerjisi, ürün içinden dıĢarıya nem transferi olduğunda, enerji 

engelini geçen su molekülleri ile ifade edilir. Aktivasyon enerjisinin düĢük değerleri kurutma 

iĢleminde daha yüksek nem difüzyonu değerleri verir. Bir iĢlemin aktivasyon enerjisindeki azalma, su 

moleküllerinin ortalama enerjilerindeki artıĢtan meydana gelir (Devahastin, 2000). 

Farklı kurutucularda kurutulmuĢ bulgur örneklerinin etkin difüzyon katsayısına sıcaklık etkisini 

bulmak için Arrhenius EĢitliği (EĢ. 8) bulunan her sıcaklıktaki difüzyon katsayılarına uygulanmıĢ, 

doğrusal regrasyon yapılarak (ġekil 3) Çizelge 4‘deki değerler elde edilmiĢtir. Elde edilen bu 

regrasyon eĢitliklerinin eğiminden aktivasyon enerji değerleri bulunmuĢtur. Regrasyon uymluluğunu 

belirten R
2
 değerleri 0.9656 ile 0.9983 aralığında bulunmuĢtur. Bunu deneysel değerler ile 

hesaplanmıĢ değerlerinin uyum içinde olduğunu ġekil 5‘de görmek mümkündür. Doğal konveksiyon, 

hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutma için bulgurun aktivasyon eneji değerleri sırasıyla 33.20, 

31.09 ve 29.23 kJ/mol olarak bulunmuĢ ve Mohapatra ve Rao (2005) tarafından haĢlanmıĢ buğdayın 

kurutulması sonucu bulunan değerden (37.013 kJ/mol) düĢük, ama yakın değerlerdir. Ayrıca, 

bulduğumuz aktivasyon enerji değerleri çiğ buğdayın kurutulmasında bulunan değerden de (50.996 

kJ/mol) daha az bulunmuĢtur (Becker, 1959). Turkut ve ark. (2015) yaptıkları çalıĢmada Ġzmir 

gevreğinin kurutulmasında aktivasyon enerjisini 32.78 kJ/mol olarak bulmuĢlardır. Karaaslan ve ark. 

(2014) nar tanelerinin öniĢlemsiz ve öniĢlemli olarak vakum kurutucuda kurutmuĢlar ve aktivasyon 

enerji değerlerini sırasıyla 31.54 ve 24.26 kJ/mol olduğunu rapor etmiĢlerdir. Yaban mersin 

meyvesinin atmosferik doğal konveksiyon ve vakum altında kurutulması sonucu bulunan aktivasyon 

enerji değerleri sırasıyla 59.27 ve 34.30 kJ/mol olarak bulunduğu bir baĢka çalıĢmada araĢtırılmıĢtır 

(Ah-Hen ve ark., 2013). Bu çalıĢmada da vakum kurutma ile bulgurun aktivasyon enerjisinin daha 

düĢük çıktığı bulunmuĢ ve sıcaklık etkisi daha azdır. Fakat, kuruma hızı diğer kurutuculara göre daha 

fazla olduğu sonucuna varılabilir. 
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ġekil 3. Bulgurun farklı kurutucularda kurutulması sırasında etkin difüzyon katsayısı ile sıcaklık 

arasındaki iliĢki. 

 

 

Çizelge 4. Bulgurluk buğdayın farklı kurutma sistemleri için aktivasyon enerji bağıntıları, R
2
 ve 

aktivasyon enerji değerleri 

Kurutma sistemi Regrasyon eĢitliği R2 

Aktivasyon enerjisi 

 (kJ/mol) 

Doğal konveksiyon 

kurutma 
  (    )         

       

 
 0.9656 33.20 

HızlandırılmıĢ 

konveksiyon kurutma 

 

  (    )         
       

 
 0.9983 31.09 

Vakum kurutma 
  (    )         

       

 
 0.9954 29.23 

 

SONUÇ 

Yapılan bu çalıĢmada piĢmiĢ buğdayların (hedik, bulgur) farklı kurutma sistemleri (doğal 

konveksiyon, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutma) ve  farklı sıcaklıklarda (50, 60 ve 70 
o
C) 

kurutulması esnasında kuruma davranıĢları incelenmiĢtir. Kurutma esnasında belli zaman aralıklarında 

alınan numunelerin kuru baza göre nem değerleri veya nem oranları belirlenmiĢ ve nem oranları 

kullanılarak difüzyon katsayıları hesaplanmıĢtır. Deneylerde doğal konveksiyon ve hızlandırılmıĢ 

konveksiyon kurutma sıcaklığının kuruma hızında oldukça etkili fakat vakum kurutmada ise daha az 

etkili bir parametre olduğu, artan sıcaklık ile kuruma hızının arttığı görülmüĢtür. Tüm kurutma sistemi 

ve sıcaklıklar için R
2 
değerleri 0.9914 ile 0.9981 ve RMSE değerleri ise 0.03-0.01 aralığında değiĢtiği, 

kuruma kinetiğini veren en uygun modelin en yüksek regresyon katsayısına ve en düĢük tahmini 

standart hatasına sahip Page modeli olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuç, Page modelinin tüm kurutma 

sıcaklıklarında tüm kurutucularda bulgur örnekleri için kuruma davranıĢlarını temsil edebileceğini 

göstermektedir. Bulgurun etkin difüzyon katsayısı (Deff), farklı sıcaklık (50, 60 ve 70 
o
C) ve farklı 

kurutma sistemi için (Doğal taĢınım, hızlandırılmıĢ taĢınım ve vakum) 3.61x10
-11

 ile 1.87x10
-10

 m
2
s

-1 

aralığında değiĢmiĢtir. Doğal konveksiyon, hızlandırılmıĢ konveksiyon ve vakum kurutma için 

bulgurun aktivasyon eneji değerleri sırasıyla 33.20, 31.09 ve 29.23 kJ/mol olarak bulunmuĢ ve 

literatürde haĢlanmıĢ ve çiğ buğdayın kurutulması sonucu bulunan değerlerden daha az olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmada vakum kurutma ile bulgurun aktivasyon enerjisinin daha düĢük çıktığı 

bulunmuĢ ve kuruma hızının diğer kurutuculara göre daha fazla olduğu diğer gıda ürünleriyle yapılan 

1/T (1/K)

0,00290 0,00295 0,00300 0,00305 0,00310

ln
 (

D
e

ff
, 
m

2
 s

-1
)

-24,2

-24,0

-23,8

-23,6

-23,4

-23,2

-23,0

-22,8

-22,6

-22,4

-22,2

Doğal konveksiyon kurutma

Hızlandırılmış konveksiyon Kurutma

Vakum kurutma
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çalıĢmalar da da doğrulanmaktadır. Bunun sebebi vakumla kurutulan ürünün geçirgenliğinin (porosite) 

yüksek olması, kurutulan ürünün içerisinde ve dıĢarısındaki buhar basıncı farkının yüksek olması ve 

bunun da su buharı transfer hızını arttırmasıdır. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada; Tunceli yöresinden (Pülümür) toplamıĢ olduğumuz Agaricus campestris ve 

Langermannia gigantea‘dan elde edilen metanolik ekstraktlarının, total fenolik bileĢik miktarı ile 

antioksidan aktivitesi incelenmiĢtir. Bu türlere ait metanolik ekstraktların antioksidan aktivitesi; demir 

ve askorbik asit ile indüklenmiĢ fosfatidilkolin lipozomlarının peroksidasyonunu inhibe edici (LPO), 

2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH

) serbest radikali giderici ve ABTS

+
 radikal katyonu kullanılarak, 

total radikal antioksidan potansiyeli (TRAP) testleri ile belirlenmiĢtir. Buna ilaveten, bu türlerin, 

toplam fenolik bileĢik miktarları da tespit edilmiĢtir. ÇalıĢılan türlere ait metanolik ekstraktların, 

DPPH

 radikali giderici aktivitesine sahip oldukları belirlenmiĢtir. Test edilen türlerin, ABTS

+
 radikal 

katyonu giderici aktivitesine de sahip oldukları saptanmıĢtır. Ayrıca, çalıĢılan türler arasında, en etkili 

lipid peroksidasyon inhibitörünün A. campestris olduğu saptanmıĢtır. Mantar ekstraktlarının 

antioksidan aktivitelerinin, konsantrasyon artıĢına paralel olarak değiĢtiği de tespit edilmiĢtir. A. 

campestris‘in en yüksek fenolik bileĢen miktarına sahip olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢılan türlerin 

fenolik bileĢik miktarı ile antioksidan aktiviteleri arasında sıkı bir iliĢki olduğu da tespit edilmiĢtir. 

Yani, en yüksek fenolik bileĢen miktarına sahip olan A. campestris‟in; bütün antioksidan aktivite 

belirleme testleri sonucunda da en yüksek aktiviteyi gösterdiği saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: A. campestris, L. gigantea, antioksidan, fenolik bileĢik 

 

Investigation Of Antioxidant Activities And Amount Of Phenolic Compounds 

Of Methanolic Extracts From Agaricus Campestris And Langermannia 

Gigantea 
 

Abstract 

 

In this study, the total amount of phenolic compounds and antioxidant activities of methanolic extracts 

from Agaricus campestris and Langermannia gigantea collected from Tunceli region (Pülümür) were 

examined. Antioxidant activities of methanolic extracts from 2 species were detected by using the 

peroxidation of phosphatidylcholine liposomes induced by iron and ascorbic acid (LPO), 2,2-

diphenyl-1-pikrilhidrazil (DPPH

) free radical scavenger and total radical antioxidant potential 

(TRAP) tests with ABTS
+

 radical cation. The total amount of phenolic compounds of these species 

were also identified. It was detected that methanolic extracts of the studied species have DPPH

 radical 

scavenging antioxidant activity. Tested species were found to have ABTS
+

 radical cation suppressor 

activity too. Moreover, among all studied species, A. campestris was discovered to be the most 

effective inhibitor of lipid peroxidation. In addition, it was also found that the antioxidant activity of 

the fungi extracts change correspondingly with the increase of the concentration. The highest amount 

of phenolic component was found in A. campestris extract. It was detected that there is a close 

relationship between the amount of antioxidant activity and phenolic compounds of the examined 

species. In this regard, A. campestris having the highest amount of phenolic compounds shows the 

highest activity in the results of all tests to determine the antioxidant activity. 

Keywords: A. campestris, L. gigantea, antioxidant, phenolic compounds 
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GĠRĠġ 
 

Makrofunguslar, çok eski çağlardan beri insanlar tarafından besin maddesi ve tedavi edici ilaç 

olarak kullanılmıĢtır. Mısırlılar, mantarların Osiris Tanrısının bir hediyesi olduğuna inanmıĢ, eski 

Romalılar, fırtına sırasında Jupiter tarafından dünyaya ĢimĢek çakması sonucu mantarların çıktığını 

düĢündükleri için, onları ilahi yemek (divine food) olarak isimlendirmiĢlerdir (Manzi vd.,.1999). 

Günümüzde, halen de bazı halüsinojenik mantarlar, tanrının yiyecekleri olarak ifade edilmekte ve bu 

mantarların doğaüstü güçlerinin olduğuna inanılmaktadır (Lincoof 1988; Manzi ve Pizzoferrato 2000). 

ġapkalı mantarlar, ülkemiz piyasasında besin maddesi ve tedavi edici ilaç olarak satılmaktadır. 

Günümüzde, geliĢmiĢ ülkelerde, insanlar mantarları; düĢük oranda yağ içermesi ve kalori değerinin az 

olmasının yanında, doymamıĢ yağ asidi, zengin mineral element, vitamin, aminoasit, karbonhidrat ve 

protein gibi besinsel içerikleri nedeniyle düzenli ve dengeli diyetin bir parçası olarak görmektedir 

(Breene 1990; Mattila vd., 2001). 

ÇalıĢma bölgemizde yenilebilen mantarlar, besinsel ve tıbbi özelliklerinden ziyade, 

lezzetlerinden dolayı tüketilmektedir. Bazı yörelerde tanınan ve çok lezzetli görülen bazı mantar 

türleri, bir baĢka yörede yetiĢmesine rağmen, o yöre halkı tarafından, yenilen tür olarak tanınmadığı 

için tüketilmemektedir. Yine bir yörede bilinen ve lezzetinden dolayı tüketilen bir mantar türü, baĢka 

yörede zehirli tür olarak tanınmaktadır. Ayrıca mantar zehirlenmelerinden dolayı tüketicide yaratılan 

ön yargı, yörede doğada yetiĢen yenilebilen mantar türlerinin tüketilmesi oranını etkilemektedir. 

Örneğin, yaptığımız bu çalıĢmada; Tunceli yöresinde yaygın bir Ģekilde yetiĢtiği belirlenen ve 

yenilebilen; Agaricus campestris ve Langermannia gigantea, yöre halkı tarafından yenen tür olarak 

tanınmadığı için tüketilmemektedir.  

Günümüzde çok sayıda makrofungus türü, antioksidan, antibiyotik ve antiviral gibi özellikleri 

nedeniyle, tıp alanında ve özellikle de son yıllarda biyoteknolojik alanlarda kullanılmaktadır (Carlile 

ve Watkinson 1994; Denis 1995). 

Yenilebilir mantarların, doğal antioksidan kaynağı olarak kullanılabilirliği konusunda birçok 

araĢtırma yapılmıĢtır. Ġnsan vücudunda oksidatif stres ve diğer komplikasyonlara karĢı, antioksidan 

savunma sistemine, yenilebilen mantarların faydalı olabileceği düĢünülmüĢtür (Alam vd., 2012). 

Özellikle de mantarların antioksidan aktivitesinde; yapıda bulunan fenolik bileĢenlerin, primer 

antioksidan olarak görev yaptığı ve türlerin antioksidan aktiviteleri ile içerdikleri fenolik bileĢen 

miktarları arasında paralellik olduğu bildirilmiĢtir (Cheung vd., 2003; Mau vd., 2004; Elmastas vd., 

2007; Tsai vd., 2009; Gursoy vd., 2009; Wong ve Chye 2009; Dündar 2010; Pereira vd., 2012; Mishra 

vd., 2013). 

Yaptığımız bu çalıĢmada; Tunceli ili, Pülümür Ġlçesi‘nden elde etmiĢ olduğumuz Agaricus 

campestris ve Langermannia gigantea‘ya ait örneklerden hazırladığımız metanolik ekstraktların; total 

fenolik bileĢik miktarı ile antioksidan aktivitesi incelenmiĢtir. 

 

Araziden Örneklerin Toplanması ve Araştırmada Kullanılan Makrofunguslar 

Arazi çalıĢması, 2012 yılında, Tunceli ilinin Pülümür Ġlçesi‘nde, mantarların doğal olarak 

yetiĢebildiği uygun habitatlarda, Mayıs ayında gerçekleĢtirilmiĢtir. Yörenin eğimi, toprak yapısı, 

floristik kompozisyonu, yöre halkının gözlem ve deneyimleri gibi faktörler dikkate alınarak, özellikle 

makrofungus geliĢimine uygun olabileceği tahmin edilen habitatlar (ormanlıklar, çalılıklar, çayırlıklar, 

sulanan park ve bahçeler, dağ etekleri vs.) periyodik olarak (haftada 3-4 gün) taranmıĢtır. Bir yıl süren 

arazi çalıĢması sonucu ulaĢılan yenilebilir makrofungusların; tür adları, toplandığı bölgeler ve toplama 

tarihleri Tablo 1.‘de verilmiĢtir. Aynı tür mantarın, aynı yıl içerisinde, belirlenen lokalizasyonlardan 

toplanmasına mümkün olduğu kadar dikkat edilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Arazi çalıĢması sonucu toplanan makrofungus türü ve lokalizasyonları 

Makrofungus Adı Lokalizasyon Tarih 

Agaricus campestris Çobanyıldızı Köyü (Pülümür) 27.05.2012 

Langermannia gigantean Kocatepe Köyü (Pülümür) 18.05.2012 

Kaynak: Yazara ait. 

 

Belli habitatlarında tespit edilen yenilebilir makrofungus örneklerinin, öncelikle doğal 

ortamlarında fotoğrafları çekilmiĢtir. Makrofungus örnekleri, mümkün oldukça zedelenmeden ve 
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toprak altındaki misellere zarar vermeden sökülerek özel hazırlanmıĢ sepet içerisine yerleĢtirildikten 

sonra, örnekler numaralandırılmıĢtır. Arazi çalıĢması sonucu toplanan mantar örnekleri bu konu ile 

ilgili bilgi sahibi olduğunu düĢündüğümüz yöre halkına gösterilerek tanınıp tanınmadığı veya yenilip 

yenilmediği, hangi mantarın daha çok tüketildiği, ya da daha lezzetli olduğu, yenilebilen fakat yöre 

halkı tarafından tüketilmeyen mantarın neden tüketim tercihi olmadığı konuları hakkında da bilgi 

alınmıĢ, bilinen yöresel adları da öğrenilerek arazi defterine not edilmiĢtir. Toplanan makrofungus 

örnekleri laboratuar ortamına taĢınmıĢtır. Türlerin tanısı, temel anahtar ve literatüre (Marchand 1971-

1973; Pacioni 1989) göre yapılmıĢtır. 
 

  
ġekil 1. Langermannia gigantea‘nın bazidiokarpları 

(Yazara ait) 

ġekil 2. Agaricus campestris‟in bazidiokarpları 

(Yazara ait) 

 

Makrofungusların Kurutulması ve Öğütülmesi 

Arazi çalıĢması sonucu toplanan makrofungus örnekleri, temiz bir fırça yardımıyla üzerindeki 

bitki ve toprak kalıntısından temizlendikten sonra, laboratuarda normal gün sıcaklığında ve gölgede 

kurutulmuĢtur 

 

Makrofungusların Ekstraktlarının Hazırlanması 

Farklı lokasyonlardan toplanan 2 (iki) makrofungus türüne ait toz haline getirilen örneklerin 

her birinden 20‘Ģer g alınarak, 500 ml‘lik erlene konulmuĢtur. Bunun üzerlerine 200 ml‘lik 

metanol/dikloro metan (1/1) çözeltisi eklenip, ağızları sıkıca kapatıldıktan sonra, 25 °C‘deki 

çalkalamalı su banyosunda, 24 saat süreyle, 150 rpm‘de çalkalanarak ekstraksiyon iĢlemi yapılmıĢtır. 

Beyaz bant süzgeç kağıdı yardımıyla, vakumla 2 aĢamalı süzülme iĢlemi yapılmıĢtır. 

Örneklerden ekstrakte edilecek maddenin tam alınması için, kalan mantar materyalleri, aynı Ģartlarda, 

2 kez daha tekrar aynı iĢlemlere tabi tutulmuĢtur. Süzme iĢlemi her bir numune için, her 24 saat 

sonunda 3 kere tekrarlanmıĢtır. Her 24 saaat sonunda yapılan süzme iĢleminin ardından, süzüntüler 

cam balonlara aktarılmıĢtır. Cam balonların ağzı sıkıca kapatılarak +4 ºC‘de çalıĢan buzdolabında 

süzüm iĢlemleri bitene kadar bekletilmiĢtir.  

Üç gün süren iĢlemlerin ardından, elde edilen süzüntüler rotary-evaporatör yardımıyla 

çözücülerinden uzaklaĢtırılmıĢtır. Balon jojede elde edilen özüt miktarları hassas terazi yardımıyla 

tartılmıĢtır. Elde edilen ekstraktlar, ıĢıktan etkilenmeyen koyu renkli cam kaplarda, +4 ºC‘de çalıĢan 

buzdolabında muhafaza edilmiĢtir. 

 

Fenolik Bileşiklerin Miktar Tayini 

Total fenolik bileĢikleri miktarının tespiti, Folin-Ciocalteu ayıracı kullanılarak Slinkard ve 

Singleton‘un (1977) geliĢtirdiği metoda göre yapılmıĢtır. 

DeğiĢik konsantrasyonlarda (10-40 mg/ml) hazırlanan metanolik ekstraktlardan 0.1 ml tüplere 

alınarak, hacim; 4.6 ml olması için distile su ilave edilmiĢtir. Buna, 0.1 ml Folin-Ciocalteu ayıracı 

(distile su ile 1/3 oranında seyreltilmiĢ) ve 0.3 ml % 2 sodyum karbonat çözeltisi ilave edilerek, daha 

sonra tüpler vorteks mikserde karıĢtırılmıĢ ve 2 saat bekletildikten sonra meydana gelen mavi rengin 

absorbansı, 0.1 ml distile su içeren köre karĢı, 760 nm‘de ölçülmüĢtür. Gallik asit (50-400 g/ml) ile 
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standart eğri çizilmiĢtir. Sonuçlar, mg gallik asit ekivalanları/g ekstre-kuru ağırlık olarak ifade 

edilmiĢtir. Deney 3 kez tekrarlanmıĢ ve bu 3 tekrardan elde edilen sonuçların ortalaması alınmıĢtır. 

 

Mantar Ekstraktlarının Demir (III) - Askorbik Asit ile İndüklenmiş Fosfatidilkolin Lipozomlarının 

Peroksidasyonu Üzerine Antioksidan Etkisi (LPO) 

Ekstraktların lipit peroksidasyonuna karĢı inhibisyon aktivitesi, Duh ve arkadaĢlarının (1999) 

geliĢtirdiği metoda göre yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada, 300 mg lesitin, 30 ml 50 mM potasyum fosfat tamponu (pH 7.0) ile süspansyon 

haline getirilmiĢtir. Lipozomların açığa çıkması için buz içeren kapta, her 30 saniyede bir 

dinlendirilerek toplam 10 dakika sonikatörde muamele edilerek (9 cycle / % 26 power) 10 mg/ml 

fosfolipit lipozomları içeren bir süspansyon elde edilmiĢtir. Deney 3.25 ml‘lik reaksiyon ortamında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlave edilen maddelerin reaksiyon ortamındaki konsantrasyonları parantez içinde 

gösterilmiĢtir. Burada, 0.25 ml metanolik ekstrakt (5-40 mg/ml) veya standart olarak kullanılan α-

tokoferole (0.04-1.25 mg/ml) 1 ml 10 mg/ml lipozom süspansiyonu (3.08 mg/ml), 1 ml 400 M FeCl3 

(123.2 M) ilave edilerek, reaksiyon; 1 ml 400 M askorbik asit (123.2 M) ilavesi ile baĢlatılmıĢtır. 

KarıĢım 37 
o
C‘de 60 dakika inkübe edilmiĢtir. 500 l reaksiyon karıĢımına 1000 l TCA-TBA ayıracı 

(% 15 w/v TCA ve % 0.375 TBA‘nın 0.25 N HCl‘deki çözeltisi) ilave edilmiĢtir. Reaksiyon karıĢımı 

vortekste karıĢtırıldıktan sonra, 100 
o
C‘de 20 dakika kaynar su banyosunda bekletilmiĢtir. 

Soğutulduktan sonra, 1.5 ml n-butanol ilave edilerek, bu karıĢım 3000 rpm‘de, 10 dakika santrifüj 

edilmiĢtir. Burdan, üst kısımdaki organik tabaka alınmıĢtır. Meydana gelen pembe rengin absorbansı; 

532 nm‘de ölçülerek, lipit peroksitlerin miktarı hesaplanıp nM TBARS/g lesitin olarak ifade 

edilmiĢtir. Deney 3 kez tekrarlanarak ortalaması alınmıĢtır.  

Ekstraktın lipit peroksidasyonunu inhibe edici yüzdesi, aĢağıda verilen denkleme göre 

hesaplanmıĢtır:  

 

100)
absorbansıdeki'nm532Kontrolün

absorbansıdeki'nm532Ekstrenin
1((%)Ġnhibisyon   

 

Total Radikal Antioksidan Potansiyeli (TRAP) Deneyi 

Total antioksidan potansiyeli tayini; Re ve arkadaĢlarının (1999) geliĢtirdiği metoda göre 

yapılmıĢtır. 

Distile suda 7 mM ABTS amonyum tuzunun çözülmesi, 2.45 mM potasyum persülfatla 

reaksiyona sokulması ile hazırlanan ABTS
+

 stok çözeltisi, oda sıcaklığında koyu mavi bir renk 

meydana gelmesini sağlamak için 12-16 saat bekletilmiĢtir. Deney gününde, ABTS
+

 stok çözeltisi, 

734 nm‘de absorbansı 0.70 (± 0.02) olacak Ģekilde % 96‘lık etanol ile seyreltilerek ABTS
+

 çalıĢma 

çözeltisi hazırlanmıĢtır. Bu çözeltiden 990 l‘nin; 10 l mantar ekstraktı (2.5-40 mg/ml), α-tokoferol 

(0.08–1.25 mg/ml) veya askorbik asite (0.08–0.625 mg/ml) ilave edilmesi ile renkte meydana gelen 

azalma, spektrofotometrik olarak 734 nm‘de 6. dakikada ölçülmüĢtür. Diğer taraftan negatif kontrol 

deneyleri, ekstrakt veya standart çözeltileri yerine, aynı miktarda % 96‘lık metanol kullanılması 

suretiyle gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ABTS
+

 radikal katyonu giderici aktivitesi yüzdesi, aĢağıda verilen denkleme göre hesaplanmıĢtır: 

 

100)
absorbansıdeki'nm734Kontrolün

absorbansıdeki'nm734Ekstrenin
-1((%)aktivitesigidericikatyonuradikalABTS   

DPPH Radikali Giderici Aktivitesi Tayini 

DPPH radikali giderici aktivitesi tayini, Brand-Williams ve arkadaĢları (1995) tarafından 

geliĢtirilen metoda göre yapılmıĢtır.  

Mantar örneklerinden hazırlanan metanolik ekstraktlardan (2.5-40 mg/ml) veya α-tokoferol 

(0.04–1.25 mg/ml) ve askorbik asitten (0.02–0.625 mg/ml) 0.1 ml alınarak, bunlara 3.9 ml DPPH

‘ın 

metanoldeki çözeltisi (6 x 10
–5

 M) ilave edilmiĢtir. KarıĢım 30 dakika karanlıkta bekletildikten sonra, 

absorbanslar 517 nm‘de spektrofotometrede, metanole karĢı okunmuĢtur. Pozitif ve negatif kontroller, 

paralel olarak çalıĢılmıĢtır. Pozitif kontrolde ekstraktın yerine standart (α-tokoferol ve askorbik asit), 



32 

negatif kontrolde ise çözücü (metanol) kullanılmıĢtır. Deney 3 kez tekrarlanmıĢ ve ortalaması 

alınmıĢtır.  

DPPH

 radikali giderici aktivitesi yüzdesi, aĢağıdaki denkleme göre hesaplanmıĢtır: 

 

100)
absorbansıdeki'nm517Kontrolün

absorbansıdeki'nm517Ekstrenin
1((%)aktivitesigidericiradikaliDPPH   

 

SONUÇ 

 

Mantar Ekstraktlarının DPPH

 Radikali Giderici Aktivitesi 

Bu çalıĢmada, sentetik olan DPPH

 radikalleri, incelenen mantar ekstraktlarının biyolojik 

sistemlerdeki hidrojen verici etkisini tayin etmek amacıyla kullanılmıĢtır. Türlere ait metanolik 

ekstraktların, DPPH

 radikalini gidermeye baĢladıkları konsantrasyondan, bu radikali en yüksek 

düzeyde giderdikleri konsantrasyona kadarki yüzde inhibisyon değerleri Tablo 2.‘de verilmiĢtir. 

Burada, metanolle hazırlanan mantar ekstraktlarının; yüksek konsantrasyonda (2.5-40 mg/ml) hidrojen 

atomu vericisi olarak etki gösterdiği görülmüĢtür. 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi, A. campestris‘e ait örneklerden hazırlanan metanol ekstraktlarının 

DPPH

 radikalini giderici yüzde inhibisyonu; 10 mg/ml‘lik konsantrasyonda en yüksek değerine (% 

92.40) ulaĢmıĢtır. A. campestris‘in 10 mg/ml‘lik konsantrasyonda gösterdiği DPPH

 radikali giderici 

yüzde inhibisyon değerinin; kullanılan standartlarınınkine yakın olduğu saptanmıĢtır. A. campestris‘e 

ait örneklerden elde edilen metanolik ekstraktların, düĢük dozda (10 mg/ml) yüksek aktivite (% 92.40) 

göstermesinin önemli bir bulgu olduğunu düĢünmekteyiz. L. gigantea‘nın ise 40 mg/ml‘lik 

konsantrasyonda en yüksek yüzde inhibisyon değerine ulaĢtığı ve A. campestris‘e göre düĢük aktivite 

gösterdiği saptanmıĢtır (Tablo 2). Bunun nedeninin de; A. campestris‘in biyolojik özelliğine bağlı 

olarak, diğer türe göre daha fazla miktarda antioksidan özellik gösteren bileĢiklere sahip olmasından 

kaynaklanmıĢ olabileceğini düĢünmekteyiz. 

Ayrıca, mantar ekstraktlarının konsantrasyonundaki artıĢa paralel olarak, antioksidan 

aktivitenin de değiĢtiği saptanmıĢtır (Tablo 2). 

 

Total Radikal Antioksidan Potansiyeli (TRAP) 

Bu çalıĢma, mavi-yeĢil renkli dayanıklı bir bileĢik olan ABTS radikal katyonunun (ABTS
+

) 

giderilmesi sonucunda, renkte meydana gelen azalmanın spektrofotometrik olarak ölçülerek 

belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Bu çalıĢmada; test edilen mantar türlerinin ABTS
+

 radikal 

katyonunu giderici aktiviteye sahip oldukları belirlenmiĢtir. Türlere ait metanolik ekstraktların, 

ABTS
+

 radikalini gidermeye baĢladıkları konsantrasyondan, bu radikali en yüksek düzeyde 

giderdikleri konsantrasyona kadarki yüzde inhibisyon değerleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. Ayrıca, mantar 

ekstraktlarının konsantrasyonundaki artıĢa paralel olarak, antioksidan aktivitenin de değiĢtiği 

saptanmıĢtır (Tablo 2). 

A. campestris‘den (% 92.74) elde edilen metanolik ekstraktların ABTS
+

 radikal katyonu 

giderici yüzde inhibisyonu; 20 mg/ml‘lik konsantrasyonda, L. gigantea‘nın (% 52.43) ise 40 mg/ml‘de 

en yüksek değerine ulaĢtığı belirlenmiĢtir (Tablo 2). Ayrıca; A. campestris‘in 20 mg/ml‘lik 

konsantrasyonda gösterdiği ABTS
+

 radikali giderici yüzde inhibisyon değerinin; kullanılan 

standartlarınınkine yakın olduğu saptanmıĢtır. 

 

Mantar Ekstraktlarının Lipozom Peroksidasyonu Üzerine Antioksidan Etkileri (LPO) 

ÇalıĢmamızda ilk olarak, fosfolipitlerden oluĢturulan lipozomlar kullanılarak, mantar 

ekstraktlarının, demir (III) ve askorbik asit ile indüklenen lipit peroksidasyonunu inhibe edici etkileri 

incelenmiĢtir. Ekstraktların her birinin, TBARS oluĢumunu ve dolayısıyla fosfolipid yıkımını doza 

bağımlı olarak inhibe edici etkiye sahip oldukları sonucuna varılmıĢtır. 

Türlere ait metanolik ekstraktların, lipid peroksidasyonunu gidermeye baĢladıkları 

konsantrasyondan, en yüksek düzeyde giderdikleri konsantrasyona kadarki yüzde inhibisyon değerleri 

Tablo 2‘de verilmiĢtir. Burada, metanolle hazırlanan bütün mantar ekstraktlarının; yüksek 
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konsantrasyonda (40 mg/ml) lipid peroksidasyonunu inhibe edici etki gösterdiği belirlenmiĢtir. Tablo 

2‘de görüldüğü gibi, her iki mantar ekstraktlarının da, 40 mg/ml‘lik konsantrasyonda, en yüksek yüzde 

inhibisyon değerlerine ulaĢtıkları saptanmıĢtır. Ayrıca, mantar ekstraktlarının konsantrasyonundaki 

artıĢa paralel olarak, antioksidan aktivitenin de değiĢtiği tespit edilmiĢtir (Tablo 2). 

A. campestris ve L. gigantea‘nın 40 mg/ml‘lik konsantrasyonundaki lipid peroksidasyonunu 

inhibe edici aktivitelerinin sırasıyla; % 91.45 ve % 49.33 olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca; A. 

campestris‘in 40 mg/ml‘lik konsantrasyonda gösterdiği lipid peroksidasyonunu inhibe edici 

aktivitesinin; kullanılan standardınkine yakın olduğu saptanmıĢtır. 

 

Toplam Ekstrakte Edilebilen Madde Miktarı; Fenolik bileşikler 
Bu çalıĢmada, iki farklı mantar türüne ait toplam ekstrakte edilebilen madde miktarı (EC) ve 

fenolik madde (PC, mantar ağırlığının veya ekstraktın her gramı için Gallik Asit Ekivalanı (GAE) 

olarak) miktarları Tablo 3‘de verilmiĢtir. Burada, 20 g kurutulmuĢ mantar örneklerinden, çözücü 

olarak metanol kullanılarak hazırlanan ekstraktlarda, ekstrakte edilebilen madde miktarları (EC) elde 

edilmiĢtir (Tablo 3).  

Mantar örneklerinde; fenolik bileĢiklerin miktarının, total ekstrakte edilebilen madde 

miktarına oranı (PC/EC); en düĢük % 0.47 (L. gigantea) ile en yüksek % 1.19 (A. campestris) arasında 

değiĢtiği belirlenmiĢtir. Dolayısıyla, Tablo 3‘de, iki mantar türünden elde eilen PC/EC değerleri göz 

önüne alındığında; ekstraktların, % 99.5 ile % 98.8 arasında fenolik olmayan bileĢikler içerdiklerini 

düĢünmekteyiz (Tablo 3).  

ÇalıĢılan türlerin fenolik bileĢik miktarı ile antioksidan aktiviteleri arasında sıkı bir iliĢki 

olduğu da tespit edilmiĢtir. Yani, en yüksek fenolik bileĢen miktarına sahip olan A. campestris‟in; 

bütün antioksidan aktivite belirleme testleri sonucunda da en yüksek aktiviteyi gösterdiği saptanmıĢtır. 

 
Tablo 2. Bazı makrofungus türlerine ait örneklerinin metanolik ekstraktında, konsantrasyona bağlı 

olarak gösterdikleri lipit peroksidasyonu inhibisyon yüzdesi ile ABTS
+ 

ve DPPH

 radikali giderici 

aktivitesi yüzdesi
(x) 

 

Tür 
Toplama 

Yeri
 

Konsantrasyon 

mg/ml 

LP inhibisyonu 

(%)
 

(X    SE)
 z
 

 

ABTS
+

 giderici 

aktivitesi (%)
 

(X    SE)
 z
 

 

DPPH

 giderici 

aktivitesi (%)
 

(X    SE)
 z
 

 

A
. 

ca
m

p
es

tr
is

 

Ç
o
b
a
n
y
ıl
d
ız
ı 

K
ö
y
ü
 

(P
ü
lü
m
ü
r)

 

40 91.45 ± 0.71
y 

92.74 ± 1.02 92.40 ± 1.66 

20 51.49 ± 2.43 92.74 ± 1.02
y 

92.40 ±1.66 

10 35.14 ± 0.71 70.81 ± 3.19 92.40 ± 1.66
y 

5 17.42 ± 1.17 42.01 ± 2.69 54.92 ± 6.17 

2.5 - 23.81 ± 3.37 31.20 ± 2.62 

1.25 - 13.67 ± 2.73 16.78± 1.31 

L
. 

g
ig

a
n

te
a
 

K
o

ca
te

p
e 

K
ö
y
ü
 

(P
ü
lü
m
ü
r)

 40 49.33 ± 1.01
y 

52.43 ± 3.05
y 

59.69 ± 2.78
y 

20 27.44 ± 1.44 39.30 ± 4.40 36.79 ± 2.75 

10 11.23 ± 2.39 21.02 ± 0.93 16.17 ± 3.01 

5 - 12.06 ± 1.60 8.92 ± 1.91 

2.5 - - - 

x 
Her bir örnekte maksimum inhibisyon yüzdesine ulaĢıldığı konsantrasyon, ortalamalar üzerinde (

y
) ile 

gösterilmiĢtir,  
z 
Sonuçlar; 3 tekrarın ortalamasıdır (n=3). 

     Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 
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Tablo 3: Bazı mantar türlerinde ekstrakte edilen toplam madde miktarı (EC), fenolik bileĢik (PC, 

mantar ağırlığının veya ekstraktın her gramı için gallik asit ekivalanı (GAE) olarak) 

TÜR 

T
o

p
la

m
a

 

Y
er

ia
 EC 

mg/g kuru 

ağırlık 

Fenolik bileĢikler 

mg GAE/g ekstre 

( ̅   SE)
* 

 

Fenolik bileĢikler 

mg GAE/g kuru 

ağırlık 

( ̅   SE)
* 

PC/EC 

(%) 

A. campestris 1 0.246 11.99  1.23 2.94  0.30 1.19 

L. gigantea 2 0.364 4.79  0.58 1.74  0.21 0.47 
 

* Sonuçlar 3 tekrarın ortalamasıdır (n=3),
a
1. Çobanyıldızı Köyü (Pülümür ), 2. Kocatepe Köyü (Pülümür) 

     Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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Özet 

Kitlesel Yakalama olarak bilinen Mass Trapping Tekniği (MTT), tarımsal zararlılarla mücadelede 

kullanılan çevreye dost, hedef organizmaya yüksek derecede spesifik biyoteknik mücadele 

yöntemlerinden birisidir. Gıda güvenliği açısından pestisit kalıntısı ve direnç problemi oluĢturmayan, 

organik tarım ve sürdürülebilir tarımda üzerinde durulması gereken alternatif mücadele metotları 

arasında yer almaktadır. Bu yöntemde cezbedici olarak feromon, besin, ıĢık ve renk tuzakları 

kullanılabilmektedir. MTT bazı zararlıların mücadelesinde denendiği halde literatürde narda Harnup 

Güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae)] mücadelesinde denendiğine dair bir çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Harnup Güvesi, Türkiye'de narda ana zararlı konumundadır. Bununla beraber, bu 

zararlı ile kimyasal mücadelede 4-5 ilaçlama yapıldığı halde baĢarı Ģansı düĢük olduğundan alternatif 

yaklaĢımların geliĢtirilmesi kaçınılmazdır. 

Bu çalıĢmada, A. ceratoniae'nin mücadelesinde MTT‘nin etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢma, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ġanlıurfa‘da 37.174258 kuzey ve 39.034897 doğu 

koordinatlarında yer alan yaklaĢık 500 m rakıma sahip yerli nar çeĢitleri ile dikilmiĢ 21 dekar 

büyüklüğünde bir nar bahçesinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢma, tesadüf blokları deneme desenine göre 

dizayn edilmiĢtir. Bu amaçla, 2013-2014 yıllarında A. ceratoniae'nin meyvelerdeki bulaĢıklık oranı ve 

popülasyon yoğunluğu belirlenmiĢtir. Popülasyon takibi için eĢeysel çekici feromon tuzakları 

kullanılmıĢtır. MTT‘nin denenmesi amacıyla, 2015 yılında zararlının mücadelesinde hektara 20 adet 

eĢeysel çekici feromon tuzağı asılmıĢtır. Tuzaklar, iki haftada bir kontrol edilerek yakalanan A. 

ceratoniae ergin sayıları kaydedilmiĢtir. 2015 yılında deneme bahçesine yaklaĢık bir km uzaklıkta 

bulunan, çeĢit, topografya ve ekoloji olarak benzer özelliklere sahip bir nar bahçesi de kontrol olarak 

seçilmiĢtir. Hem deneme bahçesinde hem de kontrol bahçesinde rastgele seçilen 10 ağaçtaki sağlam ve 

bulaĢık meyveler sayılarak zararlının bu bahçelerdeki bulaĢıklık oranı belirlenmiĢtir. Deneme 

bahçesinden elde edilen veriler hem kontrol bahçesi hem de deneme bahçesinin 2013-2014 yıllarına 

ait sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, A. ceratoniae'nin ilk ergin 

uçuĢunun Mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleĢtiği ve uçuĢun Kasım ayının baĢlarına kadar devam 

ederek zararlının yaklaĢık altı ay doğada aktif kaldığı belirlenmiĢtir. Zararlının en fazla Temmuz-Ekim 

ayları arasında popülasyon oluĢturduğu belirlenmiĢ, en fazla ergin yakalanması 6 Ekim 2014 tarihinde 

tuzak baĢına ortalama 66 adet ile gerçekleĢmiĢtir. MTT'nin uygulandığı 2015 yılında deneme 

bahçesinde toplam 1013 adet ergin yakalanmıĢtır. Deneme bahçesinde A. ceratoniae'nin nar 

meyvelerindeki bulaĢıklık oranı 2013-2014 yıllarında sırasıyla %33.1 ve  %39.6 olarak gerçekleĢirken 

MTT‘nin uygulandığı 2015 yılında ise %16 olarak belirlenmiĢtir. Aynı yıl kontrol bahçesindeki 

bulaĢıklık oranı ise %34.4 olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre MTT'nin 

uygulandığı yılda elde edilen veriler ile aynı bahçeden önceki iki yılda elde edilen bulgular arasında 

istatistiki olarak önemli bir fark bulunmuĢtur. Aynı Ģekilde MTT'nin uygulanması ile kontrol bahçesi 

arasında da istatistikî olarak önemli bir fark bulunmuĢtur. Bu verilere göre, MTT gelecek vaat eden 

sonuçlar sunsa da Türkiye'de nar bahçelerinde Ekonomik Zarar EĢiğinin %5 bulaĢıklık olduğu kabul 

edildiğinde MTT‘nin tek baĢına yeterli olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı, Entegre Mücadele 

kapsamında değerlendirilerek hektara asılacak tuzak sayısının artırılması yoluna gidilmesi veya 

popülasyonun yükseldiği dönemde uygun bir bioinsektisitle takviye edilmesinin uygun olacağı 

düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Apomyelois ceratoniae, harnup güvesi, mass trapping, nar, kitlesel yakalama 

mailto:mehmetmamay@hotmail.com


37 

Efficacy of Mass Trapping Technique against Carob moth [Apomyelois (= 

Ectomyelois) ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)] in Pomegranate 

Orchards 

Abstract 

Mass Trapping Technique (MTT) is one of the most important biotechnical management methods 

used against the agricultural pests. It is environmentally friendly and highly specific to the target 

organisms. In terms of food safety, MTT doesn't cause any pesticide residue and resistance problems. 

This method is needed to be focused on as alternative pest management methods in terms of organic 

farming and sustainable agriculture. Attractive sexual pheromones, food, light and color traps can be 

used as an attractant in MTT. Although MTT is successfully used to control some pests, there is no 

literature available indicating that this method is used against Carob Moth [Apomyelois ceratoniae 

Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)]. Carob Moth is a key pest in pomegranate orchards in Southeast Region 

of Turkey. The pest causes significant damage and reduces marketability of fruits, and is difficult to 

control using insecticides in Turkey. In spite of the 4-5 conventional pesticides applications, the pest 

causes significant damage and reduces marketability of fruits in Turkey. Therefore, it is important to 

develop an effective and environmentally sound alternative management approaches for the pest. 

The objective of this study was to evaluate the efficacy of MTT for the management of Carob moth in 

pomegranate orchards. The study was carried out in 21.000 square meter orchard planted with local 

varieties of pomegranate located at an altitude of 500 meters, latitude 37.174258N and longitude 

39.034897E in ġanlıurfa province (Turkey) in 2013, 2014 and 2015. The trial was designed in a 

randomized complete block design. For this purpose, Carob moth population density was determined 

by three pheromone traps in 2013-2014. To test MTT against Carob Moth, 20 attractive sexual 

pheromone traps per hectare were applied to trees and controlled at bi-weekly intervals in 2015. In 

addition, an orchard was used as control plot located at one kilometer distance from testing orchard. 

Both orchards had similar features in terms of topography, ecology and varieties. Fruit infestation rate 

was determined examining all the fruits of 10 trees randomly selected in both testing and control 

orchards. The data obtained from the experiment orchard in 2015 were compared to the results in 

2013-2014 and control plot. This study showed that the first adults of the Carob Moth were detected in 

the second half of May and continued to the beginning of November. The pest adults were active for 

about six months. The maximum population density of Carob Moth was determined between July and 

October. The maximum adult number occurred on October 6 in 2014 with 66 pcs per trap. One 

thousand and thirteen Carob Moth adults were trapped in total in 2015 when MTT was applied. 

According to the findings of the study, fruit infestation rate with Carob Moth were 33.1% and 39.9% 

in trial orchard in 2013 and 2014 respectively, while infestation rate was 16% in 2015 when MTT was 

applied and 34.4% in control orchard. These results showed that MTT is an effective alternative 

biotechnical method. Although MTT is promising method according to these findings, alone it isn't 

sufficient considering the 5% fruit infestation by Carob Moth in pomegranate orchards as Economic 

Threshold in Turkey. However, within the scope of Integrated Pest Management, the trap numbers can 

be increased for this method or MTT should be combined with a bioinsecticide during high pest 

population. 

 

Keywords: Apomyelois ceratoniae, Carob moth, mass trapping, pomegranate 

 

1. GĠRĠġ 

 

Nar (Punica granatum L.)'ın Anavatanı Ortadoğu ve Kafkasya olup tropik, subtropik, sıcak ve 

ılıman iklim bölgeleri gibi geniĢ bir adaptasyon kabiliyetine sahip bir meyvedir. Ġçerdiği 

antioksidantlar, polifenolik maddeler ve C vitamininden dolayı sağlık açısından önemi anlaĢılan narın 

hem Dünyada hem de Türkiye'de üretim ve tüketimi hızlı bir Ģekilde artmaktadır (Anonymous, 2012).  
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Türkiye, dünyada en fazla nar üreten ülkeler arasındadır. Ülkemizdeki ekolojik koĢulların 

uygunluğu, iĢlenebilir arazi varlığı, iç ve dıĢ talepler üretimimizi hızlı bir Ģekilde artırmaktadır. Son 

istatistiklere göre, Türkiye'de nar ağacı sayısı 17 milyonu aĢmıĢ, üretim ise 500 bin tona yaklaĢmıĢtır 

(Anonymous, 2016). Türkiye nar üreten ülkeler arasında Hindistan, Ġran ve Çin‘den sonra dördüncü 

sırada yer alırken aynı zamanda Ġran, Hindistan ve ABD gibi en fazla nar ihraç eden ülkeler arasında 

bulunmaktadır (Kurt ve ġahin, 2013).  

Gerek Dünya'da gerekse Türkiye'de ürün deseninde önemli bir yer tutan narın verim ve 

kalitesini düĢüren birçok zararlı bulunmaktadır. Bu zararlıların baĢında, ana zararlı konumunda 

bulunan Harnup Güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)] gelmektedir (Mart ve 

Kılınçer, 1993; Mamay ve ark., 2014). 

 Harnup Güvesi, nar meyvelerini kurtlandırarak çürümesine ve dolayısıyla da pazar değerinin 

düĢmesine neden olmaktadır (Mozaffarian et al., 2007; Norouzi et al., 2008; Mamay ve Ünlü, 2013). 

Zararlı, kıĢı larva döneminde ağaç üzerindeki çürümüĢ nar meyveleri içinde, yere dökülmüĢ 

meyvelerde, ağaç kabuklarının altlarında veya çatlaklarda geçirmektedir. A. ceratoniae‘nin ilk ergin 

çıkıĢı, narın çiçeklenme döneminde (nisan-haziran ayları arasında) olduğundan ilk dölünün nar 

meyvelerinde zararı söz konusu değildir (Mehrnejad, 1993; Mozaffarian et al., 2007). Yumurtalarını 

temmuz ayından itibaren ben düĢme dönemindeki narların meyve tacına (kaliks) genellikle tek tek 

bırakmakta ve yumurtadan çıkan larvalar ilk önce narın meyve tacında, daha sonra ise meyveye 

girerek tanelerde beslenmektedir (Tokmakoğlu ve ark., 1967; Mart ve Kılınçer, 1993; Öztürk ve 

Ulusoy, 2011). Bu Ģekilde zarar gören narların dıĢ kabuğunda önce kahverengileĢerek çökme olmakta, 

meyvenin içi tamamen siyahlaĢarak küflenmekte ve daha sonra meyvenin tamamı çürümektedir.  

ġanlıurfa‘da bazı bahçelerde bulaĢıklık oranının %80‘lerin üzerine çıktığı bu zararlının 

kimyasal mücadelesinde baĢarı Ģansının düĢük olduğu rapor edilmiĢtir (Mamay, 2013).  A. ceratoniae, 

Türkiye'de, narda ana zararlı konumundadır. Ayrıca, 4-5 defa ilaçlandığı halde bu zararlı ile kimyasal 

mücadelede baĢarı Ģansı düĢük olduğundan alternatif yaklaĢımların geliĢtirilmesi kaçınılmazdır. 

Mass Trapping (Kitlesel Yakalama) Tekniği (MTT), tarımsal zararlılarla mücadelede kullanılan 

çevreye dost, hedef organizmaya yüksek derecede spesifik biyoteknik mücadele yöntemlerinden 

birisidir. Gıda güvenliği açısından, pestisit kalıntısı ve direnç problemi oluĢturmayan, organik tarım ve 

sürdürülebilir tarımda üzerinde durulması gereken alternatif mücadele metotları arasında yer 

almaktadır. Bu yöntemde cezbedici olarak feromonlar, besin, ıĢık ve renk tuzakları 

kullanılabilmektedir. MTT önemli bazı zararlıların mücadelesinde denendiği halde, literatürde narda 

A. ceratoniae mücadelesinde bu yöntemin uygulandığına dair bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu 

çalıĢmada, nar bahçelerinde A. ceratoniae mücadelesinde MTT'nin denenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

2. MATERYAL ve METOT 

  ÇalıĢmanın ana materyalini nar bahçeleri, A. ceratoniae ve eĢeysel çekici feromon tuzakları 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ġanlıurfa‘da 37.174258kuzey ve 

39.034897doğu koordinatlarında yer alan, yaklaĢık 500 m rakıma sahip yerli nar çeĢitleri ile dikilmiĢ 

21 dekar büyüklüğünde bir nar bahçesinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢma, tesadüf blokları deneme desenine 

göre dizayn edilmiĢtir. Öncelikle, 2013 ve 2014 yıllarında A. ceratoniae'nin meyvelerdeki bulaĢıklık 

oranı ve popülasyon yoğunluğu belirlenmiĢtir. Popülasyon takibi için üçe bölünen bahçenin her bir 

bölümüne birer adet eĢeysel çekici feromon tuzakları (Trece
®
 Incorporated Pherocon

®
 CAP) asılarak 

iki haftalık olarak kontrol edilmiĢtir. MTT‘nin denenmesi amacıyla, 2015 yılında zararlının 

mücadelesine yönelik olarak hektara 20 adet eĢeysel çekici feromon tuzağı asılmıĢtır. Yapılan 

çalıĢmalarda, elma bahçelerinde Elma Ġçkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lep.: Tortricidae)]'na karĢı 

MTT denemelerinde hektara 5-36 tuzak (Hagley, 1978; Emel'yanov and Bulyginskaya 1999), 

Pembekurt [Pectinophora gossypiella Saunders (Lep.: Gelechiidae)] için ise hektara 5-20 tuzak 

denenmiĢtir (Huber et al., 1979). Tuzaklar, iki haftada bir kontrol edilerek yakalanan A. ceratoniae 

ergin sayıları kaydedilmiĢtir. Deneme bahçesine yaklaĢık bir km uzaklıkta bulunan, çeĢit, topografya 

ve ekoloji olarak benzer özelliklere sahip bir nar bahçesi de 2015 yılında kontrol olarak seçilmiĢtir. 

Hem deneme bahçesinde hem de kontrol bahçesinde rastgele seçilen 10 ağaçtaki sağlam ve bulaĢık 

meyveler sayılarak zararlının bu bahçelerdeki bulaĢıklık oranı belirlenmiĢtir. Deneme bahçesinden 
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elde edilen veriler, ANOVA testine tabi tutularak Tukey çoklu karĢılaĢtırma testi ile hem kontrol 

bahçesi hem de deneme bahçesinin 2013-2014 yıllarına ait sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır. 

  

3. ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 

ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, A. ceratoniae'nin ilk ergin uçuĢunun Mayıs ayının ikinci 

haftasında gerçekleĢtiği ve uçuĢun Kasım ayının baĢlarına kadar devam ederek zararlının yaklaĢık altı 

ay doğada aktif kaldığı belirlenmiĢtir. Daha önce de, aynı bölgede yapılan çalıĢmalarda da zararlının 

uçuĢ periyodunun bu çalıĢma ile benzerlik gösterdiği belirlenmiĢtir (Mamay ve Ünlü, 2013; Mamay ve 

ark., 2015).  

 Zararlının en fazla Temmuz-Ekim ayları arasında popülasyon oluĢturduğu belirlenmiĢ, en 

fazla ergin yakalanması 6 Ekim 2014 tarihinde tuzak baĢına ortalama 66 adet ile gerçekleĢmiĢtir. 

MTT'nin uygulandığı 2015 yılında deneme bahçesinde toplam 1013 adet ergin yakalanmıĢtır (ġekil 1). 

Yakalanan ergin sayısı baz alındığında, 20 dekarlık bir nar bahçesinde 1013 adet erkek bireyin 

çiftleĢmeden alıkonulması yüksek bir rakam olarak kabul edilebilir. ġekil 1. incelendiğinde, özellikle 

eylül-ekim aylarında yakalanan kelebek sayısında bir artıĢın gözlendiği görülmektedir. Bölgede daha 

önce yapılan çalıĢmalarda, zararlının eylül ekim aylarında yüksek popülasyon oluĢturduğu 

kaydedilmiĢtir (Mart ve Kılınçer, 1993; Mamay ve ark., 2015). Bu nedenle, popülasyonun yükseldiği 

bu dönemde metodun baĢka yöntemlerle kombine edilerek uygulanması bir alternatif olarak 

düĢünülebilir. Nitekim MTT'nin bazı insektisit uygulamaları ile kombine edilmesi gerektiğini savunan 

araĢtırıcılar olduğu gibi (Huber et al., 1979; Ahmad and Attique, 1993), MTT uygulaması öncesi 

popülasyonun insektisit uygulamaları ile düĢürülmesini öneren araĢtırıcılar da mevcuttur (Beroza and 

Knipling, 1972, Emel'yanov and Bulyginskaya, 1999).  

 MTT'nin uygulanmadığı 2013 ve 2014 yıllarında ise üç tuzakta sırasıyla toplam 349 ve 486 A. 

ceratoniae ergini yakalanmıĢtır. Bu veriler, tuzak sayısı arttıkça yakalanan ergin sayısının da aynı 

oranda artmadığını göstermektedir. 

 

 
ġekil 1. Mass trapping tekniğinin uygulandığı 2015 yılında eĢeysel çekici feromon tuzaklarda yakalanan toplam 

Harnup güvesi ergin sayısı. 

 

Deneme bahçesinde A. ceratoniae nin nar meyvelerindeki bulaĢıklık oranı 2013-2014 yıllarında 

sırasıyla %33.1 ve  %39.6 olarak gerçekleĢirken MTT‘nin uygulandığı 2015 yılında ise %16 olarak 
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belirlenmiĢtir. Aynı yıl kontrol bahçesindeki bulaĢıklık oranı ise %34.4 olarak belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre MTT'nin uygulandığı yılda elde edilen veriler ile aynı bahçeden 

önceki iki yılda elde edilen bulgular arasında istatistiki olarak önemli bir fark bulunmuĢtur. Aynı 

Ģekilde MTT'nin uygulanması ile kontrol bahçesi arasında da istatistikî olarak önemli bir fark 

bulunmuĢtur (F= 5,6221; df= 3, 36; P= 0,0029) (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. Varyans analizi (ANOVA) çıktıları 
Varyasyon 

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

 

F Hesap   

 

Önemlilik 

YIL-YÖNTEM 3 3147,2750 1049,09 5,6221 0,0029* 

Hata 36 6717,7000 186,60   

Toplam 39 9864,9750    

 
 

Yöntem 

 

Tekrar 

Ortalama* 

(BulaĢıklık Oranı) 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

Birinci Yıl 10 33,10a 16,7694 5,3029 

Ġkinci Yıl 10 39,60a 15,9388 5,0403 

KONTROL 10 34,40a 13,0231 4,1183 

Mass Trapping 10 16,00b 6,4464 2,0385 

*Aynı sütunda farklı harf ile belirtilen ortalamalar arasında önemli bir fark vardır (P=0.05). 

  

Bu verilere göre, MTT gelecek vaat eden sonuçlar sunsa da Türkiye'de nar bahçelerinde 

Ekonomik Zarar EĢiğinin %5 bulaĢıklık olduğu kabul edildiğinde MTT‘nin tek baĢına yeterli olmadığı 

görülmektedir. Elma bahçelerinde, Elma Ġçkurdu'na karĢı, mücadele amaçlı yapılan MTT 

uygulamalarında baĢarılı sonuçlar alındığını bildiren araĢtırıcılar olduğu gibi (Madsen and Carty, 

1979; Emel'yanov and Bulyginskaya, 1999), ekonomik anlamda bir baĢarı getirmediğini rapor eden 

çalıĢmalar da bulunmaktadır (Hagley, 1978) Ancak, nar bahçelerinde Harnup güvesi mücadelesinde 

MTT anlamında bir ön çalıĢma olarak yürütülen bu denemeden sonra birim alanda farklı sayıda 

tuzakla çalıĢmaların yürütülmesi bir gereklilik olarak kabul edilmelidir. Nitekim, her bir tuzaktaki 

feromon konsantrasyonu kadar, birim alandaki tuzak sayısı ve dağılımı da önem arz etmektedir 

(Elsayed et al., 2006). MTT, hedef zararlıya yüksek derecede spesifik ve çevreye dost bir yöntem 

olduğundan üzerinde önemle durulmasını gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı, özellikle organik tarım 

ve iyi tarım uygulamalarında MTT'ye mutlaka yer verilmelidir. Bu amaçla, metodun entegre mücadele 

kapsamında değerlendirilerek hektara asılacak tuzak sayısının artırılması yoluna gidilmesi veya 

popülasyonun yükseldiği dönemde uygun bir bioinsektisitle takviye edilmesinin uygun olacağı 

düĢünülmektedir. 
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Özet 

 

AhĢap malzemelerin porözlü yapıları sebebiyle ısıl iletkenlikleri, diğer yapı malzemelerine göre çok 

iyidir. Isıl Ġletkenlik, ısı transfer oranının belirlenmesinde önemli bir parametredir ve tutkal sertleĢme 

oranı gibi endüstriyel iĢlemlerde kurutma modellerinin geliĢtirilmesi için gereklidir. Isıl iletkenlik, 

malzemelerin yalıtım kabiliyetini belirlemede kullanılmaktadır. AhĢabın ısıl iletkenliği, ağaç türüne, 

lif yönüne, tutkal türüne ve ahĢap kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan katkı maddelerine 

göre değiĢmektedir.  

 

Bu çalıĢmada, bağlayıcı türünün, kontrplakların ısıl iletkenlikleri üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Ağaç 

türü olarak, kayın (Fagus orientalis), kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) ve sarıçam (Pinus 

sylvestris L.) kullanılmıĢtır. Bağlayıcı olarak üre formaldehit (ÜF), melamin formaldehit (MF), 

melamin-üre formaldehit (MÜF), fenol formaldehit (FF), farklı yoğunluklarda üç tip polistren ve 

naylon atıkları kullanılmıĢtır. Kontrplak levhalarının ısıl iletkenlikleri ASTM C 518 ve ISO 8301 

standardına göre belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda, fenol formaldehit ile yapıĢtırılmıĢ 

levhaların ısıl iletkenlik katsayı değerleri, diğer tüm gruplara göre daha düĢük bulunmuĢtur. En yüksek 

değerler ise, atık naylon ile yapıĢtırılan levhalardan elde edilmiĢtir.   

 

Anahtar Kelimeler: Polistren, Naylon Atıklar, Kontrplak, Isıl İletkenlik 

 

 

Effect of Binder Types on Thermal Conductivity of Plywood 
 

Abstract 

 

Thermal conductivity of wood material is superior to other building materials because of its porous 

structure. Thermal conductivity is a very important parameter in determining heat transfer rate and is 

required for development of drying models in industrial operations such as adhesive cure rate. 

Thermal conductivity is used to estimate the ability of insulation of material. Thermal conductivity of 

wood material has varied according to wood species, direction of wood fiber, resin type, and addictive 

members used in manufacture of wood composite panels.  

 

In this study, it was examined that the effect of binder types on thermal conductivity of plywood. 

Beech (Fagus orientalis), alder (Alnus glutinosa subsp. barbata ) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) 

were used as wood species; urea formaldehyde (UF), melamine formaldehyde (MF), melamine-urea 

formaldehyde (MUF), phenol formaldehyde (PF) resins, three types of polystren including different 

density and nylon wastes were used as binder. Thermal conductivity of plywood panels was 

determined according to ASTM C 518 & ISO 8301. As a result of this study; it was found that thermal 

conductivity coefficient values of panels bonded with phenol formaldehyde were the least in the all 

groups. The highest values were obtained from panels bonded with nylon wastes.   

 

Keywords: Polystren, Nylon Wastes, Plywood, Thermal Conductivity 
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GĠRĠġ  

 

AhĢabın kullanım yerindeki bazı sakıncalarını gidermek amacıyla ortaya çıkan ahĢap kompozit 

malzemelerin, boyut değiĢimine karĢı gösterdikleri direnç ve kararlılık birçok kullanım yeri için tercih 

edilmelerine neden olmaktadır. Özellikle yapı maksatlı kullanımlarda ihtiyaç duyulan, geniĢ 

açıklıkların geçilmesi için kullanılacak büyük boyutlu mühendislik malzemeleri seçiminde masif 

malzeme istenilen ölçüleri ve kaliteyi her daim sağlayamamaktadır. Kompozit malzemelerin diğer 

avantajları olarak; mühendislik ürünleri olarak değerlendirilebilme imkanı, boyut değiĢimlerine karĢı 

esneklik gösterebilecek üretim potansiyeline sahip olması ve düĢük kalitedeki masif ağaç 

malzemelerin kullanımına imkan sağlaması sayılabilir (Demirkir vd., 2013: 513). AhĢap kompozit 

malzemeler mobilya ve yapıda kullanımının yanı sıra otomobil endüstrisi, soğutucu ve depolama 

tankları gibi özel endüstrilerde de tercih edilen bir malzemedir (Gu ve Zink-Sharp, 2005:699). 

Ġnsanların yaĢam alanlarında böylesine geniĢ bir kullanım alanına sahip ahĢap kompozit malzemelerin 

insan ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin bulunmaması arzu edilen bir durumdur. Fakat ahĢap 

kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan tutkalların bir çoğu formaldehit içeriği nedeniyle insan 

ve çevre sağlığı açısından bir tehdit unsuru olarak görülmektedir (Sundman vd., 2007:3193). Odun 

kökenli levha ürünlerinden ayrıĢan formaldehit; insanlarda göz yaĢarması, nefes darlığı, alerji gibi 

olumsuz durumlara neden olabilmekte, hatta sinir sistemine zarar verdiği ve kansere yol açtığı 

belirtilmektedir (Tang vd., 2011:507; Gangi vd., 2013:1408). Özellikle Uluslararası Kanser AraĢtırma 

Merkezi (IARC)'nin formaldehiti insanlarda kansere neden olan maddeler sınıfına dâhil etmesi 

konunun önemini açık olarak ortaya koymuĢtur (IARC, 2006). Bu nedenle üre formaldehit (ÜF), 

melamin-üre formaldehit (MÜF) gibi sentetik reçine tutkalları kullanarak üretilen odun kökenli levha 

ürünlerinden ayrıĢan formaldehit oranı pek çok ülkede kısıtlanmıĢtır (Çolak, 2015:108). Geçen süre 

zarfında odun kökenli levha endüstrisinde formaldehit emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak 

birçok çalıĢma yapılmıĢ ve çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemler: reçine içeresindeki 

formaldehit mol oranının azaltılması (Myers, 1984:40), bazı kimyasallarla tutkalların modifiye 

edilmesi (Zhu vd., 2014:40202-1), çeĢitli formaldehit tutucuların kullanımı (Kim, 2009; Costa, vd., 

2013) doğal içerikli tutkalların değerlendirilmesi (Lei vd., 2014:199), farklı katalizör sistemlerinin 

kullanımını içermektedir (Kishi vd., 2006:2285; Liu ve Li, 2007:59; Huang ve Li, 2008:63; Deng vd., 

2014:2029). Ayrıca, bazı çalıĢmalarda formaldehit içermeyen atık Ģeklindeki polistren ve 

naylonlarında kompozit malzemelerin yapıĢtırılmasında kullanılabileceği belirtilmiĢtir (Demirkır, 

2013:513; Çolak vd., 2015:107) 

Dünya üzerindeki enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak 

üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri 

geliĢtirmiĢlerdir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Özellikle 

binanın iç ortamını dıĢ ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar (Uysal vd., 2011:262). AhĢap 

malzemelerin porözlü yapıları sebebiyle ısıl iletkenlikleri, diğer yapı malzemelerine göre çok iyidir. 

Isıl Ġletkenlik, ısı transfer oranının belirlenmesinde önemli bir parametredir ve tutkal sertleĢme oranı 

gibi endüstriyel iĢlemlerde kurutma modellerinin geliĢtirilmesi için gereklidir (Ozdemir vd., 2013:121; 

Gu ve Zink-Sharp, 2005:699). Isıl iletkenlik, malzemelerin yalıtım kabiliyetini belirlemede 

kullanılmaktadır. AhĢabın ısıl iletkenliği, ağaç türüne, lif yönüne, tutkal türüne ve ahĢap kompozit 

malzemelerin üretiminde kullanılan katkı maddelerine göre değiĢmektedir.  

Bu çalıĢmada, polistren ve naylon gibi formaldehit içermeyen bağlayıcılardan ve geleneksel 

olarak kullanılan sentetik formaldehit esaslı reçinelerden oluĢan bağlayıcı türlerinin üretilen 

kontrplakların ısıl iletkenlikleri üzerine etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

 

 

YÖNTEM 

 

Materyal  

Ağaç türleri olarak, kontrplak endüstrisinde yaygın olarak kullanılan türlerden; kayın (Fagus 

orientalis), kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) ve sarıçam (Pinus sylvestris L.) kullanılmıĢtır. 

Bağlayıcı olarak üre formaldehit (ÜF), melamin formaldehit (MF), melamin-üre formaldehit (MÜF), 

fenol formaldehit (FF), farklı yoğunluklarda üç tip polistren ve naylon atıkları kullanılmıĢtır. 
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Kontrplakların Üretilmesi 

Kaplama üretimi, K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Kontrplak 

Pilot tesisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Soyma iĢleminden önce kayın ve sarıçam tomruklar, 12-16 saat 

arasında uygun sürelerde buharlama iĢlemine tabi tutulmuĢ olup, kızılağaç tomrukları kesimden sonra 

taze halde soyulmuĢtur. Soyma iĢlemi için, 80 cm uzunluk ve 40 cm çapa kadar soyma yapabilen 

kaplama soyma makinesi kullanılmıĢtır. Soyma iĢlemi sırasındaki yatay açıklık kaplama kalınlığının 

%85‘i, düĢey açıklık 0,5 mm olarak ayarlanarak, 2 mm kalınlığında 50 cm x 50 cm ebatlarında 

kaplama levhaları elde edilmiĢtir. Üretilen soyma kaplamalar; kaplama kurutma makinesinde, 

endüstriyel koĢullarda yaygın olarak kullanılmakta olan 110 °C sıcaklığında 5 dakika kurutma 

iĢlemine tabi tutulmuĢlardır.  

ÇalıĢmada kullanılan formaldehit esaslı reçinelerin tutkal karıĢımları Tablo 1‘ deki gibi 

yapılmıĢtır. 

 

Tablo 1.  Formaldehit esaslı bağlayıcıların tutkal reçeteleri 

Bağlayıcı Türü Tutkal KarıĢımını OluĢturan Maddeler Birim Ağırlık 

 

ÜF Tutkalı 

%55‘lik ÜF reçinesi 

Buğday Unu 

NH4Cl (%15‘ lik) 

100 

30 

10 

 

MF Tutkalı 

%55‘lik MÜF reçinesi 

Buğday Unu 

NH4Cl (%15‘ lik) 

100 

30 

10 

 

MÜF Tutkalı 

%55‘lik ÜF reçinesi 

Buğday Unu 

NH4Cl (%15‘ lik) 

100 

30 

10 

FF Tutkalı %47‘lik FF reçinesi 100 

 

Belirlenen tutkal reçetelerine göre hazırlanmıĢ olan tutkal çözeltilerinin kaplama levhalarına 

sürülmesinde 4 silindirli tutkallama makinası kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, birim alana (1m
2
) 160 gr 

tutkal sürülecek Ģekilde bir dozajlama yapılmıĢtır. Tutkal sürülen levhalar lifleri birbirine dik gelecek 

Ģekilde üst üste yerleĢtirilerek levha taslağı oluĢturulmuĢ ve presleme iĢlemine geçilmiĢtir. Naylon ve 

polistren atıkların kullanıldığı levhaların taslakları ġekil 1‘ de olduğu gibi hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmada, 

birim alana (1m
2
) 160 gr naylon atığı gelecek Ģekilde kaplama aralarına serme iĢlemi yapılmıĢtır. Üç 

farklı yoğunluktaki (P1: 10, P2: 16 ve P3: 20 kg/m
3
) polistren malzemelerden ise kaplama ebatlarında 

parçalar kesilerek taslaklar oluĢturulmuĢtur. 

 

 
ġekil 1. Naylon ve Polistren kompozit levha taslaklarının oluĢturulması 

 

Presleme iĢleminde uygulanan sıcaklık ve presleme süreleri, bağlayıcı türüne göre Tablo 2‘ de 

verilmiĢtir.  
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Tablo 2. Bağlayıcı türüne göre pres parametreleri 

Bağlayıcı Türü Pres Sıcaklığı (
o
C) Pres Süresi (dk) 

ÜF 110 6 

MF 110 6 

MÜF 110 6 

FF 140 6 

Polistren  150 8 

Naylon 150 15 

 

Tüm bağlayıcı türlerinde, pres basıncı, kayın ve kızılağaç için 12 kg/cm
2
, sarıçam için 8 kg/cm

2
 

olarak uygulanmıĢtır. Presten çıkan kompozit levhalar, aralarına herhangi bir istif latası koyulmadan 

üst üste yerleĢtirilmiĢ ve bu Ģekilde yavaĢ yavaĢ soğumaları sağlanmıĢtır. 

 

Metot 

Isıl iletkenlik ölçümleri her bir grup için 2 tekrarlı olarak yapılmıĢtır. Ölçümler K.T.Ü. Orman 

Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında bulunan Lasercomp Fox-314 Isıl Ġletkenlik Ölçüm 

Cihazı‘ nda gerçekleĢtirilmiĢtir. Üretilen kompozit levhalarının ısıl iletkenlik katsayısı ölçümleri 

ASTM C 518 & ISO 8301 (2004) standardına göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçüm yapılan levhaların 

ebatları 300x300xlevha kalınlığı (mm)‘ dır. Isıl iletkenlik katsayılarının belirlenmesinde kullanılan 

Lasercomp Fox-314 ısıl iletkenlik cihazı ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2. Lasercomp Fox-314 ısıl iletkenlik cihazı 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIġMA 

 

Bağlayıcı türüne göre kontrplak levhalarının ortalama ısıl iletkenlik katsayı değerleri Tablo 3‘ 

de ve grafik olarak da  ġekil 3‘ de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Bağlayıcı türüne göre kontrplak levhalarının ısıl iletkenlik katsayı değerleri 

Bağlayıcı Türü 
Isıl Ġletkenlik Katsayısı (W/mK) 

Kayın Kızılağaç Sarıçam 

ÜF 0,06580 0,06971 0,06777 

MF 0,06762 0,07143 0,07389 

MÜF 0,07046 0,07038 0,06925 

FF 0,06396 0,06590 0,06261 

Naylon 0,07647 0,07940 0,07973 

P1 0,07195 0,06948 0,07251 

P2 0,07397 0,07292 0,07757 

P3 0,07555 0,07890 0,07402 
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ġekil 3. Bağlayıcı türüne göre kontrplak levhalarının ısıl iletkenlik katsayısı değiĢimleri 

 

ġekil 3‘ e göre; bağlayıcı olarak kullanılan naylon atıkları, her üç ağaç türü için de en yüksek 

ısıl iletkenlik katsayı değerlerini vermiĢtir. AhĢap, poröz yapısı sebebiyle, diğer yapı malzemelerine 

göre daha düĢük ısıl iletkenlik değerlerine sahiptir (Gu ve Zink-Sharp, 2005:699). ÇalıĢmada naylon 

atıkları ile üretilen levhaların daha yüksek değerler vermesi erimiĢ haldeki naylonun hem odunun 

anatomik yapısına hem de iĢlenmesine bağlı olarak, oluĢan poröz yapı içerisine nüfuz ederek, 

yüzeydeki çatlak ve boĢlukları doldurması ile açıklanabilir (Çolak vd., 2015:111). Kayın 

kaplamalardan polistren bağlayıcı kullanılarak üretilen levhaların ısıl iletkenlik değerleri, formaldehit 

esaslı reçineler kullanılarak üretilen levhalardan daha yüksek bulunmuĢtur. Kızılağaç ve sarıçam 

kaplamalardan P2 ve P3 polistren bağlayıcı kullanılarak üretilen levhaların ısıl iletkenlik değerleri, 

formaldehit esaslı reçineler kullanılarak üretilen levhalardan daha yüksek bulunmuĢtur. Ġzolasyon 

malzemesi olarak bilinen polistren ile üretilen kontrplak levhalarının naylon ile üretilen levhalara göre 

daha iyi bir yalıtım özelliğine sahip olması beklenen bir sonuçtur. Polistren bağlayıcılar için yoğunluk 

artıĢına bağlı olarak ısıl iletkenlik katsayı değerleri artıĢ göstermiĢtir. Literatürde, yoğunluğun 

artmasına bağlı olarak, ısıl iletkenlik değerlerinin arttığı belirtilmiĢtir (Suleiman vd., 1999:466; Kol ve 

Altun, 2009:1013). Daha yüksek yoğunluğa sahip polistren kullanılarak üretilen levhaların daha 

yüksek yoğunlukta olması beklenen bir durum olduğu için bulunan sonuçlar literatürle örtüĢmektedir. 

Ancak sarıçam da en yüksek ısıl iletkenlik değerleri P2 de bulunmuĢtur. Ağaç malzemeden üretilen 

levha ürünlerinde ısıl iletkenlik; çeĢitli bağlayıcı maddeler ve bunlara ilave edilen dolgu ve katkı 

maddeleri ile üretilen ahĢap levhalarda bağlayıcı madde çeĢidi ve katkı maddelerinin türüne göre 

farklılık göstermektedir (Kamke ve Zylkowski, 1989:20). 

Formaldehit esaslı reçineler ile üretilen kontrplak levhalarında en düĢük ısıl iletkenlik değerleri, 

FF tutkalı ile üretilen levhalarda bulunmuĢtur. Aydın vd. (2015:83) tarafından yapılan, ÜF, MÜF ve 

FF tutkalının kullanıldığı çalıĢmada, en düĢük ısıl iletkenlik değerleri FF ile üretilen kontrplak 

levhalarında elde edilmiĢtir. En yüksek değerler ise kızılağaç ve sarıçam için MF; kayın için MÜF 

tutkalı ile üretilen levhalarda bulunmuĢtur. Demirkır (2012:83-127) kontrplakların ısıl iletkenlik 

değerleri üzerine ağaç türü, kaplama kurutma sıcaklığı, soyma sıcaklığı, üretimde kullanılan tutkal 

türü gibi faktörlerin etki ettiğini ifade etmiĢtir. Kol vd. (2008:128) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 

ÜF ve FF tutkalları kullanılarak kayın ve sarıçamdan üretilen lamine levhaların ısıl iletkenlik değerleri 

üzerine tutkal türünün önemli bir etkisinin olduğunu belirlenmiĢtir. Demir (2014:89) tarafından 

yapılan baĢka bir çalıĢmada MF ile üretilen kızılağaç ve sarıçam kontrplaklarının ısıl iletkenlikleri, ÜF 

ile üretilen levhalara göre daha yüksek bulunmuĢtur.  

 

Teşekkür 
Bu çalıĢma TÜBĠTAK 214O743 nolu projenin sağladığı destekle tamamlanmıĢ olup, yazarlar 

TÜBĠTAK‘a teĢekkürü bir borç bilirler. 
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Özet 

 

Türkiye‘de yaklaĢık olarak 47 bin hektar kadar olan kıyı kumullarının önemli bir kısmı Akdeniz 

kıyısında olmasına rağmen, Karadeniz kıyısında da özellikle Ġstanbul‘un sınırları içinde kıyı kumulları 

bulunmaktadır. Ġstanbul‘daki kumullardan Durusu (Terkos) Gölü ile Karadeniz arasında kalan kumul 

alanı Türkiye‘nin kumul hareketlerinin durdurulmasına yönelik ilk çalıĢmaların gerçekleĢtirildiği yer 

olması bakımından önemlidir. Durusu Kumulunda ilk ağaçlandırma çalıĢması 1885-1887 yılları 

arasında yapılmıĢ ve bu ağaçlandırmalarda Sahil çamı (Pinus pinaster) kullanılmıĢtır. Ancak bu 

ağaçlandırmalar çok baĢarılı olmamıĢ ve kumul hareketleri devam etmiĢtir. 1950‘li yılların sonundan 

itibaren Durusu kumulunun ağaçlandırmasına tekrar baĢlanmıĢ, Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus 

brutia, Pinus nigra, Cupressus sempervirens, Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Populus x 

euroamericana, Acer negundo, Platanus occidentalis, Castanea vesca ve Robinia pseudo-acacia 

türleri denenmiĢtir. Sahil çamı ve Fıstık çamı türlerinin baĢarılı olduklarının belirlenmesi üzerine 

1960‘lı yıllardan itibaren ağaçlandırmalarda bu iki tür yoğun olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Ancak 

ağaçlandırmalardan önce kumulun stabilizasyonu gerektiğinden öncelikle rüzgar perdeleri 

oluĢturulmuĢtur. Kumul hareketinin yavaĢlamasından sonra rüzgar perdelerinin arasına Ammophilla 

arenaria, Isatis arenaria gibi otsu türlerin tohumları atılmıĢ, böylece bu otsu türlerin köklerinin 

kumları bağlaması sağlanmıĢtır. Sahil çamı ve Fıstık çamı fidanları da bu çayır haline getirilmiĢ rüzgâr 

perdesi aralarına dikilmiĢtir. Günümüzde Durusu kumulunda 1674 ha Sahil çamı ve 371 ha Fıstık çamı 

ağaçlandırması bulunmaktadır. Bu kumulların özellikle deniz etkisini alan ve nemli yetiĢme 

ortamlarının bulunduğu yerlerinde tam kapalı meĢcereler oluĢmuĢtur. Bu meĢcereler altında 

ayrıĢmanın yavaĢ olmasından dolayı kalın bir ölü örtü tabakası bulunmakta olup, gerek ağaçların 

gerekse bu ölü örtü tabakasının etkisiyle kumul hareketleri önlenmiĢtir. Ancak deniz etkisi alamayan 

ve sırt Ģeklinde topografik yapıya sahip alanlarda ağaç geliĢimleri nispeten kötüdür. Elli yaĢını geçen 

Sahil çamı ağaçlandırmaları 2013 yılından itibaren gençleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. GençleĢtirmede ölü 

örtü tabakasının kaldırılmaması için doğal gençleĢtirme yöntemi tercih edilmiĢtir. Bunun için sahil 

çamı meĢcereleri traĢlandıktan sonra kozalaklı dallar serilerek tohum takviyesi yapılmıĢtır. Kumullar 

kendilerine özgü bitki toplumları içeren özel ekosistemlerdir. Kumul ağaçlandırmalarının kumul 

ekosistemlerindeki biyolojik çeĢitliliğe zarar verdiği yönünde eleĢtiriler bulunmaktadır. Ancak 

hareketli kumullarda doğal kumul bitkileri de yetiĢememekte, ancak eski kumul olarak adlandırılan 

kum hareketlerinin durduğu yerlerde habitatlar bulabilmektedirler. Durusu kumul ağaçlandırmalarında 

Özellikle sahile yakın yerlerde gerek hareketli gerekse stabil hale gelmiĢ eski kumullar 

ağaçlandırılmadan bırakılarak biyolojik çeĢitlilik korunmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kumul, stabilizasyon, ağaçlandırma, İstanbul 
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Ecological Evaluations of Plantations on Istanbul-Durusu (Terkos) Coastal 

Dunes 
 

Abstract 

 

Although having a significant portion of its coastal dunes (47 thousand hectares in total) by the 

Mediterranean Sea, Turkey has also coastal dunes by the Black Sea, especially within the boundaries 

of Istanbul. Durusu (Terkos) coastal dune, which is located between Terkos Lake and Black Sea, is an 

important location because of being the first afforestation study in Turkey concerning to stabilize 

coastal dune movement. The first plantation treatment was done between the dates 1885 and 1887 by 

introducing maritime pine (Pinus pinaster). However, this plantation was not successful so sand 

movement went on. Reforestation studies of Durusu coastal dunes were continued since the end of 

1950‘s by testing Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus brutia, Pinus nigra, Cupressus sempervirens, 

Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Populus x euroamericana, Acer negundo, Platanus occidentalis, 

Castanea vesca and Robinia pseudo-acacia species. After successful results of stone pine and 

maritime pine plantations, both species were mostly used on reforestation studies since 1960‘s. On the 

other hand, because of the requirement of sand stabilization before plantations, windbreaks were set. 

After the slowing down of dune movement, seeds of some herbaceous species such as Ammophilla 

arenaria and Isatis arenaria were sowed among wind breaks. Thus, roots of these herbaceous species 

kept the sand. Stone pine and maritime pine seedlings were planted among these windbreaks 

converted to grasslands. Currently, 1674 hectares of maritime pine and 371 hectares of stone pine 

plantation areas exist in Durusu coastal dune area. Full canopy covered stands were occurred 

especially on sea effected locations and humid sites. Thick forest floor layers exist under these stands 

because of the slow decomposition rate, and sand dune movement were mostly controlled because of 

the effects of both forest floor and planted trees. However, tree growth was not good on the sites under 

dry conditions and ridge shaped geomorphological sites. In addition, maritime pine plantations over 50 

years old have been regenerated since 2013. Natural regeneration method was accepted to protect 

forest floor layer. Therefore, after the clear cutting of the maritime pine stands, conifer branches were 

laid for seeding. Dunes are special ecosystems with their unique plant communities. There are various 

arguments about the dune plantations on their damages to biodiversity. However in moving dunes, 

natural sand dune plants cannot grow unless they find habitats in places called old sand dunes. In 

Durusu dune plantation areas, the biodiversity has tried to be protected by remaining the near coast 

areas non-planted where the sand dunes were old either they were moving or stable.  

 

Keywords: Coastal Dunes, stabilization, plantation, Istanbul  

 

GĠRĠġ 

 

Esas unsurunun kum olduğu, bu kumun bağlayıcı maddelerden yoksun, yapı itibarıyla gevĢek 

ve uçucu olması dolayısıyla rüzgâr etkisiyle ve rüzgâr istikametinde silsileler teĢkil ederek 

ilerleyebilen kum tepeleri olarak tanımlanabilen kumullar, oluĢum kökenlerine göre (deniz ise) ‗Kıyı 

Kumulu‘ ve ‗Kara Kumulu‘ olarak iki gruba ayrılabilmektedir (Atay, 1964:11). Sahip olduğu 8333 

km‘lik toplam kıyı uzunluğu dâhilinde 46583 hektarlık toplam kıyı kumulları ile Türkiye, Avrupa'nın 

en fazla kumula sahip ülkelerindir (OGM, 2014:1) (ġekil 1).  

Kıyı kumulları ayrıĢması kolay alüvyal ya da gevĢek anakayaların bulunduğu ve sürekli rüzgar 

esen alanlarda oluĢmaktadır. Dalgalarca parçalanan ve kum boyutlarına kadar ufalanan materyaller 

dalga hareketleri ile kıyıya yığılmaktadır. Bu gibi kıyılarda bitki örtüsünün zayıf olması ve denizden 

kıyıya doğru sürekli esen rüzgar kumların boyutlarına bağlı olarak sıçrayarak, sürüklenerek ya da 

havadan taĢınarak iç kesimlere doğru taĢınmasına neden olmaktadır. TaĢınan bu kumlar bitkilerin ya 

da taĢ bloklarının engellenmesi ile birikirler. TaĢınmayı engelleyen bu yapılar (bitki, taĢ blok vb.) 

rüzgar hızını azalttıkları için arka taraflarında da kumların birikmesine neden olurlar. Zamanla rüzgar 

Ģiddeti ve hızına bağlı olarak değiĢik kum seddeleri oluĢur (Ertek, 2011:16). 
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ġekil 1: Türkiye‘deki kıyı ve kara kumulları (daire ile gösterilenler kıyı, üçgen ile gösterilenler kara 

kumulu) (Erinç 2001‘e atfen Ertek, 2011:20) 

 

Gerek kıyı gerekse kara kumullarının ilerlemesi ile tarım ve yerleĢim alanları, meralar, su 

kaynakları olumsuz etkilenebilmektedir. Hatta havada taĢınan kum ve toz boyutundaki partiküller 

insan sağlığını da tehdit edebilmektedir. 

Türkiye‘de de kumulların oldukça fazla olması ve bu kumulların olumsuz etkilerinin önlenmesi 

için çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bunlardan ilk çalıĢma Ġstanbul Ġlinin kuzeybatısında yer alan ve aynı 

zamanda Ġstanbul‘un en önemli içme suyu havzalarından biri olan Durusu (Terkos) Gölünün kum 

hareketleri ile dolmasının engellenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 1885-1887 yıllarında Durusu 

Gölü sularını iĢleten bir Fransız firması Sahil Çamı (Pinus pinaster) türü ile ağaçlandırmalar yapmıĢtır 

(Atay, 1964:22). Ancak bu ağaçlandırma çalıĢmalarına daha sonra devam edilmemiĢtir. 1950‘li 

yıllarından itibaren kumul hareketlerinin önlenmesi için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 

çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Durusu Kumulunun hareketinin önlenmesine yönelik olarak 1959 yılında 

baĢlanmıĢ ve değiĢik zamanlarda devam edilmiĢtir. Mülga Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünün 

(AGM) verilerine göre Türkiye‘de 13283 ha alanda kumul ağaçlandırması yapılmıĢtır. 

Kumulların ağaçlandırılması tartıĢmalı bir konudur. Çünkü kumullar biyolojik çeĢitliliğin fazla 

olduğu ve çok sayıda endemik bitkinin yetiĢtiği özel ekosistemlerdir. Ağaçlandırmaların özellikle 

kapalılığın oluĢmasından sonra çoğu otsu tür karakterinde olan türlerin ıĢık almasını engelleyerek 

biyolojik çeĢitliliğe zarar verebilmektedir. Ancak kumulların lokal oluĢları nedeniyle kumul 

stabilizasyonu ve ağaçlandırmalarının biyolojik çeĢitliliğe olan etkileri ile ilgili olarak çok fazla 

çalıĢma bulunmamaktadır (Bonte ve Hoffmann, 2005:171). Az sayıdaki çalıĢmalardan bazılarında 

kumul ağaçlandırmalarının biyolojik çeĢitliliğe zarar verdiği belirtilirken (Lawesson ve Wind, 

2002:13; Munoz-Reinoso, 2004:275), tam tersine biyolojik çeĢitliliği arttırdığı yönünde çalıĢmalar 

bulunmaktadır (Wilkie, 2002:68).  

Sunulan bu çalıĢma ile Durusu Kumulu ve bu kumulun stabilizasyonu için yapılan ağaçlandırma 

çalıĢmaları açıklanmıĢtır. 

 

DURUSU KUMULUNUN TANITIMI 

 

Durusu Kumulu, Durusu Gölü ile Karadeniz arasında kalmaktadır (ġekil 2). Ġstanbul Ġlinin 

Kuzey batısında kalan kumul yaklaĢık 3350 ha kadardır (Saraçoğlu ve BozkuĢ, 1996:60). Yer yer 

kıyıdan 4 km kadar içeriye uzanabilen kumul, deniz seviyesinden baĢlayıp 70 m yüksekliğinde 

tepecikler ya da kıyıya paralel uzanan sırtlar oluĢturabilmektedir ve ortalama yüksekliği 20 m 

kadardır. 
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ġekil 2: Ġstanbul Durusu (Terkos) kumulu 

 

Kumulun yakınında bir meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır. En yakın meteoroloji 

istasyonları 20 km kadar doğudaki Kumköy (Kilyos), ile 30 km kadar güneydeki Çatalca, 60 km kadar 

güneydoğudaki Bahçeköy (2009 yılında kapatılmıĢtır) meteoroloji istasyonlarıdır. Genel olarak kıĢları 

ılıman, yazları nispeten kurak ve denizel bir iklime sahiptir. AraĢtırma alanının yıllık toplam yağıĢının 

895-988 mm, yıllık ortalama sıcaklığının ise 12,7-13 °C arasında değiĢtiği, yıllık ortalama bağıl nemin 

% 77-78 civarında olduğu, hâkim rüzgârların kuzeydoğudan estiği ve ortalama yıllık rüzgâr hızının 

9,2-107 km/s kadar olduğu belirtilmiĢtir (ĠMP, 2009:636). Vejetasyon süresinin 8 aya çıkabildiği ve 

haziran-ekim ayları arasında su açığının 31,4 mm olduğu hesaplanmıĢtır (Saraçoğlu ve BozkuĢ, 

1996:60). 

Durusu kumulunda kumlar oldukça küçük boyutludur ve neredeyse tamamı 2 mm‘den küçüktür. 

Bu nedenle rüzgarla kolayca taĢınabilmektedir. Denizden uzak, göle yakın kısımlarda yer yer eski 

topraklara 60-70 cm kazı derinliğinde ulaĢılabilmektedir. Oldukça geçirgen olan kumulların su tutma 

kapasiteleri de düĢüktür. Kumulların önemli bir kısmı kireç içermektedir. Ancak özellikle Durusu 

Gölüne yakın yerlerde kireç içermeyen kumul alanları da bulunmaktadır. Kumulların pH değerleri de 

6-8 pH arasında değiĢim göstermektedir. 

Durusu Kumulu küçük bir alan olmasına rağmen birçok ekosistem ve habitatı barındırmaktadır. 

Bunlar hareketli ve otsu bitkiler sayesinde hareketi durmuĢ kumullar, ağaçlandırma ile getirilmiĢ sahil 

çamı ve fıstık çamı ormanları, ağaçlandırılmıĢ yüksek taban suyuna sahip ormanlar, doğal meĢe 

ormanları, sazlıklar, tatlı su ekosistemleri (göl ve gölün Karadenize akmasını sağlayan dere) Ģeklinde 

sıralanabilir (ġekil 3). 

Kumullarda meĢe ormanlarının bulunduğu alanlarda hâkim doğal birçok bitki türü tespit 

edilmiĢtir. Ağaç ve çalı türlerinden çok az olarak mazı meĢesi (Quercus infectoria) ve Macar meĢesi 

(Quercus frainetto ) mevcut olup, genellikle karaçalı (Paliurus spina-christi ), akçakesme (Phillyrea 

latifolia), menengiç (Pistacia terebinthus L.), Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.) bu sahada dikkati 

çeken türlerdir. Kumul karakterini kaybetmemiĢ alanlarda ise Alyssum stribrnyi, Cionura erecta, 

Cyperus capitatus, Festuca sp., Jurinea kilaea, Isatis arenaria ve Peucedanum obtusifolium gibi 

tehlike altında bulunan türlenin yayılıĢ gösterdiği belirtilmektedir (Byfield ve Özhatay, 1993‘e atfen 

Baylan ve Karadeniz, 2006:155). Göl ve gölün etkisi altındaki ıslak alanlarda Phragmites australis, 

Schoenoplectus lacustris ve Typha Stratioles aloides, Vallisneria spiralis gibi türlerin bulunduğu 

açıklanmaktadır (Byfield ve Özhatay, 1993‘e atfen Baylan ve Karadeniz, 2006:155). 
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ġekil 3: Durusu Kumulunda yer alan farklı ekosistemler 
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DURUSU KUMULU STABĠLĠZASYONU VE AĞAÇLANDIRMASI 

 

Durusu Kumulunda Fransız firmasının ağaçlandırma denemesinden sonraki çalıĢmalar daha 

önce değinildiği üzere 1959 yılında baĢlamıĢtır. Bu yılda yaklaĢık olarak 5 ha sahada Pinus pinaster., 

Pinus pinea., Pinus brutia., Pinus nigra, Cupressus sempervirens, Alnus glutinosa subsp. barbata, 

Fraxinus oxycarpa., Populus x euroamericana, Acer negundo., Platanus occidentalis, Castanea vesca 

ve Robinia pseudo-acacia türleri ile denemelere baĢlamıĢtır (Atay, 1964:86). 1963 yılı sonunda sahil 

çamı ve fıstık çamı türlerinin daha baĢarılı olduğu belirlenmiĢ olup, daha sonra yapılan çalıĢmalarda 

bu türler ile kumul ağaçlandırmaları yapılmıĢtır. Durusu kumulunun ıslahında öncelikle rüzgâr 

perdeleriyle kumul hareketleri yavaĢlatılmıĢ, daha sonra rüzgâr perdelerinin arası Ammophilla 

arenaria, Isatis arenaria gibi türlerle önce çayırlandırılmıĢ ve böylece hem kumulun organik maddece 

zenginleĢmesi hem de bu otsu türlerin kökleriyle kum taneciklerini tutması sağlanmıĢtır (OGM, 

2003:8) (ġekil 4 ve 5). Daha sonra ise fıstık çamı ve sahil çamı türleri ile değiĢik zamanlarda 

ağaçlandırmalar yapılmıĢtır. Durusu kumulunun üzerinde ise 2012 yılında yapılan amenajman planına 

göre 1674 ha sahil çamı, 371 ha fıstık çamı ağaçlandırması bulunmaktadır (Tablo 1). 

 

  

  

  
ġekil 4: Durusu kumulunda yürütülen kumul stabilizasyon ve ağaçlandırması çalıĢmaları (OGM, 

2003:8-28) 
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ġekil 5: Durusu kumulunun günümüzdeki görünümü 

 

Tablo 1. Durusu Orman ĠĢletme ġefliği‘nde kumullar üzerinde yapılan fıstık çamı ve sahil çamı 

ağaçlandırmalarının alan, ağaç serveti ve hacim artımı 

Ağaç 

Türü 

MeĢçere 

tipi 

Alan  

(ha) 

Çap sınıfları (m
3
) Ağaç 

Serveti (m
3
) 

Hacim 

Artımı (m
3
) I II III IV 

Fıstık 

çamı 

Çfa 35,5       

Çfab3 2,6 57 4   61 5 

Çfb3 114 5164 1336   6500 461 

Çfbc3 50,4 2480 3011   5491 293 

Çfc3 47,5 1133 5268 183  6584 319 

Çfcd3 3,3 7 853 167  1027 32 

ÇfÇmbc3 39,5 1287 3503 298  5088 249 

ÇfMab3 78,1 2041 1102   3143 203 

Toplam 370,9 12169 15077 648 0 27894 1562 

Sahil 

çamı 

SrDya3 71,6       

Çm0a 13,5       

Çma 56       

Çmab3 227 6768 301   7069 803 

Çmb3 393,9 25253 3922   29175 2876 

Çmbc3 502,1 24883 37731 780  63394 3842 

Çmc3 291,8 10074 51169 3256  64499 2895 

Çmcd3 56,7 461 11252 8141 510 20364 578 

ÇmÇfbc3 51,7 2058 8723   10781 526 

Dsab3 9,8 172 9   181 39 

Toplam 1674,1 69669 113107 12177 510 195463 11559 

Genel Toplam 2045,0 81838 128184 12825 510 223357 13121 

 

Durusu kumul ağaçlandırmasında değiĢik dikim aralıkları uygulanmıĢtır. Ġlk yıllarda yapılan 

çalıĢmalarda sık dikim aralıkları uygulanırken 2000‘li yıllardaki dikimlerde aralıklar arttırılmıĢtır. Sık 

dikilen alanlarda kapalılık oluĢmuĢtur. Deniz etkisi alan nemli yetiĢme ortamlarında ağaçlar oldukça 

iyi geliĢmiĢ yer yer çapları 40 cm‘ye ulaĢmıĢtır. Bu tür meĢcerelerin altında kalın bir ölü örtü birikimi 

bulunmaktadır (ġekil 6). Ancak kumlarda horizon oluĢumu baĢlamamıĢtır. Sadece humusun kum ile 

karıĢtığı en üst kısımda birkaç cm kalınlığında Ah geliĢimi bulunmaktadır. IĢık yetersizliğinden dolayı 

oldukça sık ve tam kapalı meĢcerelerin altında diri örtü oldukça az bulunmaktadır (ġekil 6). Zaman 

zaman yapılan sıklık-sırıklık bakım çalıĢmaları ile ağaçlar seyreltilmiĢtir. Özellikle sırt Ģeklindeki 

kumul tepeciklerinde ve yüksek tabansuyu etkisi altındaki ağaçlandırmalarda ise geliĢimler iyi 

olmamıĢ ve kapalılıklar oluĢmamıĢtır. Bu tür meĢcerelerin altında diri örtü daha yoğun olarak 
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bulunmaktadır.  

  

  
ġekil 6: Tam kapalılığa ulaĢmıĢ fıstık çamı (solda) ve sahil çamı meĢcereleri ve toprak çukurları 

 

Günümüzde 1960‘lı yıllarda dikilen sahil çamı ağaçlarının kesilerek, ormanın gençleĢtirilmesi 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. GençleĢtirme çalıĢmalarında yeniden dikim yerine tohumla doğal 

gençleĢtirme yöntemi tercih edilmektedir. Bunun için tam sahada tıraĢlama yapılmakta, tohumlama 

yapması için hektar baĢına 8-10 ağaç bırakılmaktadır. Ayrıca kesilen ağaçların kozalaklı dalları da 

yüzeye serilmektedir (ġekil 7). Bu iĢlem toprak iĢlemeye bağlı olarak ölü örtünün kaldırılması halinde 

kumul hareketlerinin yeniden baĢlayacağı endiĢesinden kaynaklanmaktadır.  

 

 



56 

ġekil 7: Durusu kumulunda sahil çamı ağaçlandırma çalıĢmaları 

SONUÇ 

 

Kumullar kendilerine özgü bitki toplumları içeren özel ekosistemlerdir. Kumul 

ağaçlandırmalarının kumul ekosistemlerindeki biyolojik çeĢitliliğe zarar verdiği yönünde eleĢtiriler 

bulunmaktadır. Ancak kumul hareketlerinin diğer ekosistemlere (göl, tarım, orman, mera ve yerleĢim 

alanları) zarar verebildiği de ortadadır. Bu nedenle biyolojik çeĢitliliğe zarar vermeden kumullar ve 

yakın çevresindeki ekosistemler ile habitatların korunarak kumul hareketliliğinin durdurulması da 

gerekmektedir. Kumulların ağaçlandırılmasının biyolojik çeĢitliliğe zarar verdiği yönünde çalıĢmalar 

bulunsa da aksini öne süren araĢtırmalar da bulunmaktadır. Türkiye‘deki kumul ağaçlandırmalarına 

baĢlanmadan önce kumullardaki bitki türleri tespit edilmediği için kumul ağaçlandırmalarının 

biyolojik çeĢitliliğe ne kadar zarar verdiğini söylemek oldukça zordur. Durusu kumulunda yapılan 

tespitler de gerek sahilde gerekse iç kısımlarda bitkilerin yetiĢebileceği açık kumul alanlarının 

bulunduğu belirlenmiĢtir. Özellikle sahile yakın yerlerde gerek hareketli gerekse stabil hale gelmiĢ 

eski kumullar ağaçlandırılmadan bırakılarak biyolojik çeĢitliliğin korunmaya çalıĢıldığı gözlenmiĢtir. 

Ancak Durusu kumulu özelinde flora araĢtırmasına rastlanmamıĢtır. Bu nedenle kumuldaki bitkilerin 

ve bunların yetiĢtikleri habitatların belirlenmesine yönelik araĢtırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

TEġEKKÜR 

 

Bu çalıĢma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) (Proje no: 

TÜBĠTAK TOVAG 114O797) ve T.C. Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, (Proje No: BEK-2016-21771) tarafından desteklenmiĢtir. 

 

REFERANSLAR 
 

Atay, Ġ. (1964). Türkiye‘de sahil kumullarının tesbiti ve ağaçlandırılması üzerine araĢtırmalar. Orman Genel 

Müdürlüğü Yayınları, Sıra No. 385, Seri No. 39. Ankara. 

Baylan, E. ve Karadeniz, N. (2006). Terkos Gölü (Ġstanbul) örneğinde doğal ve kültürel çevrenin korunması ve 

geliĢtirilmesi üzerine bir araĢtırma. Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 12 

(2):151-161. 

Bonte, D. ve Hoffmann, M. (2005). Are coastal dune management actions for biodiversity restoration and 

conservation underpinned by internationally published scientific research? In: Herrier JL, Mees J, Salman 

A, Seys J, Van Nieuwenhuyse H, Dobbelaere I (eds) ‗Dunes and Estuaries 2005‘—international 

conference on nature restoration practices in European coastal habitats konferansında sunulmuĢtur. 

Byfield, A.J. ve Özhatay, N. (1995). Türkiye‘nin kuzey kumullarının korunmasına yönelik rapor: Türkiye‘nin 

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege sahillerinde sürdürülen bir botanik çalıĢma ve doğa koruma önerileri. 

Doğal Hayatı koruma Derneği, Fauna and Flora International, 67 s. 

Erinç, S. (2001). Jeomorfoloji II (3.Basım) (GüncelleĢtirenler: A. Ertek ve C. Güneysu). Der Yay. No: 294, 

Ġstanbul. 

Ertek T.A. (2011). Kıyı kumulları oluĢumları, geliĢimleri, yayılıĢları ve Türkiye‘den bazı problemli kumul 

sahaları. 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumuna Sunulmuş Bildiri. 

ĠMP, (2009). 1/100.000 Ölçekli Ġstanbul Çevre Düzeni Plan Raporu. Ġstanbul: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, 

Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı, ġehir Planlama Müdürlüğü. 

Lawesson, J.E. ve Wind, P. (2002). Oak dune forests in Denmark and their ecology. Forest Ecology and 

Management 164:1-14. 

Munoz-Reinoso, J. (2004). Diversity of maritime juniper woodlands. Forest Ecology and Management 192:267-

276. 

OGM, 2003. Durusu kumul tespit ve ağaçlandırma çalıĢmaları. Seminer Notları, Ġstanbul: Ġstanbul Orman Bölge 

Müdürlüğü Çatalca Orman ĠĢletmesi. 

OGM, (2014). Kumul tespit çalıĢmaları. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 

http://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/OGMProjeler/Kumul%20Tespit%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fm

alar%C4%B1.pdf 

Saraçoğlu, Ö. ve BozkuĢ, F. (1996). Terkos Kumulunun fıstık ve sahil çamlarıyla yapılan ağaçlandırmasında 

kumul tespit yöntemlerinin baĢarısı. Ġstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A, 46, 2:59-70. 

Wilkie, M.L. 82002). From dune to forest: biological diversity in plantations established to control drifting sand. 

Unasylva 209, Vol. 53:64-69.  

  



57 

MarkalaĢma Sürecinin AĢamaları: Bir Hizmet ĠĢletmesi Örneği 
 
                     GüneĢ Açelya SĠPAHĠ*                                     Burcu MUCAN    

 Yrd.Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye        Yrd.Doç. Dr.Celal Bayar  Üniversitesi, Türkiye 

                     acelya.sipahi@adu.edu.tr          burcu.mucan@cbu.edu.tr 

 

Özet 

 

GloballeĢme ve rekabetin artması nedeniyle markalaĢma ve markaların oluĢturulması süreci bütün 

dünyadaki iĢletmeler için hayati bir konudur. Buna rağmen yerel bir markanın marka olma süreci 

sırasında geçirmiĢ olduğu aĢamalar ve bununla ilgili örnek olaylar literatürde çok az incelenmiĢtir. Bu 

araĢtırma; kendi kaynaklarını kullanarak 22 Ģube ve yaklaĢık 800 çalıĢana ulaĢmıĢ yerel bir markanın; 

bu noktaya ulaĢana kadar neler yaĢadığını anlatan gerçek bir öyküdür.  ÇalıĢma, yiyecek ve içecek 

sektöründe Türkiye genelinde büyük Ģehirlerde marka isim haline gelen ve tercih edilen bir iĢletme 

olan Kırçiçeği firmasının, "markalaĢma süreci" içerisinde neler yaĢamıĢ olduğunu, kurucusunun 

anlatımıyla aktarmayı hedeflemektedir. Bu görüĢmeler sonucunda elde edilen bilgiler, bu yolda adım 

atan yeni yerel iĢletmeler için önemli bir "yol haritası" olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: marka, markalaşma süreci,  hizmet sektörü  

 

 

The Stages of Branding Process: A Case Study of a Service Company 
Abstract 

 

Due to globalization and increase in competition, branding and process foundation of branding are of 

vital importance for whole establishments all around the world. Inspite of this, the stages of the  

branding process and the case studies that related to this subject have been studied very little. This 

study is about of a local company‘s real story which has succeeded in having nearly 800 workers and 

22 branchoffices  only with its own sources. The goal of the study is to explain the labeling story of 

the establishment which became a label in food and beverage sector in big cities all over Turkey. 

Furthermore, it explains the stages that has been experienced meanwhile from the point of the 

Kırçiçeği Company‘s owner. Those collected experiences can be road maps to entreprenuers who are 

willing to work on service sector.  

 

Keywords: brand, branding strategies, service sector 

 

GİRİŞ  

 

 ĠĢletmeler rekabet avantajı, gelir artıĢı veya farklı amaçlarla marka olmak istemektedir. 

BaĢarılı bir marka yaratmak ve onu korumak için marka olmuĢ iĢletmelerin uygulamalarını dikkatle 

incelemek söz konusu iĢletmelere fayda sağlayacaktır.  

 Güçlü bir markanın yüksek pazar payı ile yüksek satıĢ ve kar anlamına geldiği açıktır. Marka,‖ 

günümüzde finansal bağlamda satılabilir bir değer olma özelliği kazanmıĢtır. Marka açısından diğer 

bir önemli konu ise markaların tüketicilerin gözünde sadakat yaratmasıdır‖ (Uztuğ, 2003:21). 

 Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de yiyecek-içecek sektörüne yatırımların 

arttığı görülmektedir. Özellikle marka olan iĢletmeler   yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini 

çekmektedir. Ülkemizde marka olmayı baĢaran pek çok iĢletme bulunmakla birlikte Kırçiçeği 

markasını diğerlerinden ayıran özelliği markanın sıfırdan ortaya çıkarılması ve iĢletme sahibi ailenin 

kendi imkanlarıyla (ortaklık ya da  franchising gibi yöntemler kullanmadan) Ģubelerini  arttırarak 

ulusallaĢması ve uluslararasılaĢma yolunda ilerlemesidir  

 Bu araĢtırma özellikle büyümekte olan ülkelerde hızla değiĢen sektörlerden biri olan yiyecek 

ve içecek sektöründeki diğer tüm firmalar için uygulanabilir bir vizyon çerçevesi sunmaktadır. 

ÇalıĢmada ―Kırçiceği‖ markasının; kurgulanan marka algısıyla, hizmet kalitesiyle ve diğer pek çok 

ilkeden ödün vermeden iĢletmelerinin devamlılığını nasıl sağladıkları, nasıl konumlandırdıkları ve 

hangi aĢamalardan geçerek markalarını yarattıkları açıklanmaya çalıĢılacaktır. 
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1.KONUYLA ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR ANALĠZĠ 

 

1.1. Marka Kavramı 

 

 Amerika Pazarlama Derneği‘nin tanımına göre marka; ―ürünlerini satıĢa sunan kiĢilerin söz 

konusu bu ürünleri tanımlamak ve piyasadaki diğer emsallerinden ayırabilmek için kullandıkları isim, 

sembol, tasarım veya bunların çeĢitli kombinasyonlarıdır‖. Knapp (2002:7) da markayı; ―müĢteri ve 

tüketicilerden gelen, onların imgelerinde algılanan duygusal ve iĢlevsel getirilere dayanan, ayrıcalıklı 

bir konum yaratan tüm izlenimlerin içselleĢtirilmiĢ bir özetidir‖ olarak tanımlamıĢtır. 

 Marka kuramının kurucusu ve marka gurusu olarak bilinen David A. Aaker‘ a göre (1991: 15) 

marka  ― ürünleri ya da bir satıcı veya satıcı gruplarının hizmetlerini tanımlayan ve bu ürün ya da 

hizmetleri rakiplerinden farklılaĢtıran (logo, paket dizaynı) gibi ayırt edici isim ve/veya semboldür‖. 

Marka, bundan ötürü müĢteriye ürünün kaynağını iĢaret eder ve hem müĢteriyi hem de üreticiyi 

belirleyici görünen ürünleri temin etmeye çalıĢan rakiplerden korur. 

 Kapferer (1992: 4) ise markayı, ürünlere bir anlam veren, ürünün dünü ve geleceğine dair 

iletiĢimi sağlayan ve kullanıcıya ürünün niteliğini, ürünü tüketmekle elde edeceği faydayı, taĢıdığı 

değeri, kiĢiliği, ait olduğu kültür hakkında ipuçları veren bir sembol olarak betimlemektedir. Kotler ve 

Armstrong (2010: 291) ‗da markanın bir isim ve sembolden daha fazlasına karĢılık geldiğini 

belirtmiĢlerdir. Marka ismi, markayı tanımlayan sözcük ya da sözcük dizisidir. Bir baĢka ifade ile 

marka ismi, markanın söz ile söylenebilen kısmıdır. Dolayısıyla marka ismi, marka kavramından daha 

dar kapsamlıdır (Mucuk,1999 :150) . 

 Sonuç olarak marka, tüketiciyi ve tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen ve 

Ģekillendiren, özellikle somut ürünleri birbirinden ayıran; pazarlama ve reklam faaliyetlerinin odak 

noktasıdır.  

 

1.2. Markalaşma Süreci ve Aşamaları 

 

 MarkalaĢma süreci ile ilgili farklı modeller bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına aĢağıda  

örnekler verilmiĢtir.  

 

 Keller (2003)  ―Tüketici Temelli Marka Değeri Modeli‖ nde güçlü marka oluĢturmak için 

gerekli aĢamaları Ģöyle göstermiĢtir;(Ural,2009: 20). 

 

• Tüketicinin markayı tanıma düzeyini belirlemek, belleğinde ürün kategorisini, gereksinimleri 

ve marka arasındaki bağlantıyı kurmasını sağlayacak marka kimliğini oluĢturmak, 

• Tüketicinin markanın somut ve soyut özelliklerinden yola çıkarak markanın kendisi için 

yararını anlamasını sağlayacak marka anlamı oluĢturmak, 

• Tüketicinin marka kimliği ve anlamından yola çıkarak markayı arzu etmesini sağlamak, 

• Tüketicinin bu arzusunu, tüketici ile marka arasındaki bağlılık iliĢkisine dönüĢtürmek. 

 

 Aaker (1996) de marka inĢası sürecini, beĢ aĢamalı bir model aracılığıyla tasvir etmiĢtir. Bu 

aĢamalar; stratejik marka analizi, marka kimliği,  değer önerisinin tespiti, konumlandırma ve son 

olarak uygulama ile marka inĢası gerçekleĢmektedir. Stratejik marka analizinde, firma tespit ettiği 

hedef pazarının özelliklerini ve rakiplerinin bu pazarda yarattıkları markaların kimliklerini, imajlarını, 

konumlarını, zayıf ve güçlü yanlarını belirlemektedir. Yapılan değerlendirmenin ardından, firmanın 

içsel dinamiklerini de dikkate alarak, kendi marka kimliğini oluĢturma aĢamasına geçmektedir. 

 Kotler ve Armstrong (2010) marka kimliğinin belirlenmesinden sonra, temel olarak bir 

markanın oluĢturulması için  dört karar verme iĢleminin yapılması gerektiğini belirtmiĢlerdir bunlar; 

marka konumlandırma, marka isim seçim süreci, marka çeĢitleri ve  marka geliĢtirme stratejileri‘dir. 

 

1.3. Marka İmajı, Marka Kişiliği ve Marka Konumlandırma 

 

 Tüketicinin bu kiĢisel algılamaları, baĢarılı bir markanın temelini oluĢturmaktadır. 

Tüketicilerin kiĢisel algılamalarını etkileyen unsurlardan biri iĢletme, marka ya da ürün hakkında 
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konum oluĢturma süreci olan konumlandırmadır. Pazarlamada konumlandırma, marka için bir imaj ya 

da kimlik yaratma sürecidir. BaĢka bir deyiĢle konumlandırma, hedef kitlenin zihninde oluĢturulması 

istenen algılardır (Buluç, 2013: 159). Bir iĢletme, konumlandırma geliĢtirirken hedef pazar, rakiplerin 

ürünlerinden farklılaĢma, hedef pazara bu farkın değerinin sunulması ve farkı hedef pazara ulaĢtırma 

becerisine dikkat etmelidir. Bu unsurlar Aaker (1996) tarafından tanımlanan marka konumlandırma 

bileĢenleriyle iliĢkilidir. Söz konusu marka konumlandırma bileĢenleri;  hedef kitle, kimlik / değer 

teklif alt kümeleri, avantaj yaratmak ve aktif iletiĢimdir.  

 Marka konumlandırma kavramı güçlü müĢteri tabanı yaratmak ve marka değerini geliĢtirmek 

için kilit bir rol üstlenmektedirler. Hedef pazarda güçlü olmak ve rakiplerinden farklılaĢma algısı 

yaratabilmek için temel kavram konumlandırmadır. Doğru konumlandırma potansiyel müĢteriler için 

ürün seçiminde yardımcı olmaktadır (Manhas,  2010: 18). Doğru konumlandırma ile hedef kitleye 

açıkça bu markanın neden tercih edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Çünkü konumlandırma, 

tüketicinin zihninde iĢletme ve markayla ilgili süreçleri canlandırmasını sağlamaktadır (Ak ve Sağdıç, 

2011: 29). BaĢarılı konumlandırma ile tüketiciler markanın ihtiyaçlarını en iyi faydayı (duygusal, 

iĢlevsel vb.) sağlayarak karĢıladığını, rakip markaların ise neden doğru tercih olmayacağını 

değerlendirmelerine neden olmaktadır (Sutton ve Klein, 2007: 88).  

 Ġyi bir marka konumlandırması iĢletmenin pazarlama stratejilerini oluĢturmasına yardımcı 

olur. Çünkü markanın konumu, rakip markalarla benzer ve farklı yönlerini ortaya koymak suretiyle 

iĢletmenin tüketicilerin markayı niçin satın aldıkları ve kullandıklarını bilmesini sağlar. Marka 

konumlandırması dört temel soruyla ilgili kararların alınmasını gerektirir: Hedef pazarımız kimlerdir, 

baĢlıca rakiplerimiz kimlerdir, markamızın bu rakiplerin markasıyla farklı yönleri nelerdir, 

markamızın bu rakiplerin markasıyla benzer yönleri nelerdir (Ural,  2009:  38). 

 

2.ARAġTIRMANIN AMACI, YÖNTEMĠ, ÖRNEKLEMĠ VE ARAġTIRMA BULGULARI 

 

2.1. Araştırma Amacı ve Yöntemi 

 

 AraĢtırmanın amacı, Türkiye genelinde büyük Ģehirlerde ve turistik beldelerde aktif olarak 

faaliyette bulunan ve tercih edilen bir marka olma yolunda büyük adımlar atan ―Kırçiceği‖ 

restaurantlar zincirinin ―markalaĢma hikayesini‖ anlatabilmektir.    AraĢtırma nitel bir araĢtırma olup, 

veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüĢme yöntemi kullanılmıĢtır. Kırçiçeği markasının 

kurucuları ile yapılan görüĢme için görüĢme formu yaklaĢımı uygulanmıĢ ve görüĢmeye gidilmeden 

önce kolay anlaĢılabilir, açık uçlu sorular yazılmıĢtır.  

 Veri toplama yöntemi olarak kullanılan yarı yapılandırılmıĢ araĢtırma sorularıyla yapılan 

görüĢme öncesinde firmanın web sitesinden bilgiler, gazete haberleri, araĢtırılarak firma ile ilgili ön 

bilgiler edinilmiĢtir. Ayrıca, makaleler, tezler ve diğer yayınlar taranarak görüĢmede sorulacak 

soruların içerikleri desteklenmiĢtir. GörüĢülen firma yöneticilerini yönlendirmekten özellikle 

kaçınılarak, verecekleri yanıtların daha geçerli ve güvenilir olmasına özen gösterilmiĢtir. Bir aile 

Ģirketi olan Kırçiçeği‘nin markalaĢma hikâyesini ortaya çıkarmak üzere iĢletmenin kurucularından 

Yönetim Kurulu BaĢkanı Kemal ĠpbaĢ ve Genel Müdür olan kızı Meryem ĠpbaĢ‘la yapılan toplam üç 

saatlik mülakatla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

2.2. Araştırma Bulguları 

 

AraĢtırmanın temel amacı doğrultusunda yanıtı aranan araĢtırma soruları ve sorulara verilen cevaplar  

aĢağıdaki gibidir; 

 

2.2.1. Markanın Ortaya Çıkışı 

 

 Firmanın tarihsel geliĢim süreci içerisinde Kırçiçeği markasının inĢası nasıl gerçekleĢmiĢtir?       

Markanın yaratıcısı Kemal ĠpbaĢ Aydın ili Karacasu Ġlçesi Palatmutçuk köyündendir.15 yaĢına kadar 

rençberlik ile uğraĢan ĠpbaĢ orta okul ve lise öğrenimi sonrasında 2-3 yıl Karayolları‘nda puantörlük 

yapmıĢtır. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi MYO‘da Muhasebe bölümünü kazanan ĠpbaĢ. 1983 

yılında Kıbrıs‘ta yazıcı bir memur olarak yaptığı askerlik görevi sırasında çarĢı izinlerinde Girne‘de 

bir ustanın yaptığı lahmacunları çok sevmiĢ. Askerlik bitip köye döndükten sonra ziyarete gelen bir 
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arkadaĢının pideci dükkanı açıp 9 ay gibi kısa bir sürede borçlarını kapattığını söylemesi onu 

etkilemiĢtir. ArkadaĢının kısa sürede elde ettiği bu baĢarı ona cesaret vermiĢtir. Bir bayram sabahı 

köyde pide ustası olan yeğeni Osman ĠpbaĢ ile birlikte pideci açmaya karar vermiĢ, Ġzmir ve 

çevresinde değiĢik semtlerde yer aramaya baĢlamıĢtır.  

 Anlatılan iyi pideci hikayelerini dinleyip Bergama‘dan Çanakkale‘ye kadar gezerek 

araĢtırmıĢlardır. Fakir bir aileden gelen ĠpbaĢ ağabeyinin elindeki tütünü satıp parasını ona vermesi ve 

bu arada köydeki toprak evlerini devletin 400 liraya kamulaĢtırmasıyla eline geçen 800 lirayla 1985 

yılında Bornova IĢıkkent‘te gördüğü devren kiralık yazan bir pideci dükkanını 360 bin TL‘ye 

devralarak iĢe baĢlamıĢtır‖. 

 

2.2.2. Marka İsim Seçimi  

 

 Kırçiçeği ismi nasıl doğmuĢtur? sorusuna firma sahibi Kemal ĠpbaĢ‘ın cevabı Ģu 

Ģekildedir.―…Kırçiçeği isminin belirli bir derinliği var. Benim için saflık, masumiyet ve mücadeleyi 

ifade ediyor. Kırçiçeği tek baĢına doğaya karĢı mücadele ederken, yağmur rengini, rüzgar kokusunu 

alıyor.  Kırçiçeği sulanmıyor, gübrelenmiyor ve mücadele sonunda ortaya çıkıyor.  Bunun yanında 

1981‘de Atatürk‘ün 100. doğum yılı anısına Peyami Safa‘nın romanı olan Gün Doğuyor adlı Ġstiklal 

harbinin mücadelesini anlatan bir piyesi oynama görevi bizim okula verilmiĢti. Bu oyunu defalarca 

oynadık ve piyes hiç bilmediğimiz kelimeleri dağarcığımıza yerleĢtirdi. Bir askerin Ģehit olurken 

niĢanlısına mektubuyla beraber bir kırçiçeğini gönderdiği sahne benim üzerimde derin izler bıraktı. Bu 

piyesin etkisi de çok fazla olunca engin bir isim olarak bunu koymak istedik. Kırçiçeği ismi benim 

evlatlarım kadar önemli. Ġçi boĢ bir isim olsaydı bu kadar önemli olmazdı. Halk tarafından da çok 

sevildi. Daha ilk yazdığımızda dikkat çekti. Ġsmin bana katkısı çok oldu diyebiliriz.‖ 

 

2.2.3. Marka İmajı,  Marka Kimliği ve  Marka Kişiliği 

 

Marka kimliği inĢa ederken sizin için en önemli unsurlar nelerdir?  

 Kemal ĠpbaĢ ve Meryem ĠpbaĢ; ―Her Ģeyden vazgeçeriz markamızdan vazgeçmeyiz. 

Olumsuzlukları kaldırmamız mümkün değildir. Kaliteden asla ödün vermeyiz. Felsefemiz iyi, daha 

iyi, en iyi olana kadar devam etmektir. Biz hijyene çok önem veriyoruz.‖ diyorlar. YeĢilliklerin 3-5 kat 

gıda dezenfektanıyla yıkandığı Kırçiçeğinde ailenin bakıĢ açısı ile en iyiye mükemmele ulaĢma çabası 

etin kalitesine de yansıyor. Piyasada fiyat rekabeti ile var olmak istemediklerini belirten Kırçiçeği 

yöneticileri çalıĢan haklarına saygılı,  kurumsallaĢmaya önem veren bir yaklaĢımı benimsiyorlar. 

Kaliteli, iĢini doğru dürüst yapanların ayakta kalacağını belirten Kemal ĠpbaĢ  ete soya katmadıklarını, 

esanslı tereyağı ve katkı maddeleri kullanmadıklarını ekiyorlar. Emeğini, yüreğini, samimiyetini iĢine 

yansıtmayan kiĢilerin yaptıkları iĢi beceremeyeceğini savunan firma yöneticileri Kırçiçeği markasının 

altında bir mücadele olduğuna ve bu mücadelenin hakkını verip ona zarar verecek yanlıĢ bir Ģey 

yapmamak gerektiğine inanıyorlar. Kemal ĠpbaĢ markanın müĢteriye vaad ettiği ifadelerin: ―temizlik, 

iyi hizmet, güler yüz, kaliteli hammadde, hatasız sunum‖ olması gerektiğini belirtiyor. 

  (MüĢteri Analizi) Marka bir kültür yaratımıdır. Bir Kırçiçeği kültüründen bahsetmek mümkün 

müdür? MüĢteriler Kırçiçeği‘ne geldiğinde ne beklerler? Bu beklentiler nasıl karĢılanmaktadır?  

Kemal ĠpbaĢ; ―ĠĢin sırrı tüm jenerasyonlara hitap edebilmekte. Babasının elinden tutup getirdiği 

çocuklar Ģimdi kendi çocuklarını elinden tutup getiriyor. MüĢteriler hep aynı lezzet ve kaliteyi 

beklerler.  Örneğin gramajı düĢüremem, fiyatlar artarsa tepki görürüm. ĠĢler hep fedakarlıkla yürüyor. 

Hijyen konusunda artık müĢteri bizi evinin mutfağı gibi görüyor. EskiĢehir‘de insanlar -hijyeni sizinle 

gördük- diyor. Magazine konu olacak çok Ģey var ama biz bunu göstermiyoruz. Ünlü birisi restorana 

geldiğinde garsonlardan hiç kimse o müĢteriyi rahatsız etmez. Özel hayatlarını taciz etmeye gerek yok.  

ĠĢin Ģovunda değiliz ve buna gerek görmüyoruz. Biz görsele de çok önem vermiyoruz. MüĢterilerimiz 

bize geldiklerinde rahat etmeyi bekliyorlar. Türkiye‘nin her yerindeki Ģubelerimize -bizim Kırçiçeği- 

diyerek bizi benimsediklerini gösteriyorlar. Bu çok büyük bir gurur. Kısacası: ―24 saat açık 

olma,lezzet, kusursuz hizmet, temiz ve saygılı personel‖,  Kırçiçeği‘nin markasının vaat ettiği 

özellikler arasındadır. 

 

2.2.4. Hedef Kitlenin Belirlenmesi ve Markanın Konumlandırılması 
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Kırçiçeği markasının müĢterilerini kimler oluĢturuyor? 

 Kemal ĠpbaĢ; ―Hedef kitlemiz bütün insanları kapsamaktadır. Zengin-fakir demeden her hangi 

bir ayrım yapmadan herkes Kırçiçeği‘nde yiyebiliyor. Bizim için kaliteli hizmet vererek, büyük bir 

kitleye hitap edebilmektir. Takdir görüyoruz, güzel bir müĢteri profilimiz var. Biz müĢterimizi 

bölümlere ayırmak istemedik herkes aynı ortamda gelip yiyebilsin istedik. ĠĢ adamları bir masada 

otururken yanında çalıĢan iĢçisi de çocuklarıyla ayda bir de olsa kutlamalarını burada yapsın arzu 

ettik‖. 

MüĢterilerinin ihtiyaçları (hijyen, kalite, lezzet, eriĢilebilir olma, saygılı ve mahremiyete özen gösteren 

personel) doğrultusunda pazarı segmentlere ayırmak, stratejilerin uygulanmasında kolaylık sağlar.

 Markanın sahipleri markasını müĢteri ihtiyaçlarına göre nasıl değerlendiriyor? 

-Herkesin gelebileceği  

-Rahatça yemek yiyebileceği 

-Hijyenik  

-Lezzet, miktar  ve kalitenin değiĢmeyeceği bir yer. 

  

2.2.5. Marka Konumlandırma 

 

(Sektör /Rakip Analizi) Rakiplerinizden hangi alanlarda farklılaĢıyorsunuz? 

 Kemal ĠpbaĢ; ―2013 yılından beri tamamen kurumsal çalıĢan bir firmayız. Tüm harcamalar 

merkezden yapılıyor. 15 günde bir tedarikçilere düzenli ödemeler yapıyoruz. IĢıkkent‘te 25 kiĢilik bir 

et parçalama tesisimiz ve frigorifik araçlarımız var. IĢıkkent‘teki et parçalama tesisimiz Avrupa 

standartlarında örnek gösterilen, KOBĠ düzeyinde faaliyette bulunan, çok iyi hijyen koĢullarında olan 

bir tesis. Ġl Tarım Müdürlüğü‘nden, ISO‘dan tüm belgelere sahibiz. Bunları duyurmuyoruz ve 

duyurmaya gerek görmüyoruz. Kaliteden ödün vermediğimiz sürece markalar ayakta kalacak ve 

sürdürülebilirlik bu Ģekilde sağlanacaktır. Emeğini koymayan, yüreğini koymayan, samimiyetini iĢe 

katmayan, baĢladığı noktaya geri dönüyor. Yakın zamanda Ġtalya‘dan kıyma makinesi getirttik. Buz 

hazneli bir makine ve kıymanın çekilirken ısınmasını önlüyor.  Isınan kıyma bakteri üretebileceğinden 

bu makine ile bunu önlemiĢ oluyoruz. Aynı zamanda sinirleri de ayıran bir makine. Sinirleri fire 

olarak yazıyoruz. Kıymamız orta ve az yağlı olarak çekiliyor. Belli bir kalitede iĢi doğru yapmaya 

çalıĢmanın  maliyetine biz katlanıyoruz. Ben iĢçiyi 8 saat çalıĢtırıyorum rakip iĢletme 12 saat 

çalıĢtırıyor, ben vergimi zamanında ödüyorum rakibim ödemiyor. Tedarikçilerime düzenli ödeme 

yapıyorum, rakibim aksatıyor. Bu yarıĢ nereye kadar devam eder bilmiyorum. 30. yılda 30 Ģube 

hedefimiz var ama bazen yaĢanan olumsuzluklar bizi düĢündürüyor çok acımaz ve adaletsiz bir 

rekabet düzeni içindeyiz‖. 

Marka Kültürü 

 Özellikle hizmet sektöründe çalıĢanların organizasyon kültürünün oluĢmasındaki payı 

büyüktür. Bu nedenle personel seçiminde nelere dikkat edersiniz?  

Kemal ĠpbaĢ;  ―Biz bu konuda emekler vermiĢ bir markayız. Ġnsanlara değer veririz. Haklarını veririz. 

Birçok olay yaĢadıktan sonra bizimle çalıĢmak isteyen arkadaĢlarımız vardır. Bizden çok kolay 

ayrılmıyorlar. Belki ücretlerde çok yüksek değiliz ancak yıllık izin, sigorta bizde tamdır. Ancak iĢten 

ayrılanı tekrar almayız bunu prensip edindik‖.  Kemal ĠpbaĢ kesinlikle yakın arkadaĢ, akraba ve 

dostlarla iĢ yapılmamalı diyor ve ekliyor ―Hem dostunu, hem arkadaĢlarını ve ortağını kaybediyor 

insan. ĠĢletmenin ilk dönemlerinde telafi edilemeyecek bir hata yaptık köyden eĢ, dost, tanıdığı iĢ 

verdik iĢ sahibi olsunlar diye onlara küçük paylar verdik herkes kendini iĢin patronu sanmaya baĢladı 

ve  kontrol zorlaĢtı. Akrabalar arasında kapris, çekememezlik gibi durumlar olunca, aralarında küslük 

ve uzaklıklar olmaya baĢlıyor. 2013 de haklarını vererek hepsinden ayrıldık. Akrabalar olmasa 

Kırçiçeği Ģimdiki durumundan %50 daha büyük olabilirdi‖.  

  Tutundurma faaliyetleri için profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?                                                                                                              

 Kemal ĠpbaĢ; ―Profesyonel bir reklamcı ile bir yıllık bir süre çalıĢtık. Bizi profesyonel 

çalıĢmaya yönlendirdi doğrudur ama ne onun her dediği doğru ne bizim her dediğimiz yanlıĢtı‖.  

 Sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyor musunuz? 

Kemal ĠpbaĢ; Köyümüze Kırçiçeği Anadolu Lisesi yaptırdık. Üniversiteyi kazanan baĢarılı öğrencilere 

de burs veriyoruz. 50-60 yıllık bir camimiz vardı. Onu restore ettirdik. Doğduğumuz topraklardan 

kopmadık. Köy güzel bir Ģey, çocuklarımın ve torunlarımın kopmamasını isterim. Ayrıca Kırçiçeği 
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Türk Dil Kurumundan ödülleri olan bir marka. Sadece Türkçe kelimeler kullanan bir marka olmaya 

özen gösteriyor. ‖ 

  Kırçiçeği firması ulusal ve uluslararası bir çok etkinliğe sponsorluk vermektedir.  52. 

Uluslararası Altın Portakal Film Festivaline ürün sponsoru olmuĢtur. Ayrıca Bodrum bayan basketbol 

takımı ile 2016 yılında sponsorluk anlaĢması imzalamıĢtır. Firmanın diğer sponsorluklarından bazıları 

ise  38. KĠBATEK Uluslarası kitap Ģöleni,  ESTIEM (Avrupa‗daki Endüstri Mühendisliği ve iĢletme 

öğrencileri bir araya getiren topluluk ) New Year Activity Week etkinliği, Boğaziçi Üniversitesi 

Yöneylem ve AraĢtırma Kulübü ( Büyak) etkinliği‖ olarak sayılabilir. 

 Bir diğer sosyal sorumluluk projesi ise HAYTAP (Hayvan hakları federasyonu) ile birlikte 

yürütülen ―Sen yiyemezsen ben yerim ki‖ projesidir. ġubelerdeki  masalarına dağıtılan 3200 adet özel 

patili porselen tabaklara müĢteriler kendi tabaklarında kalan yiyecekleri bırakmakta, HAYTAP 

görevlileri de gün içi periyotlarla Ģubelerden toplayacağı özel paketleri, hayvan barınaklarına 

ulaĢtırmaktadır. 

 Ulusal ve uluslararası yeni bölgesel alanlara yayılmayı düĢünüyor musunuz? 

Kemal ĠpbaĢ; ―Kısacası hedefimiz Ġstanbul‘da büyümek. Ama diğer bir hedefimiz Turquality‘den 

yararlanmak. YurtdıĢına Turquality markası ile Sakız, Rodos ve Paris‘te  dükkan açmak istiyoruz. 

Paris‘te 10. Cadde üzerinde bir yer var, orası için müzakerelerimiz halen sürüyor. Türki 

Cumhuriyetlerde de Ģube açmayı planlıyoruz. Gireceğimiz ülkenin yasaları gereği kimi zaman ortaklık 

gerekebiliyor. Bu konuda Ticaret Odasından destek alacağız. Franchise vermiyoruz. YurtdıĢı kolay bir 

operasyon değil‖ 

Ġleride markanızı nerede görmek istersiniz? 

 Kemal ĠpbaĢ; ―Markayı zirveye getirmek ve zirvede tutmak çok zor. En çok markamızı 

koruyamamaktan korkuyor ve bu nedenle çok fedakârlıklar yapıyoruz‖ 

 

3.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 MarkalaĢma olgusu tüm dünyada olduğu gibi  Türk firmaları için de giderek öncelikli bir 

konuma gelmektedir. Philip Kotler ‖marka değilseniz siz sadece bir Ģeysiniz‖ derken buna dikkat 

çekmektedir. Bugünün rekabetçi pazar ortamında bir ürünü veya bir firmayı rakiplerinden ayırt edici 

özelliklerin baĢında marka gelmektedir. Marka, bünyesinde gizlediği ve vaat ettiği çok sayıda bileĢen 

ile tüketicinin karar verme sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. BaĢta KOBĠ‘ler olmak üzere son 

yıllarda markalaĢma yolunda Türkiye‘de gözlemlenen geliĢmeler bu çalıĢmanın ilham kaynağını 

oluĢturmuĢtur. Hemen Türkiye‘nin her yerinde çok sayıda baĢarılı yerel markaların doğuĢuna, büyüme 

ve yayılımına tanık oluyoruz. Kırçiçeği markasının arkasındaki öykü bu açıdan önemlidir. 

 Bir marka konsepti, uzun dönemde rekabet avantajını elde etmekten beslenen ve 

geliĢtirilebilen uzun vadeli bir yatırım olarak görülmelidir. Yaratılan marka konsepti (ideolojisi), 

belirli boyutlara dönüĢtürüldüğünde perakendeciler ve yöneticiler için daha yararlı sonuçlar ortaya 

koyacaktır. Bu bakımdan Kırçiçeği markası belirli bir mücadele sonucunda doğan ve bunu marka 

ismine, logosuna yansıtarak akıllarda yer etmiĢ ve yayılımını sürdürmüĢtür. Bir firmanın ideolojisinin 

etkili olması için yaygın bir Ģekilde markanın her bir boyutuna uygulanmalıdır. Özellikle Kırçiçeği 

markası kalite boyutunu et alımından, kesimine, dağıtımına ve hatta müĢterinin tabağına kadar 

kurulduğu günden bu yana yansıtarak sert rekabet koĢullarına dayanarak büyümesini sürdürmüĢtür.  

Kalitesini sadece ürünlerine değil, personel politikasına, sosyal sorumluluk projelerine, sektördeki 

konumuna da yansıtmıĢtır. 24 saat açık olma politikası ile belirli bölgelerde müĢteriyle sürekli temas 

halinde kalarak, eriĢilebilirliğini rakiplerine göre arttırmıĢtır.  Ortaklık yapısına 2013 yılında son 

vererek tamamen tek elden yönetimle kurumsallaĢmaya giden marka, çalıĢmalarını kurumsal yapıda 

devam ettirerek haksız rekabete direnmeye çalıĢmaktadır. Bu bakımdan Kırçiçeği markası büyümesine 

yavaĢ ama daha emin Ģekilde devam etmek için Franchising yerine tek elden yönetimi tercih ederek,  

bir marka olma yolunda büyümek istemektedir.  

Yerel markaların ulusallaĢma sürecinde giriĢimcinin önsezileriyle ve deneme- yanılma yöntemiyle 

hareket etmek yerine bir markalaĢma stratejisi çerçevesinde bir proje mantığı ile davranması hem 

süreci kısaltacak hem de marka bağlılığı yaratılması kolaylaĢacaktır. Uluslararası marka yolunda adım 

atmak isteyen bir firmanın franchising yöntemini kullanması daha doğru bir strateji olarak 

görünmektedir. 
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4. ARAġTIRMANIN LĠTERATÜRE VE GELECEK ARAġTIRMALARA YÖN VERĠCĠ 

KATKISI 

 

 Bu araĢtırma hizmet sektöründe rekabetçi bir firma olarak kalmak isteyen firmalara markayı 

oluĢturan organizasyonun nitelikleriyle ilgili çeĢitli öngörüler sunmaktadır. Bu araĢtırmadan 

çıkarılacak sonuçlar yiyecek ve içecek sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi markalar yaratmak için 

yardımcı olacaktır. Marka yaratmak, markasını doğru konumlandırmak, markayı bölgesel düzeyden 

ulusal ve hatta uluslararası düzeye taĢımak isteyen firmalara örnek olunması hedeflenmektedir. 

ÇalıĢma, konu ile ilgili çalıĢan akademisyenlere belirli bir sınır çizmelerinde her bir aĢamanın kendi 

içerisinde de yeni araĢtırmalar yapılabileceğini göstermesi açısından da yarar sağlayacak ve farklı bir 

bakıĢ açısı sunacaktır. 

 AraĢtırmanın temel bazı kısıtları bulunmaktadır. Bu kısıtlardan birincisi araĢtırmanın 

genelleĢtirilebilmesinin sınırlı ölçüde olmasıdır. AraĢtırma yiyecek sektöründe faaliyet gösteren 

Kırçiçeği markası üzerinde yürütülmüĢtür. Ġkincisi; katılımcılara ulaĢma zorluğu olmuĢtur. Bir 

markanın onun çevresindeki tüm paydaĢlarla birlikte büyüdüğü dikkate alınacak olursa farklı 

paydaĢlarla da görüĢülmesi gerekmektedir. Yiyecek sektöründe yoğun çalıĢma temposundan dolayı 

mağaza çalıĢanları ya da müdürleriyle görüĢme gerçekleĢtirilememiĢ ve sadece genel müdür ve 

yönetim kurulu baĢkanı ile bir görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Son kısıt ise zaman kısıtıdır. 

Katılımcıların yoğun çalıĢma temposundan dolayı sadece 3 saatlik bir görüĢme yapılmıĢtır. 
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Özet 

Tersanecilik sektöründe son yıllarda yaĢanan ölümcül kazalar bu sektörde iĢ sağlığı ve güvenliği 

konusunu önemle üzerinde durulması gereken bir konu haline getirmektedir. Çünkü gemi inĢaatı 

sektöründe yaĢanan geliĢmelerle birlikte iĢ kazalarının da artıĢ gösterdiği görülmektedir. Buna bağlı 

olarak çalıĢanların da bir tersaneyi tercih etmelerinde iĢ güvenliği faktörüne önem vermeleri hususu 

ortaya çıkmaktadır. Bu araĢtırmanın amacı tersane çalıĢanlarının çalıĢan olarak bir tersaneyi tercih 

etmelerinde hangi faktörlere önem verdiklerinin belirlenmesinin yanı sıra iĢ güvenliği faktörünün 

diğer faktörlere kıyasla önem düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaçla mavi yakalı 101 tersane 

çalıĢanına anket uygulaması yapılmıĢ ve anket sonuçları SPSS kullanılarak test edilmiĢtir. AraĢtırma 

sonuçlarına göre tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih etmelerinde öncelikli olarak ücret koĢulları 

faktörüne önem verdikleri anlaĢılmıĢtır. Ġkinci sırada sigorta faktörü en fazla önem verilen 

faktörlerden biri olmuĢtur. Buna karĢın sağlık- güvenlik koĢulları faktörü ise üçüncü sırada yer 

almıĢtır. Ayrıca sağlık- güvenlik koĢulları faktörü ile demografik özellikler arasında bir iliĢki olup 

olmadığına bakılmıĢ, yaĢ gruplarına ve çalıĢma yılına göre istatistikî açıdan güçlü bir iliĢkinin olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: sağlık ve güvenlik, tersane çalışanları, tersane işletmeciği 

 

The Importance Of Health And Security Condition In Dockyard Choice Of 

Dock Workers 
 

Abstract 

 

Fatal accidents experienced in recent years in shipyard sector made occupational health and security 

an issue that should be overemphasized. It is seen that occupational accidents have increased together 

with the developments seen in shipbuilding sector. Depending on this, workers have begun to pay 

attention to the factor of occupational security in choosing a dockyard. The aim of this study is to 

determine the factors that dock workers pay attention in choosing a dockyard and also to determine 

importance level of occupational security compared to other factors. For this aim, 101 clue-collar 

dockyard workers were applied survey study and results of survey were tested by using SPSS. 

According to study results, it was understood that dockyard workers first of all give importance to the 

factor of wage conditions in choosing a dockyard. The second most important factor was factor of 

insurance. In spite of this, health-security conditions were in the third rank. Moreover, it was analyzed 

whether there is relationship between health-security conditions and demographic characteristics; 

according to this analysis, it was determined that there was a strongly relationship between health-

security conditions and age groups and working years.  

Keywords: health and security, dockyard workers, dockyard management 

 

 

GĠRĠġ 

 

GeliĢen dünya ile birlikte; iĢletmeler arasında rekabet artmakta, iĢ yerinde kullanılan teknoloji 

değiĢmekte buna bağlı olarak çalıĢma koĢulları da her geçen gün ağırlaĢmaktadır. Buna bağlı olarak, 

çalıĢanların sağlık ve güvenlik konularında birtakım sorunlarla karĢı karĢıya kaldığı görülmektedir. 

(Zorlu, 2008). Çünkü insanı çevresi ile bir bütün olarak ele aldığımızda insanların içinde bulundukları 

ortamlardan etkilendikleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. Nitekim iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği kavramları, 
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çalıĢma yaĢamının bireyler üzerinde oluĢturduğu bedensel, ruhsal ve sosyal etkileri üzerine yapılan 

çalıĢmalar sonucu doğmuĢ ve iĢgörenlerin sağlığının korunması ve geliĢtirilmesi, toplumun sağlığına 

yönelik yapılan çalıĢmalar içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir yer edinmiĢtir (Durdu, 2006). ĠĢ 

sağlığı ve güvenliği konusunu önemli kılan etkenlerden en önemlisi ülkemizde ve dünyada yaĢanan iĢ 

kazaları ve meslek hastalıkları oranlarında yaĢanan artıĢtır. ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 

yaĢanan iĢgücü kayıplarının hem iĢletmelere, hem de ülke ekonomisine verdiği zararın boyutları 

konunun devlet, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerce öncelikli konular arasına alınmasında etkili 

olmaktadır (Durdu, 2006). Benzer Ģekilde tersanecilik sektöründe de son yıllarda yaĢanan geliĢmelere 

bağlı olarak meydana gelen iĢ kazaları özellikle iĢ kazalarında hayatını kaybeden çalıĢanlar arasındaki 

artıĢa bağlı olarak tersanelerin iĢ sağlığı ve güvenliğine verdikleri önem tüm kamuoyunca izlenmeye 

baĢlanmıĢ ve baĢta yaĢanan bu kazaların nedenleri üstüne olmak üzere (Aydın, 2010) tersanecilikle 

ilgili birçok alanda araĢtırma yapılmasını zorunlu hale getirmiĢtir.  

TERSANE ĠġLETMELERĠNDE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 

Tersane iĢletmeciliği; desteklendiği ve geliĢtirildiği bütün ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli 

oluĢturan emek yoğun bir sektördür. Birincisi, dünya ticaret hacminin yaklaĢık % 95'i denizyoluyla 

gerçekleĢmektedir (DPT. IX. Kalkınma Planı (2007-2013, Gemi ĠnĢa Sanayi Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporu, Nisan 2006) Ġkincisi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nun yeni gemi inĢasını arttırıcı 

düzenlemeleri söz konusudur. 2005 yılı itibariyle 15 yaĢ üstü gemiler seferden menedilmiĢ, 2015 yılı 

itibarıyla da dıĢ duvarı tek cidarlı gemiler seferden menedilecektir. Bu iki faktör, yeni gemi yapımına 

ve onarımına olan talebi arttırmıĢtır (Tuzla Tersaneler Bölgesi Ġzleme ve Ġnceleme Komisyonu, Tuzla 

Tersaneler Bölgesindeki ÇalıĢma KoĢulları ve Önlenebilir Seri ĠĢ Kazaları Hakkında Rapor, Çizgi 

Basım Yayın, Ġstanbul, Ocak 2008). 

Gemi yapım ve onarımı, çalıĢma koĢulları gereği yüksek riskli iĢ kolu olarak nitelendirilmektedir. 

Sektörel baz da ağır sanayi ile iç içe olan gemi yapımı onarımı bünyesinde çeĢitli yüksek riskli 

iĢlevleri barındırmaktadır. (Nazım Tur ve H. Necip Nalbantoğlu, 2004‘ den aktaran Aydın, 2010). 

Tersanelerde meydana gelen kazalar incelendiğinde, genelde kaza nedenleri olarak; ilk sırada 

yüksekten düĢme, ikinci sırada çarpma, sıkıĢma, patlama üçüncü sırada elektrik çarpması, dördüncü 

sırada yanma son olarak zehirlenme/boğulma faktörlerin ön plana çıktığı görülür (Taylan, 2008). Gemi 

inĢa sanayinde yapılan çalıĢmalarda, genel olarak, kazaların %60‟ı doğrudan insan hatası ve %30‟u da 

dolaylı olarak insan hatasıyla ilgili olduğu gösterilmiĢtir(Aydın, 2010). Dolayısıyla tersanecilik 

sektöründe iĢ güvenliği ile ilgili önlem alınmasını zorunlu tutan sebeplerin araĢtırılmasının yanında 

tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih etmelerinde sağlık güvenlik koĢullarına ne derece önem 

verdiklerinin de araĢtırılması gerekmektedir.  Örneğin sağlık güvenlik koĢullarının mı yoksa ücretin 

mi önemli olduğunun belirlenmesi tersane iĢletmelerine yol gösterecek ve stratejiler geliĢtirmelerinde 

ıĢık tutacaktır. Bu araĢtırmada da tersane çalıĢanlarının bir çalıĢan olarak tersaneyi tercih etmelerinde 

hangi faktörlere önem verdikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢ, sağlık ve güvenlik koĢullarının diğer 

etkenlere kıyasla önem düzeyi tespit edilmiĢ ve çalıĢanlar tarafından sağlık güvenlik koĢullarına 

verilen önem düzeyi ile demografik özelikler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki olup 

olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre kurulan hipotezler Ģöyledir. 

H1: Tersane çalıĢanlarının sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem düzeyi ile eğitim düzeyleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve doğru orantılı bir iliĢki vardır. 

H2: Tersane çalıĢanlarının sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem düzeyi ile yaĢ değiĢkeni 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve doğru orantılı bir iliĢki vardır. 

H3: Tersane çalıĢanlarının sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem düzeyi ile çalıĢma yılı 

değiĢkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve doğru orantılı bir iliĢki vardır. 

H4: Tersane çalıĢanlarının sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem düzeyi ile medeni durum 

değiĢkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve doğru orantılı bir iliĢki vardır. 

H5: Tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih ederken sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem 

düzeyi ile geliĢme imkânına verdikleri önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

vardır. 

H6: Tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih ederken sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem 

düzeyi ile yönetim tarzına verdikleri önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. 

H7: Tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih ederken sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem 

düzeyi ile sigortaya verdikleri önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. 
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H8: Tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih ederken sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem 

düzeyi ile iĢ güvencesine verdikleri önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. 

H9: Tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih ederken sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem 

düzeyi ile ücret koĢullarına verdikleri önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. 

H10: Tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih ederken sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem 

düzeyi ile sosyal imkânlara verdikleri önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. 

 

YÖNTEM 

Bu araĢtırmanın amacı tersane çalıĢanlarının çalıĢan olarak bir tersaneyi tercih etmelerinde hangi 

faktörlere önem verdiklerinin belirlenmesinin yanı sıra iĢ güvenliği faktörünün diğer faktörlere kıyasla 

önem düzeyinin tespit edilmesidir. Ayrıca sağlık –güvenlik koĢulları ile demografik özellikler arasında 

istatistiki olarak bir iliĢkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. Bu araĢtırmanın ana kütlesini 

Tuzla Tersaneler Bölgesi‘nde faaliyet gösteren tersane iĢletmelerinde görev yapan mavi yakalı tersane 

çalıĢanları oluĢturmaktadır. AraĢtırmada zaman ve maliyet kısıtları, iĢ yoğunluğu ve bazı çalıĢanların 

anketi cevaplamak istememeleri sebebiyle tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi uygulanmıĢ ve 

cevaplayıcılar kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiĢtir. Toplam 101 tersane çalıĢanına anket 

uygulanmıĢtır. AraĢtırma bir pilot çalıĢma olarak ele alınmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplamada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıĢtır. Literatürde yapılan çalıĢmalar 

incelenerek anket formu oluĢturulmuĢtur. Anket üç bölümden oluĢmakta olup, birinci bölüm 

cevaplayıcıların demografik özelliklerine iliĢkin soruları kapsamaktadır. Anketin ikinci bölümü 

çalıĢılacak firmayı seçerken daha çok nelere dikkat edileceğine yönelik soruları içermektedir. Bu 

bölümde Durdu (2006)‘un kullandığı ölçekten yararlanılmıĢtır. Veri toplama iĢlemi 02 Haziran – 23 

Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sürecinde toplanmıĢ olan veriler SPSS 

15.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuĢ ve araĢtırma hipotezlerini test etmek üzere 

Kendall Tau b ve eĢleĢtirilmiĢ örneklem t-testinden yararlanılmıĢtır. AnlaĢılması güç soru bulunup 

bulunmadığını test etmek üzere 19 tersane çalıĢanına ön test uygulanmıĢ ve gerekli düzeltmeler 

yapılmıĢtır. 

BULGULAR 

Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Anketi cevaplayan mavi yakalı tersane çalıĢanlarının 43‘ü (%42,6) 18-25 yaĢ aralığında,  17‘si 

(%16,8) 26-35 yaĢ aralığında, 33‘ü (%32,7) 36-45 yaĢ aralığında, üçü (%3) 46-55 yaĢ aralığında, beĢi 

(%5) 56 yaĢ ve üstüdür. 32‘si (%31,7) 1-5 yıl, 21‘i(%20,8) 6-10 yıl, 25‘i (%24,8)11-15 yıl, 

23‘ü(%22,8) 16 ve üstü yıl çalıĢma yılına sahiptir. 10 (%9,9) cevaplayıcının eğitim düzeyi ilkokul, 

24‘ünün (%23,8) ortaokul, 52‘sinin (%51,5) lise, 12‘sinin (%11,9) önlisans, üçünün (%3) lisanstır. 37 

(%36,6) cevaplayıcı bekâr, 64 cevaplayıcı (%63,4) evlidir. 

Sağlık ve Güvenlik Koşullarına Verilen Önem Düzeyi İle Demografik Özellikler Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 
Anketi cevaplayan tersane çalıĢanlarının sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem düzeyi ile 

demografik özellikler arasında anlamlı bir iliĢkinin bulunup bulunmadığı belirlemek üzere Kendall 

Tau b analizi yapılmıĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Tablo 1: Sağlık ve Güvenlik KoĢullarına Verilen Önem Düzeyi Ġle Demografik Özellikler Arasındaki 

ĠliĢki 

   Eğitim 

Düzeyi 

YaĢ ÇalıĢma 

Yılı 

Medeni 

Durum 

Sağlık-Güvenlik 

KoĢulları 

  

  

Korelâsyon ,222(*) ,778(**) ,790(**) -,035 

Anlamlılık (2 

yönlü) 

,016 ,000 ,000 ,725 

Cevaplayıcı Sayısı 101 101 101 101 

*  Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır (2-yönlü). 

 

Tablo 1‘e göre sağlık ve güvenlik koĢullarına verilen önem düzeyi ile eğitim düzeyi arasında 

istatistiksel olarak %95 düzeyinde anlamlı ve doğru orantılı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Yine 

Tablo 1‘e göre sağlık ve güvenlik koĢulları ile yaĢ değiĢkeni arasında doğru orantılı ve güçlü bir 
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iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca yine Tablo 1‘e göre sağlık ve güvenlik koĢulları ile çalıĢma yılı 

değiĢkeni arasında doğru orantılı ve güçlü bir iliĢkin olduğu tespit edilmiĢtir. Medeni durumla sağlık 

ve güvenlik koĢullarına verilen önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢkin 

bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla H1,H2 ve H3 hipotezleri kabul H4 hipotezi red edilir. 

 

Sağlık ve Güvenlik Koşulları Faktörünün Diğer Faktörlere Kıyasla Önem Düzeyi 

Anketi cevaplayan mavi yakalı tersane çalıĢanlarına ‗çalıĢacağınız tersaneyi seçerken hangi faktörlere 

önem veririsiniz?  Sorusu sorulmuĢ ve 1: Çok Önemsiz 5: Çok Önemli olacak Ģekilde 

cevaplandırmaları istenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Tablo 2: Sağlık ve Güvenlik KoĢulları Faktörünün Diğer Faktörlere Kıyasla Önem Düzeyi 

  N Ort. Std. Sapma 

GeliĢme Ġmkânı 101 4,2970 ,45923 

Yönetim Tarzı 101 4,2871 ,51646 

Sigorta 101 4,6139 ,48929 

ĠĢ Güvencesi 101 4,3861 ,48929 

Ücret KoĢulları 101 4,7228 ,44986 

Sağlık ve Güvenlik 101 4,4851 ,52180 

Sosyal Ġmkânlar 101 3,6634 ,49552 

 

Tablo 2‘ ye göre en çok önem verilen ve birinci sırada yer alan faktörün ‗ücret koĢulları‘ olduğu 

görülmektedir. Bu sonuca göre anketi cevaplayan tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih ederken en 

çok ücret koĢullarına önem verdikleri anlaĢılmaktadır. Tablo 1‗e göre ikinci önceliğe sahip faktörün ‗ 

sigorta‘ üçüncü sırada yer alan faktörün ise ‗sağlık ve güvenlik koĢulları‘ olduğu görülmektedir. 

 

Sağlık ve Güvenlik Koşullarının Önem Düzeyi İle Diğer Koşulların Önem Düzeyinin 

Karşılaştırılması 

Anketi cevaplayan tersane çalıĢanlarının sağlık ve güvenlik koĢullarına verdikleri önem düzeyi ile 

diğer faktörlere verdikleri önem düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın bulunup 

bulunmadığını belirlemek üzere eĢleĢtirilmiĢ örneklem t-testi yapılmıĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde 

edilmiĢtir. 

Tablo 3: Sağlık ve Güvenlik KoĢullarının Önem Düzeyi Ġle Diğer KoĢulların Önem Düzeyinin 

KarĢılaĢtırılması 

 t Serbestlik 

Derecesi 

Anlamlılık 

Sağlık ve Güvenlik- GeliĢme Ġmkânı -2,869 100 ,005 

Sağlık ve Güvenlik- Yönetim Tarzı -3,145 100 ,002 

Sağlık ve Güvenlik- Sigorta 3,844 100 ,000 

Sağlık ve Güvenlik- ĠĢ Güvencesi -1,682 100 ,096 

Sağlık ve Güvenlik- Ücret KoĢulları 5,301 100 ,000 

Sağlık ve Güvenlik- Sosyal Ġmkânlar 11,823 100 ,000 

 

Tablo 2‘ye göre sağlık ve güvenlik koĢulları ile iĢ güvencesi faktörü dıĢında diğer faktörler arasında 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Buna göre H5, H6,H7,H9 ve H10 hipotezleri kabul, H8 

hipotezi red edilir.  

SONUÇ 

Son yıllarda tersane iĢletmelerinde meydana gelen kazalar dikkatleri bu noktaya çekmiĢtir. ElveriĢsiz 

iĢ güvenliği koĢulları ölümle sonuçlanan kazalara neden olmuĢtur. Bundan hareketle tersane 

iĢletmeleri iĢ güvenliği koĢullarını iyileĢtirmeye baĢlamıĢtır. Ancak tersane iĢletmelerinin bu alandaki 

çabalarını destekleyecek olan etkenlerden biri de çalıĢanların ne düĢündükleridir. Bu amaçla bu 

araĢtırmada tersane çalıĢanlarının iĢ sağlığı ve güvenliği koĢullarına verdikleri önemin diğer faktörlere 

oranla önem derecesi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre anketi cevaplayan 

tersane çalıĢanlarının daha çok ‗ücret‘ koĢullarına önem verdiği belirlenmiĢtir. Ġkinci sırayı ‗sigorta‘ 

değiĢkeni alırken, ‗iĢ sağlığı ve güvenliği koĢullarının‘ üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 
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YaĢanan kazalara ve ölümlere rağmen tersane çalıĢanlarının iĢ sağlığı ve güvenliği koĢullarına 

verdikleri önem düzeyinin maddiyata verdikleri önem düzeyinin arkasında kaldığı görülmektedir. 

Buna göre anketi cevaplayan tersane çalıĢanları bir tersaneyi tercih ederken daha çok parasal koĢullara 

önem vermektedirler.  

Ayrıca araĢtırmada iĢ sağlığı ve güvenliği koĢullarına verilen önem düzeyi ile demografik özellikler 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki olup olmadığı belirlenmeye çalıĢılmıĢ, yaĢ, eğitim düzeyi 

ve çalıĢma yılı arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir.   

Sonuç olarak, tersane çalıĢanlarının bir tersaneyi tercih etmelerinde, parasal konulara oranla iĢ sağlığı 

ve güvenliği koĢullarına daha fazla önem vermeleri gerektiği söylenebilir. Bunun için eğitimler 

düzenlenmeli, çalıĢanlar iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda daha da bilinçlendirilmeli,  iĢ sağlığı ve 

güvenliği koĢullarının maddiyattan daha önemli olduğu fikri aĢılanmalıdır. 
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Özet 

 

Mevcut iĢ piyasası koĢulları, öğrencileri mezun olduktan sonra tek bir iĢ/meslek seçmektense, çoklu 

kariyer alanlarında kendilerini geliĢtirmeye itmektedir. Çıkan iĢ ilanlarında gittikçe daha fazla karma 

iĢ pozisyonlarına yer verilmekte, öğrenim hayatı boyunca tek bir alana odaklanmıĢ olan öğrenciler ise 

bu iĢ olanaklarını değerlendirmekte eksik kalmaktadırlar. Bu çalıĢmada, EPL-giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik ölçeğini Celal Bayar Üniversitesi‘nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 

öğretim gören öğrenciler üzerine uygulayarak, çoklu kariyer alanlarında motivasyon ve kapasitelerinin 

farklı eğitimsel ve sosyal durumlar için incelemesi yapılmıĢtır. Öğrencilerin okul hayatları boyunca en 

az bir sosyal sorumluluk ve giriĢimcilik projesinde yer almalarının veya proje yapmalarının belirgin 

biçimde motivasyon, niyet ve etkinliklerini arttırdığı görülmüĢtür. Ayrıca öğrencilerin okudukları 

bölümün içeriğinin de farklılık yarattığı analizler sonucunda bulunmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Profesyonellik, Girişimcilik, Motivasyon, Niyet, Etkinlik. 

 

The Research of Entrepreneurship, Professionalism and Leadership Scale on 

CBÜ Applied Sciences School’s Students  
 

Abstract 

 

Current labor market conditions force students to improve themselves in multiple career fields rather 

than to choose one job/profession after graduation. More and more composite job positions are 

gradually wanted in job advertisements; however, students who focused on only one field of study 

during their university years cannot fulfill the requirements of these employment opportunities. In this 

study, EPL- entrepreneurship, professionalism and leadership scale is applied on students who are 

majoring at CBÜ Applied Sciences School and their motivation and capacity in multiple career fields 

is examined for different educational and social conditions. It is shown that the students‘ taking part in 

or performing at least one social responsibility and entrepreneurial project throughout their university 

years distinctly increases motivation, intention and activities. Furthermore, it is found as a result of 

analysis that the content of major that students study on makes significant difference. 

 

Key words: Leadership, Professionalism, Entrepreneurship, Motivation, Intention, Activity. 

 

GĠRĠġ 

 

Liderlik kavramı antik Çin, Mısır, Yunan, Hindistan, Ġsrail, Irak ve Ġtalya kaynaklarına kadar 

dayanmaktadır (Rindova & Starbuck, 1997a,b). Rost (1993), Barker (2002), Yukl (2002:3)  ve 

Winston& Peterson (2006) liderliğin detaylı tanımlarını vermiĢlerdir. Eski bir kavram olmasına 

rağmen liderlik kavramıyla ilgili pek çok tartıĢma yapılmıĢ ve yapılmaktadır. Liderlik ve yöneticilik 

kavramlarının buluĢtuğu ve ayrıldığı yönler literatürde sıkça tartıĢılmıĢtır.  GiriĢimcilik ise daha yeni 

tarihli bir kavramdır, fakat farklı yazarlar tarafından pek çok farklı tanımı yapılmıĢtır. Onuoha G. 

(2007), Sexton D. & Bowman N. (1985), Hisrich, R.D. (1990) bunlardan bazılarıdır. Peter Drucker 

(1970)‘a göre giriĢimcilik risk almaktır. Cogliser ve Brigham (2004), liderlik ve giriĢimcilik 

kavramlarının iliĢkisini incelemiĢlerdir. Bu iki kavramla yakından bağlantılı diğer bir kavram ise 

profesyonelliktir. Profesyonellik bir takım elbise giymek ya da evrak çantası taĢımak değil, iĢ ile ilgili 
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sorumluluk, mantık, güvenilirlik ve mükemmellik ile davranmaktır. Etkin bir Ģekilde iletiĢim kurmak 

ve her durumda verimli olmanın bir yolunu bulmaktır. Chan vd. (2012), bu üç kavramın birbiriyle 

iliĢkisini araĢtırmıĢ ve bu iliĢkiyi ölçmek için EPL- GiriĢimcilik, Profesyonellik, Liderlik ölçeğini 

tasarlamıĢlardır.  

 

EPL (E: Entrepreneurship- GiriĢimcilik, P: Professionalism- Profesyonellik, L: Leadership- Liderlik) 

öğrenci kariyer arzusu ölçeği, Chan ve diğerleri (2012) tarafından, 2012‘de Singapur‘daki Nanyang 

TechnologicalUniversity‘de okuyan 10326 öğrenci üzerinde geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Daha sonra 

bazı ufak düzenlemelerle son halini almıĢtır. EPL ölçeği, bireyleri, yani öğrencileri çoklu kariyer 

alanlarında motivasyonları ve kapasiteleri olan bireyler olarak görmektedir. Tek bir kariyer yolu 

seçmektense, örneğin ―profesyonel bir lider olmak istiyorum‖ veya ―giriĢimci bir profesyonel olmak 

istiyorum‖ veya ―giriĢimci bir lider olmak istiyorum‖ gibi farklı bileĢimleri tercih edebilirler. Ölçeğin 

temel varsayımı, öğrencilerin kariyer yönelimlerinin üç temel bileĢeni olduğudur: giriĢimcilik, 

profesyonellik ve liderlik. EPL ölçeği ile öğrencilerin bu bileĢenlere olan arzuları motivasyon, etkinlik 

ve niyet bazında bağımsız olarak ölçülmektedir.  Tüm bu varsayımlar ıĢığında, ölçek günümüzün 

çoklu uzmanlık gerektiren mesleklerin artması gerçeğini de yansıtmakta ve ölçmektedir.  

EPL Kariyer Ġsteği Ölçeği 3 temel faktörden oluĢmaktadır.  

 Motivasyon: GiriĢimci, profesyonel ve lider olma motivasyonlarını ölçen 5‘li Likert 

tipi 27 soruluk bir ölçektir. 

 Niyet: Mezuniyetten sonra giriĢimci, profesyonel ve liderlik kariyerini seçme niyetini 

ifade eden 5‘li Likert Tipi 11 soruluk bir ölçektir.      

 Etkinlik: Belirli bir yetenek ve faaliyetler setindeki görevleri baĢarmakla ilgili ―hiç 

emin değilim‖ den ―kesinlikle eminim‖ e kadar 5‘li ölçekte değerlendirilen 19 soruluk 

bir ölçektir.  

Ölçekte temel faktörler olan motivasyon, niyet ve etkinlik faktörlerinin her birinin üçer alt faktörü 

vardır: GiriĢimcilik, Profesyonellik ve liderlik. Ölçeğin son hali Chan‘den izin alınarak uygulanmıĢtır. 

Anket sorularının cevapları, öğrenci bazında Chan‘in vermiĢ olduğu değerlendirme tablosuna göre 

toplamsal olarak elde edilmiĢ ve bu toplamsal puanlar tüm analizlerde kullanılmıĢtır.  

 

ARAġTIRMA BULGULARI 

 

AraĢtırma bulguları birkaç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk olarak araĢtırmaya katılan öğrencilerin 

demografik özellikleri özetlenmiĢtir. Daha sonra ise modeldeki tüm alt faktörlerin öğrencilerin 

demografik ve durumsal değiĢkenleri açısından incelemesi yapılmıĢtır. 

 

Demografik Göstergeler 

Celal Bayar Üniversitesi‘nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğretim gören öğrenciler üzerine 

yapılan ankete katılan 903 öğrencinin %61‘i kız (548), %39‘u erkek (352)‘dir. Aynı öğrencilerin 

yaĢları arasında yapılan dağılıma bakıldığında; öğrencilerin %75‘ten fazlasının 22 ve altı yaĢlarda 

olduğu, %10 kadarının 24 yaĢ üstünde olduğu tespit edilmiĢtir.     

Öğrencilerin okudukları bölümlere göre dağılımlarına bakıldığında, %40‘ının―Bankacılık ve Finans 

Bölümü‖ örgün öğretimde, %28‘inin ―Uluslararası Ticaret Bölümü‖nde, %32‘sinin de ―Bankacılık ve 

Finans Bölümü‖ ikinci öğretimde okumakta oldukları görülmektedir. Öğrencilerin %26 sı ―birinci 

sınıf‖, %25‘i ―ikinci sınıf‖, %22‘si ―üçüncü sınıf‖, %27‘si ise ―dördüncü sınıf‖ öğrencisidir. 

Öğrencilerin  ―giriĢimcilik, profesyonellik, liderlik‖ özelliklerinin geliĢiminde anne ve babalarının 

çalıĢma durumlarının etkili olabileceği düĢünüldüğü için, anket formunda buna yönelik sorular 

konulmuĢtur.Buna göre; öğrencilerin %77‘sinin annesi çalıĢmamaktadır. Bunun tam tersi olarak 

babalarının %69‘u çalıĢmaktadır.  

 

Alt Faktörlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Daha önce de belirtildiği gibi, ölçekte 3 temel faktör vardır. Motivasyon, niyet ve etkinlik. Her birinin 

de 3‘er alt faktörü (giriĢimcilik, profesyonellik, liderlik) bulunmaktadır. Bu alt faktörlerin tanımlayıcı 

alt istatistikleri Tablo 1‘de görülmektedir. Tablonun son sütununda, öğrencilerin alt faktör puanları 

Singapur öğrencileri üzerinde yapılan orijinal anket sonucunda oluĢturulan normlara göre 
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sınıflandırılmıĢtır. Öğrencilerin bazı alt faktörlerde ortalamada oldukları görülürken, etkinlik 

faktörünün giriĢimcilik alt faktöründe yüksek grupta yer aldıkları görülmektedir.  

 

Tablo 1: Alt Faktörlerin Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

 
Örnek 

Sayısı 
Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma Norm karĢılaĢtırması 

Motivasyon – GiriĢimcilik 903 8,00 40,00 28,7853 5,34536 Ortalama 

Motivasyon – Profesyonellik 903 12,00 45,00 35,6924 5,27956 Biraz yüksek 

Motivasyon – Liderlik 903 9,00 45,00 33,2975 5,27084 Biraz yüksek 
Niyet – GiriĢimcilik 903 4,00 20,00 12,9169 3,85345 Biraz yüksek 
Niyet – Profesyonellik 903 4,00 20,00 15,1528 2,77750 Ortalama 
Niyet – Liderlik 903 3,00 15,00 10,8981 2,23895 Ortalama 
Etkinlik – GiriĢimcilik 903 7,00 35,00 26,2482 5,29613 Yüksek 

Etkinlik – Profesyonellik 903 5,00 25,00 19,3034 3,73824 Biraz yüksek 
Etkinlik – Liderlik 903 7,00 35,00 27,1248 5,13954 Biraz yüksek 

 

Alt Faktörlerin Cinsiyet Açısından İncelenmesi 

Tablo 2‘de cinsiyet faktörünün, alt boyutların ortalaması açısından fark yaratıp yaratmadığını test 

etmek için yapılan t-testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 2‘den görüldüğü gibi, iĢaretli olan 

(motivasyon-giriĢimcilik, motivasyon-profesyonellik, niyet-giriĢimcilik, niyet-profesyonellik, etkinlik- 

giriĢimcilik) alt faktörleri için öğrencilerin cinsiyeti ortalamalar açısından farklılık yaratmaktadır.   

Ayrıca ―cinsiyetler‖ arasındaki duruma bakıldığında motivasyon ve niyet faktörlerinin profesyonellik 

alt boyutlarında kadınların ve tüm faktörlerin giriĢimcilik alt boyutunda ise erkeklerin daha yüksek 

puan ortalamasına sahip oldukları görülmektedir. Bu durum göstermektedir ki, giriĢimcilikte erkek 

öğrenciler daha baskınken, profesyonellikte kız öğrenciler daha baskındır. Liderlikte ise her iki grup ta 

eĢit durumdadır. 

 

Tablo 2: Cinsiyet EPL Ölçeğindeki Boyutların ortalamaları açısından fark yaratıyor mu? 

 
Cinsiyet 

DeğiĢkeni 
N Ortalama Std. Sapma 

Ġstatistiksel 

Anlamlılık 

Motivasyon – GiriĢimcilik 
Kadın 547 28,3914 5,15007 

* 
Erkek 352 29,5142 5,46238 

Motivasyon – Profesyonellik 
Kadın 547 36,1147 4,92293 

* 
Erkek 352 35,1225 5,61996 

Motivasyon – Liderlik 
Kadın 547 33,4697 4,89586 

 
Erkek 352 33,1214 5,73560 

Niyet – GiriĢimcilik 
Kadın 547 12,3065 3,68898 

* 
Erkek 352 13,8987 3,91451 

Niyet – Profesyonellik 
Kadın 547 15,4893 2,70554 

* 
Erkek 352 14,6515 2,78485 

Niyet – Liderlik 
Kadın 547 10,9516 2,20409 

 
Erkek 352 10,8310 2,29281 

Etkinlik – GiriĢimcilik 
Kadın 547 25,9064 5,15559 

* 
Erkek 352 26,8248 5,45112 

Etkinlik – Profesyonellik 
Kadın 547 19,4808 3,62937 

 
Erkek 352 19,0668 3,84555 

Etkinlik – Liderlik 
Kadın 547 27,1896 4,96250 

 
Erkek 352 27,0767 5,38822 

     

Alt Faktörlerin Öğrencilerin Karakteristik Özelliklerinin Gelişmesine Katkısı Olan Değişkenler 

Açısından İncelenmesi 

 

Öğrencilerin ―sosyal sorumluluk projelerine‖ katılma durumlarının onların karakteristik özelliklerinin 

değiĢiminde etkili olduğu düĢünülebilir. Yani, sosyal sorumluluk projelerine katılma durumu 

öğrencilerin, alt faktör puanlarının yükselmesine imkan verebilmektedir.  Örneklem grubundaki 

öğrencilerin %82,3‘ü sosyal sorumluluk projelerine katılmadıklarını belirtmiĢlerdir.  

Sadece sosyal sorumluluk projelerine katılmak değil, aynı zamanda üniversite hayatları süresince yada 

lise dönemlerinde her hangi bir ―giriĢimcilik faaliyetine‖ katılma durumları sorulduğunda, örneklemin 
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%81,8‘ı bu soruya üniversite yıllarında giriĢimcilik faaliyetlerine katılmadıklarını, lise yıllarında da 

katılmadıklarını (%84,1) belirtmiĢlerdir. 

Tablo 3‘de sosyal sorumluluk projelerinde çalıĢma durumunun motivasyon, niyet ve etkinlik 

boyutlarının ortalamasında fark yaratıp yaratmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçları 

gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 3: Sosyal Sorumluluk Projelerinde ÇalıĢma Durumu EPL Ölçeğindeki Boyutların Ortalamaları 

Açısından Fark Yaratıyor mu? 

 
Sosyal Sorumluluk 

Projelerinde ÇalıĢma Durumu 

Gözlenen 

Frekans 
Ort. Std. Sapma 

Ġstatistiksel 

Anlamlılık 

Motivasyon – GiriĢimcilik 
ÇalıĢtım 156 29,3352 5,62391  

ÇalıĢmadım 725 28,6667 5,26145 

Motivasyon – Profesyonellik 
ÇalıĢtım 156 36,2228 5,34841  

ÇalıĢmadım 725 35,5757 5,25311 

Motivasyon – Liderlik 
ÇalıĢtım 156 34,6074 5,69537 * 

ÇalıĢmadım 725 33,0209 5,13907 

Niyet – GiriĢimcilik 
ÇalıĢtım 156 12,9615 3,79624  

ÇalıĢmadım 725 12,9048 3,87860 

Niyet – Profesyonellik 
ÇalıĢtım 156 15,6453 2,94482 * 

ÇalıĢmadım 725 15,0533 2,71434 

Niyet – Liderlik 
ÇalıĢtım 156 11,2692 2,16228 * 

ÇalıĢmadım 725 10,8290 2,26302 

Etkinlik – GiriĢimcilik 
ÇalıĢtım 156 27,0128 5,16795 * 

ÇalıĢmadım 725 26,1039 5,30002 

Etkinlik – Profesyonellik 
ÇalıĢtım 156 20,0598 3,96481 * 

ÇalıĢmadım 725 19,1795 3,61601 

Etkinlik – Liderlik 
ÇalıĢtım 156 27,6966 5,01616  

ÇalıĢmadım 725 27,0360 5,17345 

 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi, sosyal sorumluluk projelerinde bulunan öğrenciler ile bulunmayan 

öğrenciler arasında alt boyut puan ortalamaları açısından farklılıklar vardır. Özellikle de motivasyonun 

―liderlik‖ alt boyutunda; niyetin hem ―profesyonellik‖, hem ―Liderlik‖ alt boyutlarında; etkinliğin ise 

―giriĢimcilik‖ ve ―profesyonellik‖ alt boyutlarında bir fark yaratmıĢ olduğu ortadadır. 

Sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerin çalıĢma durumlarına bakıldığında, sosyal sorumluluk 

projelerinde yer alanların, alt faktör ortalamaları yer almayanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu oldukça dikkate değer bir bulgudur. Çünkü bu projelere katılımın kiĢinin bireysel 

ve mesleki geliĢimin ciddi katkısı bulunmaktadır. 

GiriĢimcilik projelerinde çalıĢma durumunun motivasyon, niyet ve etkinlik boyutlarının ortalamasında 

fark yaratıp yaratmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçları Tablo 4‘te gösterilmiĢtir. 

Tablo 4‘de görüldüğü gibi, motivasyonun tüm alt boyutlarında; niyetin ―liderlik ve etkinlik‖ alt 

boyutlarında; etkinlikte ise bütün alt boyutlarda giriĢimcilik projelerine katılmanın ortalamada fark 

yarattığı tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 4: GiriĢimcilik Projelerinde ÇalıĢma ve ÇalıĢma Durumu EPL Ölçeğindeki Boyutların 

Ortalamaları Açısından Fark Yaratıyor Mu? 

 

GiriĢimcilik 

Projelerine 

Katılma Durumu 

Gözlenen 

Frekans 
Ortalama Std. Sapma 

Ġstatistiksel 

Anlamlılık 

Motivasyon – GiriĢimcilik 
Katıldım 156 30,1026 5,71179 * 

Katılmadım 739 28,5265 5,21050 

Motivasyon – Profesyonellik 
Katıldım 156 36,6819 4,73955 * 

Katılmadım 739 35,5068 5,34989 

Motivasyon – Liderlik 
Katıldım 156 34,1034 5,10917 * 

Katılmadım 739 33,1381 5,26631 

Niyet – GiriĢimcilik 
Katıldım 156 13,3910 4,02344 * 

Katılmadım 739 12,8187 3,80821 

Niyet – Profesyonellik 
Katıldım 156 15,4017 2,93922  

Katılmadım 739 15,1006 2,73462 

Niyet – Liderlik 
Katıldım 156 11,4135 2,11992 * 

Katılmadım 739 10,7896 2,25118 
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Etkinlik – GiriĢimcilik 
Katıldım 156 27,6271 5,17501 * 

Katılmadım 739 25,9558 5,27809 

Etkinlik – Profesyonellik 
Katıldım 156 20,3413 3,51186 * 

Katılmadım 739 19,0842 3,73663 

Etkinlik – Liderlik 
Katıldım 156 28,5192 4,86259 * 

Katılmadım 739 26,8318 5,14668 

  

GiriĢimcilik projelerinde çalıĢma durumuna genel olarak bakıldığında, projelerde çalıĢmıĢ olanların 

tüm alt faktör boyutlarında, çalıĢmayanlara gör daha yüksek değerler aldıkları görülmüĢtür. Ayrıca, bu 

değerler özellikle sosyal sorumluluk projelerinde alınan puan farklarından daha büyüktür. Burada 

giriĢimcilik projesinde yer almanın öğrencileri daha motive ettiği ve yönlendirdiği görülmektedir.    

Tablo 5‘de kendisi giriĢimcilik faaliyetinde bulunma durumunun motivasyon, niyet ve etkinlik 

boyutlarının ortalamasında fark yaratıp yaratmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçları 

görülmektedir. 

 

Tablo 5: GiriĢimcilik Faaliyetinde Bulunma Durumu, EPL Ölçeğindeki Boyutların Ortalamaları 

Açısından Fark Yaratıyor Mu? 

 

GiriĢimcilik 

faaliyetinde bulunma 

durumu 

N 

Ort. Std. Sapma 
Ġstatistiksel 

Anlamlılık 

Motivasyon – GiriĢimcilik 
Bulundum 135 30,8614 5,61985 * 

Bulunmadım 759 28,4556 5,20244 

Motivasyon – Profesyonellik 
Bulundum 135 36,6667 5,03678 * 

Bulunmadım 759 35,5308 5,28577 

Motivasyon – Liderlik 
Bulundum 135 34,6880 5,40796 * 

Bulunmadım 759 33,0702 5,19507 

Niyet – GiriĢimcilik 
Bulundum 135 14,3580 3,85380 * 

Bulunmadım 759 12,6689 3,81615 

Niyet – Profesyonellik 
Bulundum 135 15,2000 2,91454  

Bulunmadım 759 15,1449 2,74197 

Niyet – Liderlik 
Bulundum 135 11,7111 2,13663 * 

Bulunmadım 759 10,7628 2,23321 

Etkinlik – GiriĢimcilik 
Bulundum 135 28,1099 4,90207 * 

Bulunmadım 759 25,9622 5,27224 

Etkinlik – Profesyonellik 
Bulundum 135 20,3926 3,62845 * 

Bulunmadım 759 19,1390 3,68000 

Etkinlik – Liderlik 
Bulundum 135 28,6741 4,74254 * 

Bulunmadım 759 26,9048 5,12047 

 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi, öğrencinin kendisinin giriĢimcilik faaliyetinde bulunması,  niyet 

faktörünün Profesyonellik alt boyutu hariç tüm faktörlerin tüm alt boyutların ortalamalarında farklılık 

yaratmıĢtır.  

Kendi giriĢimcilik faaliyetlerinde bulunma durumları dikkate alındığında, genel bir değerlendirme 

yapılırsa tüm alt faktörler boyutunda kendi giriĢimcilik faaliyetinde bulunanların ortalamaları 

bulunmayanlara göre yüksek çıkmıĢtır. Daha da dikkate değer olan durum, giriĢimcilik faaliyetinde 

bulunma durumunun yarattığı farkın, sorumluluk projesine katılma durumu ve giriĢimcilik 

projelerinde çalıĢma durumunun yarattığı farktan daha büyük olmasıdır. Bu durum, kendi iĢ fikrini 

hayata geçirmeye çalıĢan bireylerin, motivasyon, etkinlik ve niyetlerinin, geçirmeyenlere göre daha 

belirgin olduğunu göstermektedir.  

 

Alt Faktörlerin Öğrencinin Sınıfı Açısından İncelenmesi 

Ankete katılan Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler öğrencilerinin bulundukları sınıf 

itibariyle motivasyon, niyet ve etkinlik ölçeklerindeki alt faktörlerin farklı olup olmadıklarını 

belirlemek amacıyla ANOVA testi uygulanmıĢ ve sonuçları Tablo 6‘da özetlenmiĢtir. Uygulanan test 

sonucunda en az bir sınıfın ortalamalarının arasında fark gözlemlenmiĢtir. Bu gözlemlerin ardından 

hangi sınıflar arasında farklılıklar olduğunu anlamak amacıyla ikili karĢılaĢtırmalar için Tukey HSD 

testi uygulanmıĢtır. Ġkili karĢılaĢtırmalar Tukey HSD test sonuçlarına göre 1.sınıflar 3.sınıfların 

Motivasyon (Profesyonellik) ve Motivasyon (Liderlik), niyet (Profesyonellik), etkinlik (GiriĢimcilik), 

Etkinlik (Profesyonellik), Etkinlik (Liderlik) ortalamalarında farklılık gözlenmiĢtir. Uygulanan ikili 
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karĢılaĢtırmalar Tukey HSD testi sonuçlarına gör 3.sınıflar ile 4.sınıfların niyet (Profesyonel) ve Niyet 

(Liderlik) ortalamalarında farklılık görülmüĢtür. Ġkinci ve üçüncü sınıflar arasında etkinlik 

(giriĢimcilik), etkinlik (Profesyonellik) ve etkinlik (Liderlik) ortalamalarında anlamlı fark 

görülmüĢtür. 

 

Tablo 6: Öğrencinin Bulunduğu Sınıf, EPL Ölçeğindeki Boyutların Ortalamaları Açısından Fark 

Yaratıyor Mu? 

 

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Beklemeli  

Ort. N Ort. N Ort. N Ort. N Ort. N 
Ġstatistiksel 

Anlamlılık 

Motivasyon – GiriĢimcilik 28,29 236 28,69 225 29,18 185 29,07 244 29,82 11  

Motivasyon – Profesyonellik 35,06 236 35,85 225 36,77 185 35,50 244 33,67 11 1-3 

Motivasyon – Liderlik 32,62 236 33,60 225 34,33 185 32,96 244 33,27 11 1-3 

Niyet – GiriĢimcilik 12,92 236 12,66 225 12,75 185 13,23 244 14,36 11  

Niyet – Profesyonellik 14,93 236 15,29 225 15,91 185 14,76 244 14,09 11 1-3,3-4 

Niyet – Liderlik 10,78 236 10,98 225 11,31 185 10,70 244 9,64 11 3-4 

Etkinlik – GiriĢimcilik 25,70 236 25,61 225 27,31 185 26,51 244 28,55 11 1-3, 2-3 

Etkinlik – Profesyonellik 18,88 236 18,79 225 20,16 185 19,62 244 18,64 11 1-3, 2-3 

Etkinlik – Liderlik 26,67 236 26,73 225 28,17 185 27,18 244 27,45 11 1-3, 2-3 

 

Çıkan sonuçlar içinde oldukça dikkat çekici bazı bulgular vardır. 3.cü sınıflar diğer sınıflara göre her 

boyutta daha yüksek skorlar almıĢlardır. 4.cü sınıflar 1 ve 2.ci sınıflardan daha yüksek de olsa, 

3.sınıflardan daha düĢük puanlar almıĢlardır. Tam mezun olma aĢamasında olan öğrencilerin, bu 

aĢamada hedeflerini belirlemiĢ oldukları düĢünüldüğünden, bu durum oldukça ĢaĢırtıcı bulunmuĢtur. 

Bunun nedeninin bütün öğrencilerin okul bitimi sonrasında giriĢimcilik düĢünmeyip, doğrudan ―kamu 

kariyeri‖ ni tercih etmiĢ olabilecekleri düĢünülebilir. 

       

Alt Faktörlerin Öğrencinin Bölümü Açısından İncelenmesi 

Ankete katılan UBYO öğrencilerinin okudukları bölüm itibariyle motivasyon, niyet ve etkinlik 

ölçeklerindeki alt faktörlerin farklı olup olmadıklarını belirlemek amacıyla ANOVA testi uygulanmıĢ 

ve sonuçları Tablo 7‘de özetlenmiĢtir Uygulanan test sonucunda en az bir bölümün ortalamalarının 

arasında fark gözlemlenmiĢtir. Bu gözlemlerin ardından hangi sınıflar arasında farklılıklar olduğunu 

anlamak amacıyla ikili karĢılaĢtırmalar için Tukey HSD testi uygulanmıĢtır.  

 

Tablo 7: Öğrencinin Okuduğu Bölüm, EPL Ölçeğindeki Boyutların Ortalamaları Açısından Fark 

Yaratıyor Mu? 
 Bankacılık ve Finans 

(Örgün) 
Uluslararası Ticaret 

Bankacılık ve Finans 

(Ġkinci Öğretim) 

 

Ort. N Ort. N Ort. N 
Ġstatistiksel 

Anlamlılık 

Motivasyon – GiriĢimcilik 28,86 364 29,03 252 28,51 285  

Motivasyon – Profesyonellik 35,57 364 36,29 252 35,35 285  

Motivasyon – Liderlik 33,09 364 33,76 252 33,19 285  

Niyet – GiriĢimcilik 12,80 364 13,49 252 12,56 285 2-3 

Niyet – Profesyonellik 14,94 364 15,49 252 15,12 285 1-2 

Niyet – Liderlik 10,79 364 11,19 252 10,77 285  

Etkinlik – GiriĢimcilik 25,96 364 27,05 252 25,87 285 1-2, 2-3 

Etkinlik – Profesyonellik 18,97 364 19,93 252 19,15 285 1-2, 2-3 

Etkinlik – Liderlik 26,79 364 27,88 252 26,85 285 1-2 

 

Uygulanan ANOVA Testi sonucunda bölümler arasında alt faktör ortalamaları açısından farklılıklar 

gözlemlenmiĢtir. Tabloda iĢaretli olan gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. Genel 

sonuçlar incelendiğinde Uluslararası Ticaret Bölümünün tüm alt faktör ortalamalarının Bankacılık ve 

Finans Bölümünden yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. Bunun en büyük nedeninin üniversite giriĢ sınavı 

tercihi sırasında UT öğrencilerinin meslek lisesi çıkıĢlı olmaları ve bilinçli tercih yapmıĢ olmaları 

düĢünülebilir. Bankacılık Bölümündeki öğrenciler ise ―açıkta kalmamak‖ adına bu bölümü tercih 

ettiklerinden bu kararsızlığı halen yaĢıyor olabilirler. Ayrıca UT öğrencilerinin giriĢimcilik alanında 

okul dönemi içinde teĢvik edilirken, Bankacılık bölümü öğrencilerine klasik bir mantıkla ―memur‖ 
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olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu durum istenmese de öğrencilere yıllar içerisinde empoze 

edilmektedir. 

        

Alt Faktörlerin Öğrencinin Anne ve Babasının Çalışma Durumu Açısından İncelenmesi 

Öğrencilerin anne ve babalarının çalıĢma durumunun alt faktör ortalamaları arasında fark yaratıp 

yaratmadığı t-testleri ile incelenmiĢ ve ne annenin ne de babanın çalıĢma durumunun bir fark 

yaratmadığı bulunmuĢtur. Bunun sebebi, öğrencilerin çoğunun ailesinin düĢük gelir seviyesi 

sağlayacak iĢlerde çalıĢıyor olmaları olabilir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Bu çalıĢma, EPL ölçeğini Celal Bayar Üniversitesi‘nde UBYO‘da öğretim gören öğrenciler üzerine 

uygulayarak, çoklu kariyer alanlarında motivasyon ve kapasitelerinin farklı eğitimsel ve sosyal 

durumlar için incelenmesi amaçlanarak baĢlanmıĢtır. UBYO‘da Uluslar arası Ticaret ve Bankacılık- 

Finans Bölüm‘leri bulunmaktadır. Üniversite‘nin özellikle Uluslar arası Ticaret Bölümüne gelen 

öğrenciler ―meslek lisesi‖ çıkıĢlıdır. Yani gelecek beklentileri ile ilgili kararlarını seçerlerken, daha 

bilinçli oldukları düĢünülebilir. Bu öğrencilerin daha çok ―ihracat ticaret, ve giriĢimcilik‖ alanlarında 

faaliyette bulunan kiĢiler olacakları tahmin edilmektedir. Tam tersine Bankacılık ve Finans 

Bölümünde okuyan öğrencilerin de daha çok ―kamu personeli‖ olmaya yönelik yönlendirmeler ile 

gelmiĢ oldukları gözlemlenmiĢtir.  

ELP Kariyer isteği ölçeğidir. Öğrencilerin gelecek beklentilerinde motivasyonun, niyetin ve etkinliğin 

ne ölçüde onların tercihlerini ettiklerini söylemek için önemli bir argümandır. Ölçeğin temel varsayımı 

ise, liderlik, yöneticilik ve giriĢimciliktir. Elde edilen sonuçlar oldukça 3 dikkat çekici baĢlık olmuĢtur.  

Birincisi; Cinsiyetler açısından; kız ve erkek öğrenciler arasında bazı farklılıklar bulunmuĢtur. 

GiriĢimcilik ve profesyonellik alanındaki bu farklılıklar özellikle motivasyon, niyet ve etkinlik 

boyutunda öğrencileri birbirinden ayırmaktadırlar. Özellikle kız öğrencilerimizin ―profesyonellik‖ 

konusunda, erkek öğrencilerimizin de ―giriĢimcilik‖ konusunda daha etkin, baskın oldukları 

söylenebilir.  

Ġkincisi; gerek lise yıllarında, gerekse üniversite yıllarında ―sosyal sorumluluk projeleri yapan, 

giriĢimcilik faaliyetlerinde bulunan‖ öğrencilerin kariyer tercihlerinde daha kararlı oldukları ve 

seçimlerinde daha ―giriĢimciliğe‖ yönelik tavırlar geliĢtirmiĢ oldukları tespit edilmiĢtir. 

Üçüncü olarak; Uluslararası Ticaret üçüncü sınıf öğrencilerinin diğer bölüm ve sınıf öğrencilerine göre 

giriĢimcilik alanında daha baskın oldukları görüĢmüĢtür. Ancak iĢin ilginç olanı bu özelliklere sahip 

olan bu öğrencilerin dördüncü sınıfa geçtiklerinde farklı bir tutum ve davranıĢlara girmeleri, onların 

birden kariyer yıllarında sağlam durmayı tercih ederek hemen sırtlarını devlete bağlayacakları bir iĢ 

yerine geçmeyi, düĢündüklerini göstermiĢtir. Bu oldukça giriĢimci olabilecek olan bir grubun 

kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Bu aĢamada öğrencilerin yine giriĢimcilik ile teĢvik edilmesi, 

diğer taraftan da Bankacılık Bölümünde okuyan öğrencilerin de iyi birer giriĢimci olabileceklerine 

yönelik ciddi bir motivasyon desteğinin gösterilmesi gereklidir.  
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Abstract 

 

Founded in 1976 Tire Dairy Cooperative with around 2000 milk producer is an example of rural 

development model in Turkey.  

The main mission of the Cooperative; to increase the manufacturer's profit. To achieve this; It is 

reducing the cost of production services, make infrastructure investments for the improvement of milk 

quality and when it operates the manufacturer of the product, it is working to serve the producer to the 

consumer. 

Today, the Cooperative as the largest milk collection cooperatives has been shown an example of a 

structure in the region and Turkey. In 2002, when the new management and administrative staff to 

enter into the reorganization, The cooperative provided significant improvements in milk quality and 

production costs are reduced. In addition, a lot of projects signed and many projects which executing 

successfully implemented. 

There are two main objectives of Tire Dairy Cooperative; The first is to produce milk in the European 

standard. The second is to protect the small-scale producers. 

In this research; What does the cooperatives, which accomplished these goals, has been research topic. 

In order to find it, we interviewed with co-chairman and its members and members of the cooperative, 

one by one.  According to the results; the gains achieved are satisfied both cooperatives and member 

of cooperative, cooperative has competition power, it adapts to changing conditions and It has an 

experienced management staff. 

In the present day when the expansion of Cooperatives, It is evaluated that "modeling‖ has been 

shown in research may provide a guide for future cooperative practices. 

 

Key Words: Cooperatives, development model, rural area, rural development.. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Rural areas are facing major challenges today which arise mainly from globalisation, demographic 

change and the rural migration of young, well-trained people. Policies for rural areas aim to contribute 

to recognising and making use of strengths and opportunities. This case has led to human beings for 

better understanding thin line of between rural and urban areas.  

 

The relationship between rural and urban has brought to development problems for humanity. At this 

point, "general development" alongside a "rural development" has become the issue on the agenda. 

Because of these developments, various approaches for the development of rural areas have been 

developed and implemented in both Turkey and in the world. 

 

The conditions of the rural areas where analysis is correct, resolved and accordingly development of 

realistic and systematic models, development approach of social, political and cultural realities of 

sectoral approachs that have been taken into consideration can be more successful. 

 

Rural development has always been an important issue in all discussions pertaining to economic 

development, especially of developing countries, throughout the world.  

 

Especially after the 1980 in the world, paradigmatic changes are happening in rural development 

approaches. 
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Especially in developing countries, political priorities based on growth leave their place to quest for 

integrated development which covering the whole of society.  

 

Increasing poverty and hunger, rural-urban, growth differences between developed and less developed 

regions and countries, the economic imbalances and injustices, rapidly polluted and depleted natural 

resources are kept all the rural development concept in the world at the forefront of the agenda.  

 

Sectoral and growth-oriented development models do not respond to all sections of society. This 

situation has left the place of rural development models which emphasize human and nature. 

 

Rural development is no longer contain only sectoral approach or agricultural development. 

Development instead of growth, sharing instead of production, marketing instead of sales, local 

development rather than national scale, various social dynamics rather than homogeneous social 

structure have increasingly come to the forefront. 

 

Therefore, rural development policies showing changes in globalized world. They transform to 

common denominator which is policies with a functional and integrated approach that includes 

agriculture and non-agricultural sectors for the welfare of rural communities 

 

Rural development approaches have differentiated within the framework of technological 

developments and socio-economic conditions in time. According to economic, social, cultural and 

administrative characteristics of countries, differences are observed in practice. Modernization in 

agriculture and government intervention have dominated over rural development approach until 1980s. 

After 1980, concepts such as sustainable development, participation, governance have been shaping 

the concept of rural development policy. 

 

Besides of the world these developments about rural development also affected to Turkey. Turkey is 

one of country, try and apply many more model of rural development in the country. These models 

have been implemented by sometimes the impact of international organizations and sometimes 

political approach.  

 

Because of differences models, model of ―Tire Dairy Cooperatives‖ operating successfully in Turkey 

has been tried to reveal in this research. 

 

2. LITERATURE REVIEW  

2.1. Rural Area  

 

For the definition of rural areas; people, goods, significant changes caused by mobility of capital and 

other social processes between urban and rural areas need to pay attention. 

 

This intensive contact and activity play an important role defined concept of rural and urban in 

different ways by countries. According to Frey and Zimmer (Leeuwen, 2010:16), an assessment is 

made based on 3 criteria for separation rural and urban features from each other ; ecological, economic 

and social factors.  

 

Clokeke, et al (2006: 20-21) considers concept of rurality in 3 different context: according to 

functionality of rurality, scope of political-economic and social structure of rurality. 

 

In general, a rural area  that is located outside towns and cities.
 
Nearly half of the world‘s population 

lives in rural areas, and 90% of those people live in developing countries. Rural areas in developing 

countries are characterized by a dependence on agriculture and natural resources. 

 

Typical rural areas have a low population density and small settlements. Agricultural areas are 

commonly rural, though so are others such as forests. Different countries have varying definitions of 

"rural" for statistical and administrative purposes. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Rural_area 

 

Therefore, as in other countries, different definitions of rural areas in Turkey are used. In order to 

compare countries according to the same criteria, international organizations developed standard 

definitions. This type of definition, used by the rural areas developed by the OECD and the EU is the 

most common definition.  

 

According to definition, also used determination of the region‘s typology; Rural area has a population 

density less than 150 people per square kilometre. (In Canada, the Organisation for Economic Co-

operation and Development defines a "predominantly rural region" as having more than 50% of the 

population living in rural communities where a "rural community" has a population density less than 

150 people per square kilometre.) 

 

However, this definition is not create valid structure for all countries, is a somewhat relative definition. 

Therefore, generally rural area should be considered that where agricultural activities and traditional 

way of life is maintained. 

 

2.2. Rural Development  

 

Rural development refers to a development shape which contained in the overall development 

program of the country and play a significant role in regional development 

 

According to Agarwal (1989), rural development is a strategy designed to improve the economic and 

social life of rural poor. 

 

Rural development is essentially a part of structural transformation characterized by diversification of 

the economy away from agriculture. This process is facilitated by rapid agricultural growth, at least 

initially, but leads ultimately to a significant decline in the share of agriculture to total employment 

and output and in the proportion of rural population to total population (Johnston, 1970). 

 

Since the 1970‘s rural development as a concept has been highly associated with the promotion of 

standards of living and as a precondition for reducing rural poverty. This propoor bias was born from 

the understanding that, particularly in societies where wealth is extremely concentrated, mean incomes 

could grow without improving the well being of the most dispossessed. Thus, if the general definition 

of rural development is accepted, i.e. the improvement of the welfare of all members of the rural 

populations, then this pro-poor bias is justified (Lacroix, 1985) . 

 

According to Moseley (2003:4) rural development can be evaluated in three different ways: 

 

1. Rural development is a broad concept that encompasses all important elements such as 

education, health, housing, public services and facilities, leadership and governance capacity, 

cultural heritages, 

2. It is a multidimensional process that trying to be integrated economic, socio-cultural and 

environmental goals in a sustainable way, 

3. It is a value that creating long-term prosperity on behalf of the whole community, due to 

sustainability obtained economic, social, cultural and environmental changes.  

According to Doganay (1999:33), until today, rural development activities include increase income 

and welfare for living rural areas, contribute to social and cultural development, create sustainable 

economic and social units, and closer rural living standards to urban life.  

 

Dag (2007: 22) said that rural development is neither the only resource transfer or a program that 

strengthened the political sanctions applied by governments.  

 

At the core of sustainable development, development is not perceived only as a growth. Certainly 

growth will be in development, but may not be enough. In sustainable development, social values such 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rural_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Rural_community
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as human and the environment are included rather than the physical value such as growth. Therefore, 

development of human resources for the improvement in sustainable rural development is defined as 

human development and significant structure for both rural and general development (Ozturk and 

Menguloglu, 2008:210). 

 

According to Gallentin et al (2008: 37), improving rural transformation required for rural development 

will be provided with attention to vitality, employment, protection and liveliness. 

 

2.3.Tire Dairy Cooperative 

 

Tire Dairy Cooperative which is main activity of milk collection and marketing was established in 

1967 with several milk producers coming together. Nowadays, It is one of which Turkey's largest milk 

collection cooperatives in the region, and also has provided many important contributions to 

shareholders and livestock sector in Turkey. 

 

Tire Dairy Cooperative has got three main mission; 

 

1. Provide to ensure the quality and the economic conditions for cooperatives partners,  

2. Provide to quality production, 

3. Provide to find best way of process of Manufacturer‘s products and markets for earn more money. 

 

In 2002, Tire Dairy Cooperative has entered into reorganization with new management and the 

administrative staff. So, it has provided significant improvement in milk quality and production costs 

which are minimized. 

 

There are two main goals of Tire Dairy Cooperative: First; provide to production of milk at the 

European Union standards, Second;  protection of small-scale producers. Cooperative working 

continues in this direction, has succeeded mostly its goals and has been an exemplary model with its 

works in Turkey and the world. Tire Dairy Cooperative, visited by different countries has showed its 

works to them and its works to start have been implemented in many places in the world. 

 

Today, Tire Dairy Cooperative provides significant quality milk to leading companies in Turkey. 

Pasteurized Milk facility started its service in 2008, enlarging even more in 2011 and has transformed 

the Dairy Processing Plant. In addition to these facilities, it has planned to production of Buttermilk, 

Butter, Yogurt, Curd. 

 

Cooperative which aims to offer healthy and quality products, has met the consumer with Organic 

Pasteurized Milk in Bottle Glass which is capable of being Turkey's first organic pasteurized milk. 

Cooperative planned to expand its range of organic products, has started organic production in all 

dairy products. 

 

As well as milk and milk products, Tire Dairy Cooperative by receiving support from Izmir 

Development Agency has completed and started production Meat and Meat Products. 

 

As of 2015, Tire Dairy Cooperative has achieved to be one of Turkey's most powerful co-operatives 

with 2054 active partner, 260 staff, 185 tons of milk per day collection capacity and machine park 

created give best serves to shareholders.  

 

3.METHODOLOGY 

 

3.1.Objective of the study 

 

The objective of the research; determine that How the cooperative, which accomplished that 

produce milk in the European standard and protect the small-scale producers, achieved success has 

been research topic. 
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3.2.Sample of the Study 

 

The research‘s sample group; consist of members and chairman of the Tire Dairy Cooperative.  

 

3.3.Research Method 

 

In this research "Interview technique" were used. Chairman and members of the cooperative were 

asked that some questions about their success. 

 

As a result of the research; it has been found that Tire Dairy cooperatives accomplished their aims 

with some priciples.  

 

3.4.Results of the Study 

 

As stated in the research, questions were completly prepared by the researchers, considering the 

"cooperative literature ". 

 

The main aim of the research, determine that Tire Dairy Cooperatives model, in addition observe 

that how it impact on the rural development. 

 

The research‘s model is transferring completely the thoughts of members and chairman who is 

participated in the survey. Therefore, model has tried to describe formed from the resulting title. 

 

3.4.1. Management and Staff 

   

Cooperative Chairman and its members are experienced people who worked similar jobs in the past. 

Chairman has tried to carry out model of "Conscious Agriculture" which is a model proposed by the 

United Nations. 

Turkey's "agricultural analysis" made by experts that results of SWOT analysis, determined that 

Turkey can not be competitive in field of animal. Also, cooperatives, looked as ―job of communist" 

have not been given importance in Turkey. 

 

"While exporting country, making imports" of Turkey was very disturbed to members of the 

cooperative. Therefore, they avoid from politics (not intervene their work), their priority is increase to 

income of producers and protect, they have worked to supply all member‘s needs.  

 

Tire has always been a small family businesses since 1967. It has tried to establish a modal system 

with cooperative. Penalties for members are very heavy. When people do something wrong, whatever 

his position is subjected to heavy fine sanctions. Moreover even may be sacked. 

 

Behind of Tire Cooperative Model has confidence, better use of resources, providing of expectations 

and non-discrimination. They are connected each other by bond of love. They are like family. 

 

It has been striving for sustainability without inserting the changes in the market price. As a result, the 

quality and stability has provided the confidence. 

 

Annual TL 140 million money is managed. The profits are not distributed. They have targeted growth 

with investments. While collected 250 tons milk, they have allocated 30-40 tons themselves, and sell 

rest of them to a corporate company in Turkey.  

 

Touching the pocket (punishment) of member, is supposed to work for ―quality‖. Therefore, 

Agricultural Engineers are making serious control. Prices are given according to quality. All the 

quality control done in same place without going to industry is an advantage. "Timeless checks" are 
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carried out for members, if there is problem it is easily detected and adding water into the milk is 

prevented. 

 

To create confidence in the cooperative has been brought support of the Ministry. Consumers know 

"trick" will not be. So, emotional link has established between producers and consumers. 

 

Cooperative chairman is to do both chairman of the board and general manager duties. The board does 

not interfere in administrative matters. There is general coordinator. Individual reports come from 

each department. 

 

General Assembly held each year, and each member can transfer his thoughts. They can contact with 

anyone every moment. Communication is very important among them. Collective messaging system 

and bulletin boards are used for communication between members. Everyone is close to each other, 

even tell about the trouble. There are also financial aid to members in case of need for 4-5 years. 

 

Consumer's request is transferred to relevant departments by public relations representative. Publicity 

(advertising) is given by them. But, the most effective advertising has been made by "tasting" (try to 

poduct you want). 

 

Everything is designed on the basis of "trust" in cooperative. Saying "We do it together" has become 

the motto of cooperative. 

 

3.4.2.Practises and Projects  

 

The cooperative has its own machinery and agricultural market. Training activities are in the field. In 

addition, they have supplied reducing the number of bacteria by analyzing farm milk. They supply 

Metropolitan Municipality's needs with school milk (pasteurized milk) project. 

 

―Milk Line‖ is used in Super Market for olds, babies and university students. ―Raw milk‖ production 

only labeled in Turkey, is made. It attempts to EU approved institutionalization. Chairman has a 

meeting every week. During meeting, they talk about what they can do better. 

 

Our Farm Project; It is called animal‘s TOKI (housing sector of Turkey). Everything is planned from 

village pastures to sera milking parlors on a 150-acres location. After transformation of village into a  

city‘s neighborhood, this project was implemented for villagers don‘t want to leave from animals in 

recent years. This project is allowed to live in a more healthy environment for animals. In addition, 

producing energy with animal feces are offered more economic opportunities. 

 

There are organic yogurt for babies, mulberry fruit, kefir and make a specific cheese owned only Tire 

in new production projects. Especially mothers using milks of cooperative for yeasting of yogurt, 

encourage cooperative to new products.  

 

3.4.3.Restricts (Barriers) 

 

Animal diseases (tuberculosis) is problem for Cooperative. One of the biggest problems is "Milk 

usury". Cooperatives receive milk from 1.00 liras, but Usurers 1.10 liras. They are trying to connect 

producers, giving a corn seed every 3-4 months. So, they want producers who become dependent.  

 

4.CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

4.1.Conclusions 

 

Results of literature research is revealling importance of locally based development in the country's 

development. Obtained result is more important for today's less developed and developing countries. 

 

Today's local development approach using resources most effective aims that creating economic value, 
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considering components related to each region has its own economic, socio-cultural and physical 

environment. As each country has its own unique realities, also each region has its own values. 

Economic level of the region, cultural and historical background, geographic location creates basic 

features distinguish from each other.  In order to use these differences for development, ıt is possible 

to take advantage from different sectors and sub-sectors of them. However, at this point, regional 

development needs " sustainability " should not be forgotten. While performing development, there 

needs to be made ―sustainable‖ considering future generations. 

 

As a result, following features created difference have been determined in Tire Dairy Cooperative. 

 

1. Confidence; Members trust to cooperative and embrace it. While biggest obstacle for 

cooperatives which people do not trust each other, Tire Dairy Cooperative has provided 

this confidence and reached success. Politics certainly has not been in business. Reliable 

high-quality production of members have been ahead of everything else. 

2. Discipline; Chairman‘s disciplined behavior (such as go to work early in the morning), 

has been taken sample and appreciated. 

3. Love and Loyalty; Members love their jobs. This love has continued by increase thanks to 

the relationships established properly. He remains at work personally and tend to follow 

the work. So, increase income of  milk cooperative increased dedication to the 

cooperative. 

4. Quality; It is most significant difference for cooperative. Used laboratories, advanced 

quality control mechanisms have made difference. 

5. Reward / Punishment System; In particular, relationship is established on the basis of 

punishment mechanisms of cooperation and trust, have increased productivity. 

6. Support; Best part of cooperative given equipment and feed. Diesel fuel can be received at 

reasonable price. Also, discounted meat can received from grocery. 

 

4.2. Recommendations 

 

According to the findings in the study, following recommendations can be made.  

 

- Cooperatives must become priority of government policy for develop in Turkey and 

developing countries. Creating an organized structure, middleman who is providing an unfair 

advantage must be eliminated. 

- Premium Support should be given only to producers who market their products through 

organization channel. 

 

Thus; 

 

 Informality will be eliminated and prevented unfair competition, 

 Price stability will be provided by made plan in production, 

 Production and collection costs will fall, 

 Product quality will improve, 

 will provide assure of market for producer, supply for businessman,  

 Providing continuity of production and producer, so prevent to migration from villages to 

urban. 

 

- Cooperatives should be supported to create infrastructure which appropriate food security for 

collection milk. Premium technical support should be given for cooperative collected 

controlled milk. 

 

- Encouraging slaughter of older cows (8 years old and yield is low) eliminate lack of meat and 

milk oversupply. Companies, unrelated to agriculture should not be encouraged to establish 

dairy farming plants. Resources should be used to ensure ―continuity‖. 
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- Milking analyzes, and getting related tools will make jobs easier.  

 

Benefit sufficiently from technical possibilities of small producers is difficult and expensive due to 

existing companies are small family business in Turkey. Use of insufficient technological possibilities 

negatively affects quality of milk and obstacles desired level of milk and milk price. However, Tire 

Dairy Cooperative has created necessary infrastructure and has provided quality milk production, also 

has protected producers. 

 

It is evaluated that "modeling of Tire Dairy Cooperative‖ has been shown in research may provide a 

guide for future cooperative practices in Turkey and the world. Researchers by involving successful 

model of cooperatives in different countries may contribute field has been ignored. 
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Özet 

 

Bilimsel ve teknolojik araĢtırmalar kalkınma amaçlı kullanıldığında ülkelerin ekonomik geliĢimine 

katkısı kaçınılmazdır. Bilginin teknolojiye yansıması ancak eğitimin bireylerde yaratımcı seviyelerde 

yönetilmesi süreciyle mümkün olacaktır. Bunun içinde üniversitelerin eğitim öğretim süreçlerinde 

inovasyon yeteneğinin artırılmasına yönelik yapılanmalara olan ihtiyaç giderek artmaktadır.  

 

Rekabet için önerilen inovasyon kavramı ülke sınırlarında baĢarıya ulaĢamadığında, ülkeler arası 

iĢbirliği ile açık inovasyonlara dönüĢtürülerek ekonomik büyümede yapısal bir geliĢim sağlayabilirler. 

Balkanlarda yer alan ülkeler ile ekonomik iĢbirliği Türkiye açısından hem stratejik hem de fiziksel 

olarak birçok avantajlara sahiptir. Bu avantajların inovasyon yeteneğine dönüĢtürülmesi bu çalıĢmanın 

ana fikrini oluĢturmuĢtur.  

 

Bu çalıĢmada inovasyon yeteneğinin artırılmasında ülkeler arası boyutta üniversite-sanayi iĢbirliği 

birlikteliklerinin önemine vurgu yapılarak, Türkiye ve Dünya ĠliĢkileri perspektifinde birtakım 

önerilerde bulunulacaktır. Bu amaçla Türkiye‘nin Dünyadaki ekonomik iĢbirlikleri incelenmiĢ ve 

inovasyon temelli üniversite sanayi iĢbirliği üzerine bir araĢtırma yapılmıĢtır.  

 

AraĢtırmanın örneklemini Türkiye‘de Ar-Ge ve inovasyon konusunda durumun belirlenmesi amacıyla 

yapılan araĢtırmalar oluĢturmuĢtur. Bu amaçla uzman görüĢlerine ve iĢ dünyasının konu ile ilgili görüĢ 

ve önerilerine müracaat edilmiĢ, Tübitak MAM Teknoloji Bölgesinde yer alan 100‘den fazla sektör 

çalıĢanı, akademisyen ve uzman ile derinlemesine mülakatlar yapılmıĢtır. Elde edilen veriler titizlikle 

not alınmıĢ, bilimsel ölçülerde yorumlanmıĢtır. AraĢtırma esnasında inovasyon konusunda 

farkındalıkların oluĢtuğu kanaatine varılmıĢ fakat üniversite sanayi iĢbirliği noktasında büyük 

atılımların gerçekleĢmediği görülmüĢtür. Bu amaçla elde edilen bulgulara dayanılarak Türkiye ve 

Uluslararası iĢbirliği için bir iĢbirliği modeli önerisi geliĢtirilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler:İnovasyon, Yaratımcılık, Üniversite Sanayi İşbirliği, Kalkınma 

 

 

Role Of Innovation Ability Of International Dimensions In University-

Industry Cooperation 
 

Abstract 

 

Scientific and technological research is vital contribution to the economic development of the country 

is used for development. Reflections of information technology training for individuals, but will be 

able to manage the process at the level of creative designers. It's in the process of university education 

increasingly need to embodiments for enhancing the innovation ability is increasing. 

 

The proposed innovation can not succeed in the competition for the concept of national borders, 

converted to open innovation cooperation between countries can provide a structural improvement in 

economic growth. Located in terms of economic cooperation with the Balkan countries, Turkey has 
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many advantages both strategic as well as physically. converting the innovation ability of these 

advantages has been the main idea of this study. 

 

In this study, increasing the size of transnational innovation capabilities by emphasizing the 

importance of university-industry cooperation association in Turkey and World Affairs will make 

recommendations on a number of perspectives. To this end, Turkey has made the world examined the 

economic cooperation and innovation based on university-industry research collaboration. 

 

The study sample in Turkey, and R & D performed in order to determine the conditions for innovation 

has created research. has been applied for this purpose and work of the expert opinions and 

suggestions on the subject of the world, TÜBĠTAK MAM Technology sector located more than 100 

employees in the region has made in-depth interview with academics and experts. The obtained data 

were meticulously notes were reviewed for scientific measurements. Research has concluded that 

during the formation of awareness of innovation, but has seen great strides in the realization of 

university-industry collaboration point. For this purpose on the basis of the findings suggest a 

cooperation model for Turkey and international cooperation it has been developed. 

 

Keywords:  Innovation, Creativity, Industry-University Cooperation, Development” 

 

 

GĠRĠġ   
 

   Küresel dünyada rekabet gücü, sürdürülebilir kalkınmalarla mümkündür. Rekabet gücü düĢük 

olan ülkeler kalkınmamıĢ ülkelerdir. Ülkelerin kalkınmıĢlığını belirleyen faktörde Ģüphesiz teknolojik 

üstünlüğüdür. Uzun dönemde bilgi ve teknolojinin gücü ekonomik büyümenin belirleyici rolü 

olmuĢtur. Yenilikçinin gücü, onu belirleyen teknolojik yatırımlar ve araĢtırma geliĢtirme yapısı, 

kalkınmanın anahtarları olmuĢlardır.  

Ar-Ge ve yenileĢmenin temel taĢı olan inovasyon genellikle müĢteri ihtiyaçlarının değiĢmesi 

ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sonucu oluĢur. Bu yenilik ihtiyacı bir yandan yeni mal/hizmet ve 

üretim Ģekli ile ilgili olurken öte yandan hammadde temini, lojistik, pazarlama ve diğer iĢletme 

fonksiyonlarıyla da ilgilidir. ĠĢletmelerin yenilik ihtiyaçlarını karĢılamaları katma değerlerini 

arttırmakta bunun yanı sıra itibarlarını da güçlendirmektedir. 

Gerekli insan kaynağını yetiĢtiren öğretim politikaları; bilim ve teknolojiye dayalı yenileyici, 

üretici ve bunu toplumsal faydaya dönüĢtürücü olmalıdır. Ġnovasyon ve onu destekleyen bilim ve 

teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini hiçbir doğmaya bağlı kalmaksızın sorgulayan; 

üretmekte ve yeni bir Ģey yaratmakta hevesli genç nesiller ile geliĢecektir. 

Bu toplumsal doku içinde önemli bir misyon üstlenen ―eleman‖ yetiĢtiren üniversitelerin, 

yaratımcı bireylerin yetiĢtirilmesinde rolü tartıĢmasızdır. Bu bağlamda öğretim elemanlarının 

uygulama alanı içine çekilmesi, çağa ayak uydurmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması, geliĢimine 

yönelik ek kazançlar yaratıcı yasal düzenlemelerin yapılması, öğrencilerin zorunlu iĢ baĢı eğitimine 

tabi tutulması, üretim atölyeleri oluĢturulması, eğitim de inovasyon senaryosunun baĢ aktörleri olarak 

kaçınılmaz görülmelidir. Gerekli insan kaynağını yetiĢtiren öğretim politikaları; bilim ve teknolojiye 

dayalı yenileyici, üretici ve bunu toplumsal faydaya dönüĢtürücü olmalıdır. Ġnovasyon ve onu 

destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini hiçbir doğmaya bağlı kalmaksızın 

sorgulayan; üretmekte ve yeni bir Ģey yaratmakta hevesli genç nesiller ile geliĢecektir. 

Ülkemizin kalkınma gündeminde yeni yeni oluĢmaya baĢlayan ancak ekonomimizin ve 

toplumsal refah seviyemizin geliĢmesini yakından ilgilendiren ―Eğitimde Ulusal ve Uluslararası 

Ġnovasyon‖ kavramı sektöre eleman hazırlayan yükseköğretim kurumlarının yakından takip etmeleri 

gereken önemli bir konudur. Türkiye; hızla geliĢen dünyaya yetiĢebilmek, Avrupa Birliği kapılarını 

açtırmak amacıyla baĢladığı yolculuğunu kolaylaĢtırmak için; iyi eğitilmiĢ, sadece bilgiyi 

uygulayabilen değil, aynı zamanda bilgiye dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi takipçisi 

iĢçilerinden oluĢan genç iĢgücüne yatırım yapmak zorundadır. 

Gerekli insan kaynağını yetiĢtiren öğretim politikaları; bilim ve teknolojiye dayalı yenileyici, 

üretici ve bunu toplumsal faydaya dönüĢtürücü olmalıdır. Ġnovasyon ve onu destekleyen bilim ve 
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teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini hiçbir doğmaya bağlı kalmaksızın sorgulayan; 

üretmekte ve yeni bir Ģey yaratmakta hevesli genç nesiller ile geliĢecektir. 

 

AraĢtırma&GeliĢtirme ve Yenilik 

AraĢtırma ve deneysel geliĢtirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluĢan bilgi 

dağarcığın arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için 

sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalıĢmalardır Ar-Ge terimi üç faaliyeti kapsamaktadır. Bunlar 

temel araĢtırma, uygulamalı araĢtırma ve deneysel geliĢtirmedir. Temel araĢtırma, görünürde herhangi 

bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin 

temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalıĢmadır. Uygulamalı 

araĢtırma da yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araĢtırmadır. Bununla birlikte uygulamalı 

araĢtırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel geliĢtirme, araĢtırma 

ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya 

da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiĢ veya 

kurulmuĢ olanları önemli ölçüde geliĢtirmeye yönelmiĢ sistemli çalıĢmadır (Frascati Kılavuzu, 2002). 

Ar-Ge çalıĢmalarının temelini inovasyon oluĢturur. 

En geniĢ anlamıyla, bilim "bilgi" veya "bilmek" anlamına gelir; daha dar bir anlamda ise, 

matematik, fizik veya iktisat gibi çeĢitli ―bilimlerin‖ örnek oluĢturduğu bilgi türü olarak anlaĢılır (ve 

bu anlamda Latince "scientia" veya Almanca "Wissenschaft"a yakındır). Teknoloji; "bilginin 

uygulanmasıdır" ve daha dar anlamda, istenen sonuçlara ulaĢmak için hazırlanan planları uygulamak 

üzere kullanılan araç ve tekniklerle ilgilidir. Eğitim, UNESCO tarafından, "öğrenmeyi sağlamak üzere 

tasarlanmıĢ, organize ve aralıksız iletiĢim" Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Üçüncü düzey eğitim, lisans veya 

doktora veya doktora sonrası derecesi sağlayan üniversite eğitimi ve ayrıca lisans veya yüksek lisans 

derecesi sağlayan üniversite eğitimine tam olarak denk olmayan ödenekler sağlayan ortaöğretim 

sonrası diğer eğitimleri kapsar. Belirli bir düzeyde baĢarıyla tamamlanan öğrenim, resmi bir yeterlilik 

sağlar (Canberra Kılavuzu, 1995). 

Bir ülkede bilim ve teknolojinin geliĢmesinin ön Ģartlarından biri bunun için gerekli alt 

yapının mevcut olmasıdır. Yenilik ise sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut 

pazarlara baĢarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, 

yöntem veya iĢ modeli fikri ile oluĢturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade etmektedir (Ar-Ge 

Kanunu, 2008). 

 

Ġnovasyon  

Ġnovasyon sistemi yaklaĢımını içerik açısından hem geniĢ, hem de dar anlamda açıklamak 

mümkündür. Dar anlamda inovasyon sistemi öncelikle üniversitelerin, kamu ve özel sektör araĢtırma 

enstitüleri ve kuruluĢlarının Ar-Ge fonksiyonlarını birleĢtiren ve üçlü sarmal yaklaĢımı olarak 

nitelendirilen inovasyonun doğrusal (lineer) modelini yansıtmaktadır. GeniĢ anlamda; öğrenmeyi, 

araĢtırmayı ve keĢif yapmayı etkileyen iktisadi yapı ve kurumsal örgütlenmenin tüm bölümlerini ve 

yönlerini içermektedir (Cooke vd., 2007: 300). 

Birey gibi iĢletmelerde canlı organizmalardır ve yaĢamını sürdürmek için sürekli geliĢmeye 

gereksinim duyarlar. Günümüz örgütleri, bilgiye ulaĢabilen, bilgiyi değerlendirerek teknolojiye 

dönüĢtürebilen ve bunları ticarileĢtirebilen örgütler olduğunda rekabet edebilmekte, bu güçle 

varlıklarını koruyabilmektedir. ĠĢletmelerde teknolojiyi üst seviyede takip etme ve faaliyet alanındaki 

en son teknolojiye sahip olabilme; kaynakların etkin ve verimli kullanımının yanında, bilgi toplama ve 

yaratma, iĢleme, transfer etme yeteneğini geliĢtirmiĢ bunun sonucu olarak da yetkinliklerini sürekli 

değiĢtirebilen, bilgiyi yönetebilen bir örgüt olduklarında değer kazanmaktadır. 

YenileĢme (Ġnovasyon) en geniĢ anlamıyla; bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya 

dönüĢtürülmesi olarak tanımlanır (ġirin Elçi, 2006). Ġnovasyonun sadece ekonomik bir sistem 

olmadığı; aynı zamanda eĢitsizlikleri ortadan kaldıran, istihdam yaratan ve çevrenin korunmasına 

katkıda bulunan toplumsal bir sistem olduğu gerçeğinden hareketle ―toplumsal inovasyon‖ kavramı da 

artık ön plandadır (ġirin Elçi, 2006). Günümüzün inovasyona dayalı Ģirketlerinde ekonomik 

sorumluluk kavramından toplumsal sorumluluk kavramına doğru bir geçiĢ süreci yaĢanmaktadır. 

Amaç, hem Ģirketler hem de toplum için getirisi yüksek ve sürdürülebilir bir değiĢim ortaklığı 

oluĢturmaktır. Özel sektörün bu yöneliminin arkasında yatan ana nedenlerin baĢında ekonomik 

sorunların toplumsal sorunlardan kaynaklandığının farkına varılmıĢ olması gelmektedir. Dolayısıyla 
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toplumla iĢbirliği halinde, toplum yararına yürütülecek inovasyon faaliyetleri kısa bir süre sonra 

Ģirketlere ekonomik getiriler olarak geri dönmektedir. 

Cooke vd. (2007)‘de ise inovasyon sisteminin arz ve talep yönünden bahsedilmektedir. Arz 

yönü, eğitim için kurumsal sorumluluğun yanı sıra bilgi oluĢumunun kurumsal kaynaklarını ve 

kalifiye iĢ gücünün hazırlanmasını içermektedir. Talep yönü, inovatif süreçlerin ve ürünlerin 

pazarlanması ve oluĢumundaki arz yönünün bilimsel ve teknolojik çıktısını geliĢtiren ve uygulayan 

üretken sistemler, firmalar ve organizasyonları kapsamaktadır. Teknolojik fikirlerin elde edinimi ve 

yayılması, inovasyon sistemi içerisindeki know-how ve çözümler konusunda önemli bir rol oynayan 

inovasyon destek organizasyonları arasındaki boĢluğu doldurmaktadır. Sözkonusu inovasyon destek 

organizasyonları; teknoloji merkezleri, teknoloji brokerleri (komisyoncuları), iĢletme inovasyon 

merkezleri, yükseköğrenim sektöründeki organizasyonlar ve risk sermayesi sistemleri gibi inovasyon 

finansman mekanizmalarını içerebilir.  

Becker ve Dietz (2004), inovasyon süreçlerinde Ar-Ge iĢbirliğinin rolünü araĢtırmak amacıyla 

yaptıkları çalıĢmada, öncelikle firmaların inovasyon faaliyetlerinde Ar-Ge iĢbirliğinin etkisini girdi-

çıktı yöntemiyle analiz etmiĢler, daha sonra iĢbirlikçi partnerlerin sayısının firmaların inovasyon 

davranıĢları üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu ortaya koymuĢlardır. ÇalıĢmada, firmaların inovasyon 

faaliyetleri üzerinde olumlu etki yapması beklenen Ar-Ge iĢbirliğinin etkisi teorik olarak tartıĢılmıĢ, 

Ar-Ge faaliyetlerindeki organizasyon içerisindeki düzenlemelerin rolü Alman imalat sanayindeki 

firmalar temelinde empirik olarak araĢtırılmıĢtır. Yazarlar elde ettikleri bulguları Ģu Ģekilde 

özetlemiĢlerdir: Ar-Ge faaliyetlerinde iĢbirliği inovasyon süreçlerinde tamamlayıcı bir iç kaynak 

olarak kullanılmaktadır ve kurum içi Ar-Ge yoğunluğu ya da ürün inovasyonu, inovasyon girdi 

çıktılarını artırmaktadır. Girdi açısından kurum içi Ar-Ge yoğunluğu diğer firmalar ve enstitüler ile 

olan iĢbirliğini teĢvik etmektedir. 

Tek baĢına kaynak varlığına ve düĢük maliyet avantajına bağlı kıyaslamalı iĢletmeler artık 

gücünü yitirmiĢtir. Ulusal rekabet gücünü arttırmak isteyen ülkelerin yüksek Ar-Ge yoğunluğuna, 

yüksek yenilik becerisine ve yüksek katma değer üretmeye dayanan rekabet üstünlüğü anlayıĢına 

geçmeleri gerekmektedir. Bunun için devletlerin siyasi ve ekonomik istikrara dayalı olarak 

sürdürülebilir büyümeyi sağlaması ve koruması, insan kaynağına yeterli yatırımı yapması, Ar-Ge 

harcamalarını desteklemesi gerekmektedir. 

MüĢterilerin, tüketicilerin ve personellerin hızla değiĢen istekleri karĢısında organizasyonlar 

değiĢimle karĢı karĢıya gelmektedir (Causon, 2004, s.297). Hayatın bir parçası olan değiĢimden 

iĢletmelerde önemli ölçüde etkilenmektedir. Günümüz Ģartlarında hiçbir Ģeyi istediğimiz düzeyde 

tahmin etme imkânı bulunmamaktadır. Bugünün Ģartlarında bilginin artık kısa sürelerle ikiye 

katlandığı düĢünüldüğünde, değiĢimin hem sosyal hayatımız ve hem de iĢletmeler açısından sürekli ve 

zorlayıcı bir hale geldiğini hissetmekteyiz. Bu hızlı değiĢimlerle karĢı karĢıya kalan iĢletmeler, 

sürekliliklerini sağlamak için yapılarında ve iĢleyiĢlerinde değiĢikliklere gitmek durumunda 

kalmaktadırlar (Keskin, 2005, www.gyte.edu.tr). 

Ġnovasyon, hem günümüz ulusal ekonomileri hem de iĢletmeler için vazgeçilmez bir 

dinamizm kaynağı haline gelmiĢtir. Bu yönüyle inovasyonun ekonomi, toplum ve iĢletmeler için 

önemini üç baĢlık altında toplamak mümkündür. 

Ġnovasyon (www.aso.org.tr eriĢim tarihi: 27.05.2016); 

Ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir ekonomik büyümenin, 

- Toplumlar için sosyal kalkınma ve refah düzeyinin, 

- Hem iĢletmeler hem de ulusal ekonomiler için rekabet gücünün temel dinamiği haline 

gelmiĢtir. 

Yukarıdaki temel dinamikler çerçevesinde inovasyonun gerek ülke ekonomileri gerekse 

toplum ve iĢletmeler için ortaya çıkaracağı olumlu sonuçları daha ayrıntılı bir Ģekilde 

aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Uzkurt, 2008): 

 

İşletmeye yönelik sonuçlar: 

- Rekabet üstünlüğü sağlama, 

-  Maliyetlerde düĢüĢ sağlama, 

-  Verimlilik artıĢı,  

-  Pazar payının artması,  

-  Karlılık artıĢı, 
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-  Hammadde kullanımında etkinliğin sağlanması, 

-  Kalite artıĢı, 

-  Bilginin ekonomik bir değere dönüĢmesi, 

-  Yeni pazarlar oluĢturma,  

-  Ürün hattının ve karmasının geniĢletilmesi, 

-  MüĢteri tatmininin maksimize edilmesi, 

-  Yeni pazarlara giriĢte kolaylık sağlama,  

-  Üretimde, tedarik ve pazarlama da esneklik sağlama, 

-  Ürün ve hizmetlerin üretim sürelerinin kısalması ve firelerin minimizasyonunun 

sağlanması, 

-  ÇalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesi,  

-  MüĢteri, tedarikçi ve aracılarla iletiĢimin geliĢtirilerek bilgi paylaĢımının sağlanması. 

 

Türkiye’de ve Dünya’da YenileĢim (Ġnovasyon)  

Türkiye‘de TÜBĠTAK önderliğinde bilim, teknoloji ve inovasyonla ilgili olarak; Ulusal 

Ġnovasyon GiriĢimi (2008) ve Ulusal Ġnovasyon Stratejisi (2008-2010), Uluslararası Bilim, Teknoloji 

ve Yenilik Stratejisi (2007-2010) projeleri hayata geçirilmiĢtir. Hâlihazırda ise Ulusal Bilim, Teknoloji 

ve Ġnovasyon Stratejisi (2011-2016) projesi uygulanmaktadır. 

2011 yılında Almanya‘da ilk defa dile getirilen Sanayi 4.0, Almanya‘da ortaya çıkmıĢ olması 

itibariyle, Avrupa‘da yaygın biçimde bilinmekte ve küresel ölçekte de giderek daha çok tanınmaktadır. 

Ġçinde bulunduğumuz süreçte, hızla yaygınlık kazanan 4. Sanayi Devrimindeki temel amaç, kendini 

yönetebilen üretim süreçlerinin olduğu akıllı fabrikaların hayata geçirilmesidir. Akıllı fabrika 

oluĢturmak ise ancak ―Siber-Fiziksel Sistem‖ ve ―Nesnelerin interneti‖ ile mümkün olabilmektedir 

(www.inovasyon.org). 

 Türkiye‘de Ar-Ge çalıĢmaları Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre: Merkezi Yönetim 

Bütçesinden AraĢtırma GeliĢtirme Faaliyetleri Ġçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2014-2015 yıl 

bazında aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir:  

 

Türkiye’de AraĢtırma-GeliĢtirme Faaliyetleri AraĢtırması, 2014  

 

(Kaynak: www.tuik.gov.tr eriĢim tarihi: 29.05.2016 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18663 

 

Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı %1,01 olduğu yayımlanmıĢtır.   

AraĢtırma ve GeliĢtirme (Ar-Ge) faaliyetleri araĢtırması kapsamında kamu kuruluĢları, vakıf 

üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel 

dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye‘de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 

2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplanmıĢtır.  

 

Tablo 1: Ar-Ge Harcamasının GSYH içindeki payı, 2003-2014 
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Tablo 2: Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2014 

 

 

 
 

 

 

Toplam Ar-Ge harcamasının yarısı ticari kesim tarafından yapılmıĢtır. 

 

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim %49,8 ile en büyük paya sahipken bunu 

%40,5 ile yükseköğretim kesimi ve %9,7 ile kamu kesimi takip ettiği beyan edilmiĢtir.  

 

 
ġekil 1. Sektörlere göre Ar-Ge harcaması, 2014      Harcama gruplarına göre Ar-Ge 

harcaması, 2014  

 

TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı %2,2 arttığı beyan edilmiĢtir.  

Tam Zaman EĢdeğeri (TZE) cinsinden 2014 yılında toplam 115 444 kiĢi Ar-Ge personeli 

olarak çalıĢtı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artıĢ %2,2 olmuĢtur. 

Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge 

personelinin 2014 yılında %53,7‘si ticari kesimde, %35,7‘si yükseköğretim kesiminde ve %10,6‘sı 

kamu kesiminde yer aldığı beyan edilmiĢtir. 

En fazla Ar-Ge personelinin Ġstanbul (TR1) Bölgesinde olduğu yayımlanmıĢtır.  

Tüik verilerine göre;  

Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (ĠBBS) 1.Düzeye göre 2014 yılında Ar-Ge 

harcamalarının en yüksek olduğu bölge %26,4 ile Ankara, Konya ve Karaman‘ın dahil olduğu Batı 

Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %22,7 ile Doğu Marmara (TR4) ve %21,6 ile Ġstanbul (TR1) 

Bölgesi takip etti. 

Ar-Ge personel sayısına göre ise %23,6 ile Ġstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu 

bölgeyi %21,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %14,3 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izlediği 

beyan edilmiĢtir.  

 

- Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2014 yılı için 5 

Milyar 611 Milyon TL oldu 

-Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2014 yılında Ar-Ge 
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için bir önceki yıla göre %3,73 azalışla 5 Milyar 611 Milyon TL harcama yapıldı.  

-Bu sonuca göre 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen 

harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki oranı %0,32, merkezi yönetim bütçe 

harcamaları içerisindeki payı ise %1,12 oldu. Bu oranlar 2013 yılında sırasıyla %0,37 ve 

%1,28 idi.  

-Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2015 yılı için 5 

Milyar 850 Milyon TL oldu 

-Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2015 yılı merkezi 

yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 5 Milyar 850 Milyon TL oldu.  

-Dolaylı Ar-Ge desteği 2014 yılında 1 Milyar 360 Milyon TL oldu 

-Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2014 yılında 1 Milyar 360 

Milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2015 yılı için ise 1 Milyar 491 Milyon TL olarak 

tahmin edildi. 

 

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan ödenek ve harcamalar ile dolaylı  

Ar-Ge destekleri, 2008-2015  

 

Tablo 3: Ar-Ge Harcamaları 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr eriĢim tarihi: 29.05.2016 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18663 

 

Yenilikçi Eğitim  
Nitelikli insan yetiĢtirmek, üniversitelerin mevcut ve potansiyel imkânlarını sanayiye 

aktarmak, sanayi kesiminin imkânlarının üniversiteler tarafından değerlendirilmesini sağlamak, 

üniversite ile sanayi arasında sinerji yaratmak ve bu yollarla bilim ve teknolojide gerekli ilerlemeleri 

sağlamak kaçınılmazdır.  

ABD gittikçe artan inovasyon yatırımları ve nüfus artıĢına bağlı olarak artan iĢ gücü sayesinde 

ekonomisini canlı ve verimli tutmaktadır. Tamamen geleceğe yönelik bir yatırım olan Ar-Ge ve bilgi 

teknolojileri çalıĢmaları onu destekleyecek araĢtırmacı insan kaynağı artıĢıyla anlam ve değer 

kazanacaktır. Ülkemiz dinamik genç nüfusunu verimli, üretken bir hale getirecek unsurları yaĢama 

geçirmekten henüz uzaktır. Ġlköğretimden yükseköğretime kadar tüm saflarında eğitim sistemi yeniden 

yapılandırılmalıdır. Türkiye‟yi bilgi üreten değil tüketen, onu satın almak zorunda olan bir ülke haline 
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gelmekten, dıĢa bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu inovasyona ve inovasyon insan kaynağına yatırım 

yapmaktan geçmektedir. Yatırımların yönünün inovasyon yönetimi üzerine odaklanması artık 

kaçınılmazdır. 

Hızla geliĢen teknolojiler, iĢ, sosyal ve aile hayatındaki değiĢimler ve bu durumdan en çok 

etkilenen öğrencilerin motive edilmesi ve ilgilerinin çekilmesi gerekliliği eğitimde inovasyonu zorunlu 

kılmaktadır (Looney, 2009). Ülkemizde, eğitim politikaları her ne kadar eğitimde inovasyonu teĢvik 

etse de, giriĢimci öğretim liderlerinin yer almadığı bir eğitim camiasında inovasyonun 

gerçekleĢmesinin zor olacağı değerlendirilmektedir. 

Teknolojik geliĢme araĢtırmaya ve inovasyona dayanır, araĢtırmayı bir disiplin içerisinde 

araĢtırmacı personel yapar. AraĢtırmacı, doğada kendiliğinden sabit olan ya da insanlarca belirlenmiĢ 

olgulardan hareket ederek bir mantık ve bilimsel silsile içinde ve sezgisel bir yaklaĢımla sonuca 

yenilikçi düĢüncelere varmaktadır. AraĢtırmacının herkesten beklenmeyen özelliği, düĢünebilme 

ortamı içerisinde kendisinin yaptığı araĢtırmaya zamanını vermesi, sabırlı olması bilinmeyen üzerinde 

çalıĢarak keĢfetmekten zevk almasıdır. Her an, her yerde kafasında sorular ve çözümler üretmeye 

odaklanmıĢ kiĢiler araĢtırmacı disipliniyle planlar, temel araĢtırma, uygulamalı araĢtırma, deneysel 

araĢtırma yapar, geliĢtirir hatta ticarileĢtirmeye dahi katkı sunarlar. 

Ġleri teknolojik buluĢ ve yenilikler büyük araĢtırma ve deneyler yanında büyük finansal 

harcamaları da beraberinde getirir. Ar-Ge her zaman maliyetli bir iĢtir. Bu aĢamada görev alan 

araĢtırmacının motivasyonunun sağlanması ona yatırım yapılmasına da bağlıdır. Türkiye‘de 

araĢtırmacı sayısı azken mevcut araĢtırmacıları motive edecek bir yapılanmada yoktur. Bir standardın 

oluĢturulmadığı gibi araĢtırmacılar yetiĢtirecek özel bir eğitim de yok denilecek kadar azdır. 

Ġlkokuldan baĢlayarak araĢtırma kavramının öğretim içinde yerleĢtirilmesi araĢtıran, sorgulayan, 

çözümler üreten genç nesillerin yetiĢtirilmesi önem kazanmıĢtır. 

Vasıflı insan kaynakları, bilginin geliĢmesi ve yayılımı için çok önemlidir ve teknolojik 

ilerleme ile iktisadi büyüme, sosyal geliĢme ve çevre sağlığı arasındaki çok önemli bağlantıyı 

oluĢturur. Bilim ve Teknoloji (BT) ile Ġnsan Kaynaklarının (ĠK) kombinasyonu, rekabet edebilirlikle 

ekonomik geliĢmenin kilit unsuru ve önümüzdeki yıllar içinde çevremizi koruma ve güzelleĢtirmenin 

bir aracı olacağı düĢünülmektedir. Yeni teknolojiler geliĢtirilmekte ve çoğu durumda çok hızlı bir 

Ģekilde uygulamaya konulmaktadır. Ülkelerin bilim ve teknolojide görülen hızlı değiĢimlere ve yeni 

rekabet türlerine ayak uydurması için, giderek uzmanlaĢan ve etkin konuma yükselen bir iĢgücü 

gerekecektir (Canberra Kılavuzu, 1995). 

Lundvall (1992), inovasyonu öğrenme sürecinin çıktısı olarak vurgulamaktadır. Lundvall‘in 

tanımına göre öğrenme yeni bilgi kadar mevcut bilginin yeni kombinezonlarla yer aldığı karmaĢık bir 

süreçtir. Sonuç olarak öğrenmenin etkileĢimli ve kümülatif bir süreç olduğunu belirtir. Yazar, 

öğrenmenin üç Ģeklini tanımlar. Birincisi; firmanın üretim, dağıtım ve tüketim fonksiyonları ile ilgili 

olan yaparak öğrenme, kullanarak öğrenme ve etkileĢerek öğrenme; ikincisi firmaların AR-GE 

laboratuarları ve pazarlama bölümlerinde biçimlendirilmiĢ öğrenme faaliyetlerinde araĢtırarak 

öğrenme; üçüncüsü ise özel sektör dıĢında akademik ve bilimsel organizasyonlarda yürütülen 

araĢtırma faaliyetlerini içeren incelemeler sonucu öğrenmedir.  

 

Yaratımcı Personel  

 Ar-Ge çalıĢanında olması gereken kiĢisel özellikler çok geniĢ bir alanı kapsar. Öncelikle bu 

kiĢinin yüksek bir iç motivasyona sahip olması gerekir. Ayrıca alanında iyi yetiĢmiĢ sağlam bir alt 

yapıya sahip olması, yeniliklere açık, özellikle günümüz bilgi toplumunda bilgi teknolojilerini verimli 

bir Ģekilde kullanması kritik faktörler arasındadır. Ġdeal elman azimli, sabırlı, rekabetçi, yaratıcı ve 

hevesli olmalıdır. 

Bu kiĢi alanındaki geliĢmeleri yakından takip etmeli ve sürekli bir geliĢim ve eğitim süreci 

içinde bulunmalıdır (Öner, 2006). 

Coleman (1996, s.30) ise personel güçlendirme ihtiyacını Ģu faktörlere bağlamaktadır; küresel 

rekabet ve müĢteri taleplerine duyarlılık, hızlı ve esnek olma ihtiyacı, iĢletme süreçlerinde yatay 

yapılanma, personellerin kapasiteleri ve sosyal sorumluklarını geniĢletme ihtiyacı, her seviyede risk 

alma, katılım ve yaratıcılığın teĢvik edilmesi, yöneticilerin otoritelerini destekleyici olarak delege 

etmeleri, iletiĢim iĢbirliği ve kurumsal güvenin öneminin artması. 

Türkiye; hızla geliĢen dünyaya yetiĢebilmek, Avrupa Birliği kapılarını açtırmak amacıyla 

baĢladığı yolculuğunu kolaylaĢtırmak için; iyi eğitilmiĢ, sadece bilgiyi uygulayabilen değil, aynı 
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zamanda bilgiye dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi takipçisi iĢçilerinden oluĢan genç 

iĢgücüne yatırım yapmak zorundadır. Gerekli insan kaynağını yetiĢtiren öğretim politikaları; bilim ve 

teknolojiye dayalı yenileyici, üretici ve bunu toplumsal faydaya dönüĢtürücü olmalıdır. Ġnovasyon ve 

onu destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini hiçbir doğmaya bağlı 

kalmaksızın sorgulayan; üretmekte ve yeni bir Ģey geliĢtirmek için hevesli genç nesiller ile geliĢir. 

Sanayi 4.0‘ın baĢladığı günümüz dünyasında makinelerin ve robotların üretim sürecini 

yönetici bir fabrikada, insan kaynağına duyulan gereksinim de azalacaktır. Bu bağlamda, kas ve beden 

gücüne dayalı insan kaynağı yerine akıl ve bilgi gücünü kullanabilen insan kaynağı istihdam 

edilecektir 

 

Universite-Sanayi ĠĢbirliği 

Genel olarak üniversite-sanayi iliĢki ve iĢbirliği ihtiyacını doğuran etmenler ekonomik 

kalkınma, teknolojik geliĢme, AR-GE, sanayileĢme, teknoloji transferi, verimlilik, insan gücü ve insan 

gücü planlama, mesleğe yönelme, kalkınma planları ve yüksek öğretim olarak sayılabilir (Ensari, 

1989). 

Freeman‘a göre (1995); temel araĢtırmaları yapan üniversitelerin ve uygulamalı araĢtırmaları 

yapan büyük ölçekli kamu araĢtırma laboratuarlarının oluĢturduğu AR-GE sistemi inovasyonun 

kaynağı olarak görülmüĢtür. Ama zamanla, Japonya, ABD ve Avrupa‘da, sınai Ar-Ge ve inovasyon 

konusunda yapılan incelemelerin sonuçlar› alındıkça, inovasyondaki baĢarının, yaratılan yeniliklerin 

yayınım hızı ve buna bağlı üretim kazanımlarının geleneksel Ar-Ge‘ ye olduğu kadar baĢka pek çok 

faktöre de bağlı olduğu ortaya çıkmıĢtır. Özellikle, artımsal inovasyonların üretimde yer alan 

mühendis ve teknisyenlerden, kısacası üretimin tabanından geldiği; bunun da, büyük ölçüde iĢ 

organizasyonunun biçimine bağlı bulunduğu; sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili pek çok geliĢmenin 

pazar ve firmalar arasındaki etkileĢime dayandığı görülmüĢtür. 

 

Üçlü Sarmal Model 

Etzkowitz (2002), üniversite-sanayi-devlet iĢbirliğinin üç biçimini tanımlamaktadır. Bunların 

ilki devletin egemenlik alanının üniversite ve sanayiyi kapsadığı, bunlar arasındaki iliĢkileri 

yönlendirdiği ġekil-1‘de görülen devletçi modeldir. Bu modelin en açık görüldüğü ülkeler, devletin 

sahip olduğu firmaların hâkim olduğu eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleriydi. Bu modelin 

daha zayıf olanları Latin Amerika ve Norveç gibi bazı Avrupa ülkelerinde de görülmüĢtür (Aktaran 

Koç ve Mente ) 

Akademik giriĢimcilik, Ģirketler arası stratejik ittifaklar, kamu-üniversite-Ģirket araĢtırma 

iĢbirliği, tesislerin ortak kullanımı gibi dinamik üçlü iliĢkilerin olduğu ve bu iliĢkilerin aracı kurumlar, 

ağyapılar ile yaratıcı organizasyonlara dönüĢtüğü bir modeldir. Dünya artık üç aktörün rollerini üst 

üste bindirdiği, dayanıĢma ve iĢbirliğinin, sürekli iletiĢimin etkin olduğu bu modele kaymaktadır. 

 

 
 

ġekil 2. Üniversite-Sanayi-Devlet ĠĢbirliğinde Üçlü Sarmal Modeli (Etzkowitz, 2002). 
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Üçlü sarmal, bilgi sürecinin, farklı noktalarda çok yönlü karĢılıklı iliĢkilerle sermayeye 

dönüĢtürüldüğü sarmal bir inovasyon modelidir. Modelin ilk aĢaması sarmalın her üç kolunda stratejik 

ittifaklarla, firmalar arasında ikili iliĢkiler veya üniversiteler tarafından ekonomik kalkınma 

varsayımının geliĢtirilmesi gibi iç değiĢimlerdir. Ġkinci aĢaması bir sarmalın bir baĢkası üzerindeki 

etkisinin oluĢmasıdır. Üçüncü ve son aĢaması ise ileri teknoloji geliĢimi için yeni fikir ve biçimlerle 

üçlü ağyapılar ve yaratıcı organizasyonların sarmalın üç kolunun etkileĢiminden doğmasıdır. Üçlü 

sarmalda üniversite-sanayi-devlet iliĢkileri nispeten eĢit, birbirine bağlı ve sürekli etkileĢim içinde, bir 

kurumun öbürünün rolünü alabildiği ve üstüne bindirebildiği kurumsal alanlar olarak 

tanımlanmaktadır. Üniversite, kuluçkalıklarla firma kurucu; sanayi, üniversiteler için eğitici ve devlet 

küçük iĢ inovasyon araĢtırmaları ve baĢka programlarla risk sermayesi sağlayan bir rol üstlenmektedir 

(Etzkowitz, 2002). 

Üniversite, sanayi ve devletin fonksiyonlarında, bir aktörün diğerinin rolünü üstlenebildiği bir 

değiĢim yaĢanmaktadır. Üniversite, kuluçka hizmetiyle yeni firmaların Ģekillenmesine yardımcı olarak 

sanayiinin rolünü alabilmektedir. Devlet, bu yeni geliĢimleri finansal destek sağlayarak ve mevzuatta 

gerekli değiĢiklikleri yaparak sanayiinin rolünü üstlenebilmektedir. Sanayi ise üniversitenin 

yükseköğrenim kalitesinde eğitim ve araĢtırmayı geliĢtirerek üniversitenin rolünü alabilmektedir 

(Leydesdorff ve Etzkowitz, 2001). Öğrenme süreci sarsıcıdır. Böyle bir süreçte yer alan aktörler hem 

organizasyon yap›s› olarak hem de düĢünce yapısında değiĢim yaĢamaktadır (Hof, 2000). 

 

Yöntem 

 

AraĢtırmanın örneklemini Türkiye‘de ve Dünyada Ar-Ge ve inovasyon konusunda durumun 

belirlenmesi amacıyla yapılan araĢtırmalar oluĢturmuĢtur. Bu amaçla uzman görüĢlerine ve iĢ 

dünyasının konu ile ilgili görüĢ ve önerilerine müracaat edilmiĢ, Tübitak MAM Teknoloji Bölgesinde 

yer alan 100‘den fazla sektör çalıĢanı, akademisyen ve uzman ile derinlemesine mülakatlar yapılmıĢtır. 

AraĢtırmadaki bilgiler;  inovasyon faaliyeti yapan Tübitak Mam yerleĢkesinde kayıtlı firmaların bu 

faaliyetlerinin internet ortamında incelenmesi ve yorumlanması Ģeklinde elde edilmiĢtir. 

Veriler görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. AraĢtırmada bilgi toplama aracı olarak araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilen yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. GörüĢmeler araĢtırmacılar 

tarafından önceden görüĢmecilerden randevular alınarak yapılmıĢtır. GörüĢmeler yaklaĢık 15 dakika 

kadar yüz yüze gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢme esnasında ar-ge durumlarını ortaya çıkaracak swot 

analizi yapılmıĢtır. GörüĢme sürecinde görüĢme niteliğini artırıcı etkenlere sadık kalınarak görüĢmeler 

not edilmiĢtir. 

 

Bulgular  

Yapılan incelemeler sonucunda çıkan araĢtırmada;  

Firmaların inovasyonu, bir rekabet avantajı kaynağı ve bu rekabet avantajının devamı için 

vazgeçilmez bir unsur olarak görmektedirler  

Firmalar inovasyonu öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleĢtirmeyi tercih ettiklerini ancak 

bunun için yeterli bilgi ve kaynağa sahip olmadıklarında transfer yoluyla inovasyonu bünyelerine 

katmaktadırlar 

Firmaların yaratımcı/yenilikçi çalıĢan sıkıntıları vardır 

Firmalarda üniversite eğitiminde öğrencilerin teoriden uygulamaya yönelik yeteneklerinin 

oluĢmadığı görüĢü hâkimdir 

Firmaların bünyelerinde çok az yabancı akademisyen veya yabancı üniversite öğrencisi 

çalıĢmaktadır 

Firmaların uluslararası araĢtırmacı çalıĢtırmada güçlüklerle karĢılaĢmaktadır 

Üniversite öğrenci ve eğitmenlerin Tübitak Marmara yerleĢkesinde çalıĢanlar içinde çok az 

sayıdadır 

Üniversite eğitmen ve öğrencilerin teknoparklarda yeralmaları halinde teĢvik edici unsurlarla 

desteklenmemektedir 

Firmalar bilimsel bilgiye ulaĢmada zorluklar yaĢamaktadır 

Firmalarca üniversite-sanayi iĢbirliği yeterince iĢlememektedir.  

Firmalar uluslar arası araĢtırmacı eğitim kurumları ile iyi iletiĢim kuramamaktadırlar 
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Firmalar üniversite-sanayi iĢbirliğinin önemine inanmaktadırlar 

 

 

Türkiye Ar-Ge ÇalıĢmalarının Durum Analizi 

 

Güçlü Yanlar:  

İnsan Kaynakları  
GeliĢim ve yeni teknolojilere açık, adaptasyon yeteneği yüksek, genç ve dinamik öğrenci profili  

Teknoloji kullanımına yatkın yeni genç profili  

Yabancı Dil bilgisi farkındalığı (Ġngilizce) 

Coğrafya  
Meslek Yüksek Okullarının sanayiye ve geliĢmiĢ bölgelere yakın yerlere kurulması.  

Sanayi  
ĠĢbirliğine açık ve deneyime sahip dev sanayi kuruluĢlarının varlığı  

Yabancı kuruluĢların ilgisi  

 

Zayıf Yanlar:  

İnsan Kaynakları  
Akademik personelin sürdürülebilir baĢarıları için gerekli eğitim, istihdam ve yönetimindeki yanlıĢ 

politikalar  

Teknoloji üretim ve uygulamaları için gerekli desteğin yetersiz olması  

Uygulama alanlarının yetersizliği  

Yabancı Dil Bilgisi yetersizliği 

YurtdıĢı deneyin yetersizliği 

DüĢünen birey eksikliği 

YaĢamboyu öğrenme bilinci eksikliği 

 

Politik, Yönetsel ve Bürokratik Engeller  
Meslek Yüksek Okullarında mali özerklik oluĢturulamayıĢı  

Sanayinin Yapılanma, Altyapı ve Gelişme Zafiyetleri  
Teknolojik sanayileĢmenin tamamlanamamıĢ olması  

Üretimde ara eleman girdisinin öneminin tam olarak anlaĢılamamıĢ olması   

Eğitim- sanayi iĢbirliği politikalarının eksikliği  

GiriĢimcileri destekleyici mekanizmaların olmayıĢı  

  

Fırsatlar:  

Küreselleşmenin Yaratacağı Fırsatlar  
Avrupa Birliği üyeliği beklentisi 

Sanayide destek yardımları, proje destekleri ve teĢvikler vb.  

Ar-ge Merkezleri 

 

Tehditler:  
Üniversiteli iĢsizlik  

Dünyada bilim ve teknolojideki artıĢ 

DeğiĢen tüketim alıĢkanlıkları 

DeğiĢen çalıĢan alıĢkanlıkları  

 

 

SONUÇ 

 

ABD gittikçe artan Ar-Ge yatırımları ve nüfus artıĢına bağlı olarak artan iĢ gücü sayesinde 

ekonomisini canlı ve verimli tutmaktadır. Tamamen geleceğe yönelik bir yatırım olan Ar-Ge ve bilgi 

teknolojileri çalıĢmaları onu destekleyecek araĢtırmacı insan kaynağı artıĢıyla anlam ve değer 

kazanacaktır. Ülkemiz dinamik genç nüfusunu verimli, üretken bir hale getirecek unsurları yaĢama 

geçirmekten henüz uzaktır. Ġlköğretimden yükseköğretime kadar tüm saflarında eğitim sistemi yeniden 
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yapılandırılmalıdır. Türkiye‘yi bilgi üreten değil tüketen, onu satın almak zorunda olan bir ülke haline 

gelmekten, dıĢa bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu Ar-Ge‘ye ve Ar-Ge insan kaynağına yatırım 

yapmaktan geçmektedir. Yatırımların yönünün Ar-Ge yönetimi üzerine odaklanması artık 

kaçınılmazdır. 

Ülkemizde üniversite sanayi iĢbirliğinin öneminin biliniyor olmasına rağmen uygulama 

açısından beklenilen seviyelere ulaĢmadığı bilinmektedir.  Ayrıca uluslararası iĢbirliği alanında 

yapılan çalıĢmalar yetersiz denecek seviyelerdedir. Teknopark modelini baĢarıyla uygulayan birçok 

ülkede görülen ortak bir husus, teknoparkların bağlantılı oldukları üniversite ve araĢtırma 

kuruluĢlarının yetenek ve deneyimlerine uygun konulara göre uzmanlaĢma göstermesi ve o alanda 

faaliyette bulunan sanayiinin bu bölgelerde kümelenmesidir 

YetiĢen nesillerimizin, yeni bilgilerin ve bakıĢ açılarının onların hayatını zenginleĢtirdiğini ve 

bireyselleĢtirdiğini fark etmeye baĢlamaları, yenilikçilik meselesini kavramaları ancak temelleri 

oturtturulmuĢ sürdürülebilir yaĢam boyu eğitim felsefesinden geçmektedir. Sağlam temellere dayanan 

eğitim standardizasyon çalıĢmalarının, eğitimde istenen tutum hedeflerine ulaĢmada öğrenci ve 

öğretim elemanına katkı sağlayacak ve mesleki uygulamalarda ise verimliliği arttıracaktır. Meslek 

yüksekokulların yenilikçilik yönetim tarzı modeli ile yönetilmesi kaçınılmazdır. Eğitimde 

inovasyonun ağırlığı iki biçimde ölçülebilir: Bunlar harekete geçirdiği kaynaklar, yani kaliteli iĢgücü 

ve üretimin büyüklüğü ve ekonomik faaliyetlere yaptığı etkinin büyüklüğüdür. Bu bağlamda; 

1- Üniversitelerin inovasyon ağının akademisyenler, öğrenciler ve sektörlerle iĢbirliği ağı 

içinde oluĢturulması, 

2- Eğitimde tüm süreçlerin elden takibinin ortadan kaldırılarak internet ve ağ bağdaĢtırıcılarla 

her Ģeyin kayıt altına alınması ve paylaĢtırılması, 

3- BaĢarılı olan öğrencilerin dönemler halinde rotasyona tabi tutularak iki dönem eğitimlerinin 

bir bölümünü baĢka bir kurum içinde iĢbaĢında yapabilmelerinin sağlanması ve meslek 

yüksekokullarının uygulamalı bir iĢ ortamına dönüĢtürülmesi, 

4- AraĢtırma kuruluĢları, üniversiteler, fikir üretimi grupları, özel ilgi grupları tarafından 

oluĢturulan ağlarla düĢünülen ulusal inovasyon (yenilikçilik-buluĢçuluk) sistemlerinin etkinleĢtirilmesi    

5- Yüksekokullar da özerk bir bütçenin oluĢması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

ve yarı kamusal bir yapıya dönüĢtürülmesi 

6- Eğitimde inovasyonu yakalamak için meslek yüksekokullarında okul bünyesinde üretime 

yönelik alanlar açılmasının sağlanması 

7- Okullarda mutlaka elektronik teknolojinin yaygınlaĢtırılması, akademisyenlerin de 

rotasyona tabi tutulması bunun için devlet desteğinin arttırılması 

  8- Bilginin yayılımını ve ticarileĢmesini artırmak amacıyla paydaĢların (üniversite-

kamusanayi) bir araya geldiği platformların etkinleĢtirilmesi, disiplinlerarası araĢtırmaların artırılması 

ve araĢtırma sonuçlarının paylaĢımının teĢvik edilmesi 

9- Sanayicinin üniversitenin laboratuvar, fikir ve konseptlerine katılımı sağlanmalıdır 

10- Üniversiteye fikirlerini ticarileĢtirmede yardımcı olunmalıdır 

11- Akademik teĢvik sistemi olumlu bir geliĢme olmakla birlikte sanayi tezleri ve sosyal 

inovasyon alanları yeterli etkinlikle teĢvik edilmelidir. 

12- Yabancı dil bilgisi ile ilgili geliĢtirici reform paketlere ağırlık verilerek mümkünse hazırlık 

sınıflarının veya staj olanaklarının uzun dönemli uluslararası firma veya üniversitelerde geçirilmesine 

yönelik çalıĢmalar ile öğrenci- eğitmen değiĢim olanaklarının arttırılması sağlanmalıdır 

 

Önerilen Model  

Uluslararası üniversite sanayi iĢbirliğinin geliĢtirilmesi yabancı dil eğitim merkezli 

teknogeliĢim enstitülerinin kurulması: 
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ġekil 3 : Yabancı Dil Öğrenme Merkezleri Uluslararası TeknogeliĢim Enstitüleri  

Kaynak:Yazar Yüksel Asiye, 2016  
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Özet 

 

Her ne kadar mühendislik bilimlerinde üretim ―fiziksel bir varlık üzerinde, onun değerini artıracak 

bir değiĢiklik yapmak ya da hammadde veya yarı mamulleri kullanılabilir bir ürüne 

dönüĢtürmek‖  anlamına gelse de, ekonomik anlamda üretim ―fayda yaratma‖ etkinliği olarak 

tanımlanmaktadır. Ġnsan istek ve gereksinmelerini doğrudan ya da dolaylı olarak karĢılayan her Ģeye 

mal ya da hizmet; mal ya da hizmetlerin insan istek ve gereksinimlerini karĢılama özelliğine ise 

―fayda‖ adı verilmektedir. Bu bağlamda mühendisler için üretim yalnızca somut çıktılar(mal) elde 

etme olarak görülürken, ekonomistler için yalnızca mal değil, aynı zamanda hizmet de bir üretim 

biçimi olarak kabul edilmektedir. 

Mal ve hizmet üretimini -kesin olmasa da- birbirinden ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. Örneğin 

mal somut, hizmet üretimi soyut bir kavramdır. Mal bir yerden bir yere taĢınabilirken, hizmet 

üretildiği anda ve yerde tüketilmelidir. Yani hizmet depolanamaz ve bir yerden baĢka bir yere 

taĢınamaz. Mal üretiminde, teknolojik geliĢmelere koĢut olarak, iĢgücü daha az yoğunken, hizmet 

üretiminde çok daha yoğundur. Mal üretiminde makine kullanımı fazla iken, hizmet üretiminde daha 

azdır. Mal üretiminde, üretim etkinliğinde bulunanların müĢterilerle doğrudan iliĢkisi yok denecek 

kadar azken, hizmet üretiminde müĢteri ile doğrudan iliĢki söz konusudur. Mal üretiminde depolama 

mümkün olduğu için sonradan tüketme ve en uygun kapasitenin saptanması olukça kolaydır. Hizmet 

üretiminde ise stok yapılamadığı için en uygun kapasitenin belirlenmesi oldukça güçtür. Bu bilgiler 

ıĢığında elektrik mal üretimine mi girmektedir, hizmet üretimine mi?  

Bu çalıĢmada, elektrik üretiminin üretim yönetimi açısından yeri ve konumu tartıĢılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler : Elektrik üretimi, üretim yönetimi, mal ve hizmet kavramı 

 

Electric power generation in terms of management of manufacturing: 

Discussions on goods and services 

Abstract 

 

Manufacturing is is most commonly applied to industrial production, in which raw materials are 

transformed into finished goods on a large scale. Such finished goods may be used for manufacturing 

other, more complex products, such as aircraft, household appliances or automobiles, or sold to 

wholesalers, who in turn sell them to retailers, who then sell them to end users and consumers. But, 

manufacturing is the activity of ―utility creation‖ according to economists in the same time. 

According to some economists, manufacturing is a wealth-producing sector of an economy, whereas a 

service sector tends to be wealth-consuming. Utility is a measure of preferences over some set of 

goods and services. The concept is an important underpinning of rational choice theory in economics 

and game theory, because it represents satisfaction experienced by the consumer of a good. A good is 

something that satisfies human wants. Since one cannot directly measure benefit, satisfaction or 

happiness from a good or service, economists instead have devised ways of representing and 

measuring utility in terms of economic choices that can be measured. Economists have attempted to 

perfect highly abstract methods of comparing utilities by observing and calculating economic choices. 

In the simplest sense, economists consider utility to be revealed in people's willingness to pay different 

amounts for different goods. 

Economic output is divided into phycsical(tangible) goods and intangible services. Consumption of 

goods and services is assumed to produce utility. Goods are items thhat can be seen and touched, such 

as a book, a pen, a case, and a folder. Services are provided for consumers by other people such as 

mailto:bobatus@gmail.com


100 

doctor, dentist, haircut, and eating out a restaurant. Services are something completely different from 

goods. They are intangible commodities that can not be touch, felt, tastes etc. They are the opposite of 

goods, where goods are something that can be traded for money; services are when you hire a person 

or someone to do something for you in excahnge of money. Services are usually hired or rented; they 

cannot be owned like goods can.  

In this regard, electric power generation can be acknowleged as a service output.  This paper intends to 

bring electric generation up for discussion in terms of management of manufacturing. 

Key Words : Electric generation, management of manufacturing, goods and services 

 

GĠRĠġ 

Petrol, kömür, doğal gaz ve nükleer gibi birincil enerji kaynaklarından ya da  su,  rüzgâr, güneĢ gibi 

yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanarak üretilen ve ikincil bir enerji kaynağı olan elektrik, 

aydınlatma, ısıtma, ulaĢtırma baĢta olmak üzere çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Endüstride de 

birçok alanda elektrik enerjisinden yararlanılmaktadır. Kullanımı evrensel bir özellik taĢıyan(Akçollu, 

2003:3)  elektriğin tam olarak ikamesi mümkün değildir. Elektrik, her ne kadar küçük ölçekte 

depolanabilse bile, büyük ölçekte depolanamamaktadır. Dolayısıyla elektrik kesintilerinin olmaması 

veya aĢırı yüklenme nedeniyle tüm sistemin çökmemesi için, elektrik sunu(arz) ve isteminin (talep) 

sürekli dengede olması gereklidir. 

Elektrik; birbirini izleyen ve üretim, iletim, dağıtım ve sunu olarak adlandırılan birçok piyasa 

faaliyetinin tamamlanması sonucu tüketiciye ulaĢmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, santrallerde üretilen 

elektrik, iletim ve dağıtım hatları (elektrik hatları) aracılığıyla, tedarikçi tarafından tüketiciye 

sunulmakta olup, elektriğin tüketiciye ulaĢtırılabilmesi için ağ yapısına (Ģebekelere) gerek 

duyulmaktadır. Ancak; elektrik iletim ve dağıtım Ģebekesi kurmanın yatırım maliyeti çok yüksektir, 

hatta ―batık maliyet‖ niteliğindedir. Piyasadaki ağ yapısını artırmak, ekonomik olarak neredeyse 

olanaksızdır. Örneğin, elektriği bir yerden baĢka bir yere taĢıyan iletim ağlarından yan yana iki tane 

olması ve ikisinin de ayrı firmalarca iĢletilmesi maliyeti arttırmaktadır. Dolayısıyla tek bir Ģebeke 

düzeninin varlığı ve bunun da tek bir firma tarafından iĢletilmesi durumunda maliyet en aza 

indirilebilmektedir. Bu nedenledir ki, elektrik piyasası faaliyetlerinden iletim ve dağıtım doğal tekel 

özelliği göstermektedir. Öte yandan, piyasa faaliyetlerinden üretim ve arz rekabet ortamında 

gerçekleĢtirilmektedir (IĢıksungur, 2011:250). 

Elektriğin yukarıda belirtilen özellikleri, elektriğin diğer mal veya hizmetlerden farklı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte, elektriğin tabi olacağı hukuki rejimin belirlenmesi açısından elektriğin 

―mal‖ mı yoksa ―hizmet‖ mi olduğu sorusuna verilecek yanıt önem taĢımaktadır. Örneğin, tüketiciye 

ayıplı elektrik sunulması ve tüketiciyle tedarikçi arasında yapılan sözleĢmenin uyuĢmazlığın 

çözümünde yeterli olmaması durumunda hangi yasa hükümlerine baĢvurulacağı elektriğin hukuki 

içeriğinin saptanması ile mümkün olabilmektedir (Ayrancı, 2010:143; Aslan vd., 2007:284). 

Hukukumuz açısından, uygulanacak hükümlerin tespitinde elektriğin kamu hizmeti olup olmadığı 

önem taĢıdığı gibi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca tüketiciler 

bakımından ayıplı mal ve hizmete uygulanacak hükümler de birbirinden farklıdır. Avrupa Birliği‘nde 

de elektriğin mal veya hizmet olarak nitelendirilmesinin doğuracağı sonuçlar farklılık göstermektedir. 

Örneğin, elektrik mal olarak nitelendirilirse, iç pazarın temel serbestileri arasında yer alan malların 

serbest dolaĢımı ilkesinden yararlanacaktır (Karakılıç, 2006:132). Bu noktadan hareketle, bu çalıĢma 

çerçevesinde, elektriğin hem hukuksal hem de üretim yönetimi açısından durumu  ele alınacak ve 

elektriğin ―mal‖ mı yoksa ―hizmet‖ mi olduğu sorusuna yanıt aranacaktır.  

MAL VE HĠZMET ÜRETĠMĠ 

Ekonomistlere göre fayda yaratma faaliyetine ―üretim‖ denmektedir. Mühendisler ise fiziksel bir 

varlık üzerinde, onun değerini arttıracak bir değiĢiklik yapmayı ya da hammadde veya yarı mamulleri 

kullanılabilir bir ürüne dönüĢtürmeyi üretim saymaktadırlar(Kobu, 1996: ). Bu durumda, mühendislere 

göre ―hizmet üretimi‖ üretimden sayılmamaktadır.  

Üretim insan gereksinmelerinin doğa tarafından tam olarak karĢılanamaması sonucu ortaya çıkan bir 

etkinliktir. Temel amacı ise, insan istek ve gereksinmelerini karĢılayacak mal ve hizmet üretmektir. 

Bunun gerçekleĢmesi için üretim faktörleri adı verilen bileĢenlerin belirli koĢullar ve yöntemlerle bir 

araya getirilmesi gerekir. Hammadde (toprak ya da doğal varlıklar), iĢgücü(emek) ve sermaye üretim 
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faktörleri olarak kabul edilmektedir.  Bu üç üretim faktörü yönetim ya da giriĢim tarafından biraraya 

getirilerek belli bir zaman içinde dönüĢtürülmekte ve mal ve hizmet üretilmektedir (ġekil 1). Ancak, 

mal ve hizmet üretirken dönüĢüm iĢlemine ya da yöntemlere göre az ya da çok miktarda atık/artık da 

doğaya(ortama) verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada üretilen varlıkların mal ya da hizmet sayılabilmesi için bazı ölçütler getirilmiĢtir. Bu ölçütler 

aynı zamanda mal ve hizmet ayrımını ortaya koymaktadır (Demir ve GümüĢoğlu, 2009:4; Kobu, 

2003:54; Kobu, 2008:44). 

Mal üretimi somut, hizmet üretimi soyuttur. Mal bir yerden diğer yere taĢınabilir ve depolanabilir. 

Hizmet ise üretildiği anda ve yerde tüketilmelidir. Yani depolanamaz ve taĢınamaz. Mal üretiminde 

iĢgücü az yoğun, hizmet üretiminde ise çok yoğundur. Mal üretiminde makina kullanımı fazla, hizmet 

üretiminde azdır. Mal üretiminde müĢteri ile doğrudan iliĢki yok denecek kadar az, hizmet üretiminde 

ise müĢteri ile doğrudan iliĢki yoğun olarak söz konusudur. Mal üretiminde stok var, hizmet 

üretiminde yoktur. Hizmet daha sonra tüketilmek üzere depo edilemediğinden, en uygun kapasitenin 

saptanması çok güçtür. Varolan kapasitenin her zaman tamamının kullanılması düĢünülemez. Lokanta, 

hastane, elektrik santralı gibi sistemlerde kapasite kullanım oranının düĢük olması bu yüzdendir.  

Hizmetin kalite özelliğini ölçmek de çok zordur. Çoğu kez üretilen hizmetin kalitesi, tüketicinin o 

andaki takdirine dayanılarak belirlenir. Hizmet sektöründe Ģöhret, saygınlık ve imge faktörlerinin 

büyük ağırlık taĢımasının nedeni budur. Üretilen malın bölgesel, ulusal ya da uluslararası pazarlara 

sunumu daha kolayken, hizmet üretimi daha çok yerel pazarlara yönelmektedir. 

Hizmetin taĢınamaz oluĢu, tesislerin küçük birimler Ģeklinde dağınık yerlerde kurulmasını gerektirir. 

Hizmeti tüketicinin ayağına götürme zorunluluğu, en uygun kapasite saptamasını zorlaĢtırdığı gibi 

tesis yatırım giderlerini de arttırmaktadır. 

Mal ve hizmet arasındaki bu farklar, üretilen her iki değerin birbirinden oldukça zıt özellikler 

içerdiğini gözönüne sermektedir.  

Ancak, ikincil enerji kaynağı bağlamında elektrik üretiminin hangi kapsama girdiği tartıĢma 

konusudur. Çünkü elektrik birbirini izleyen ve üretim, iletim, dağıtım ve sunu olarak adlandırılan 

birçok piyasa faaliyetinin tamamlanması sonucu tüketiciye ulaĢmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

elektriğin üretimi ile iletim ve dağıtımını farklı açıdan irdelemek gerekir. 

TÜRKĠYE VE AB HUKUKUNDA ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ 

Elektriğin Mal Olma Niteliği 

Elektrik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 762. maddesinde yer alan ―TaĢınır mülkiyetinin 

konusu, nitelikleri itibarıyla taĢınabilen maddi Ģeyler ile edinmeye elveriĢli olan ve taĢınmaz 

mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir‖ hükmünden hareketle, ―doğal güç‖ kavramı 

kapsamı içeri-sinde değerlendirilmekte (Güven, 1994:28; Aslan vd., 2007:49) ve taĢınır mal 

hükmünde kabul edilmektedir. 

Yine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun (TCK) Onuncu Bölümünde ―Mal-varlığına KarĢı Suçlar ‖ 

baĢlığı, hırsızlık alt baĢlığı altında 141. maddenin 2. fıkrasında yer alan ―Ekonomik bir değer taĢıyan 

her türlü enerji de, taĢınır mal sayılır‖ hükmü uyarınca da elektrik taĢınır mal hükmündedir. 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun‘da (TKHK) ise, elektriğin mal veya hizmet 

olarak değerlendirildiğine iliĢkin, doğrudan herhangi bir  düzenlemeye yer verilmemektedir. Bununla 

birlikte, ―taĢınır mal‖ özelliği gösteren elektrik TKHK‘nun 3. maddesinin (c) bendi gereğince mal 

sayılmaktadır(Aslan, 2006:213; Tiryaki, 2006:41). 
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AB Hukukunda ve Üye Devletlerin ulusal hukuk sistemlerinde, elektrik bir mal olarak kabul 

edilmektedir. Nitekim Adalet Divanı, Almelo kararının 28. paragrafında ve Commission v Italy 

kararının 17. paragrafında, öncelikle elektriği AT AntlaĢmasının 30. maddesi (ABĠDA m. 36) 

kapsamında bir mal olarak kabul etmiĢ, daha sonra ise elektriğin, Topluluk gümrük tarife Ģemasında 

da ―mal‖ olarak sayıldığını belirtmiĢtir. Adalet Divanı, PreussenElektra AG v Schhleswag AG 

kararında ise, elektriğin bir mal olup olmadığını tartıĢmadan elektriği mal olarak kabul etmiĢtir. 

Elektrik, ―25 Temmuz 1985 tarih ve 85/374 sayılı Ayıplı Üründen Dolayı Sorumlulukla Ġlgili Olarak 

Üye Devletlerin Kanunlarının, Düzenleyici ĠĢlemlerinin ve Ġdarî Düzenlemelerinin YakınlaĢtırılması 

Hakkında Konsey Direktifinin (Ürün Sorumluluğu Direktifi), 2. maddesinde ise ―ürün‖ olarak kabul 

edilmiĢtir. 

Birlik Hukukunda ―mal‖ ve ―ürün‖ kavramları birbirinden farklı olmakla birlikte; Adalet Divanı, 

Commission v Italy kararında, ―mal‖ kavramının tanımını ―para ile ölçülebilen ve ticarî iĢlemlerin 

konusunu oluĢturan ürün‖ Ģeklinde yapmıĢtır. Adalet Divanının bu tanımından hareketle, para ile 

ölçülebilen ve ticarî iĢlemlerin konusunu oluĢturan elektrik, mal kapsamında değerlendirilecektir. 

Elektrik, baĢlı baĢına, Birlik Hukuku çerçevesinde bir ―mal‖ olarak değerlendirilmekle birlikte, 

―enerji tedariki‖ ya da üretilen elektriğin, nihai kullanıcıya pazarlanması, hizmet unsurunu 

bünyesinde barındırmaktadır (Logue, 1997:248). BaĢka bir ifadeyle elektrik tedariki, mal satımına ve 

hizmet sunumuna iliĢkin unsurları birlikte içermektedir. 

Çünkü bir taĢınır mal niteliği gösteren elektrik, diğer mallar gibi üreticiden tüketiciye   madden teslimi 

mümkün bir ürün değildir (Posch, 2007:239). Üretim tesislerinde, üretim süreci çerçevesinde birincil 

enerji kaynaklarından yararlanmak suretiyle üretilen elektrik, iletim ve dağıtım hatları aracılığıyla 

taĢınmakta; taĢınan elektriğin gerilimi kent alanlarındaki transformatörler yardımıyla ayarlanmakta; 

daha sonra ise açık hat veya yer altından geçirilen kablolarla tüketicinin konutuna veya iĢyerine 

ulaĢmaktadır. Ev bağlantı hattı noktasına kadar ürün niteliği taĢıyan elektrik, hattaki elektrik akımının 

tüketici tarafından kullanılmasıyla birlikte ısıya, ıĢığa vb. dönüĢmektedir (Güven, 1994:14). 

Dolayısıyla, üreticinin hukuki ve ekonomik sorumluluğu altında yapılan bir üretim aĢamasını takiben 

elde edilen elektrik, üretildiği noktada ―ürün‖ niteliği kazanmakta ve ürün niteliğini kazanan elektrik, 

tüketiciyle tedarikçi arasında yapılan sözleĢme çerçevesinde tüketiciye satılmaktadır.  

Elektriğin Hizmet Olma Niteliği 

Elektrik, hukukumuz açısından ―mal‖ olarak kabul edilmekle birlikte, elektriğin aynı zamanda kamu 

hizmeti özelliği gösterdiği kabul edilmektedir (RG, 2008:26821). Bununla birlikte kamu hizmetinin 

tanımı, yasalarda ve Anayasa‘da yapılmamıĢtır. ―Kamu hizmeti‖ kavramı öğreti ve mahkeme 

kararlarında çeĢitli biçimlerde tanımlanmıĢtır. Örneğin Onar (1969:40), kamu hizmetini, Devlet veya 

diğer kamu tüzel kiĢileri tarafından veya bunların kontrol ve denetimleri altında, toplumun genel ve 

ortak gereksinmelerini karĢılamak ve kamu yararı sağlamak için ifa edilen devamlı nitelikte faaliyetler 

olarak tanımlamaktadır. 

Anayasa Mahkemesi ise ―Devlet ya da diğer kamu tüzel kiĢileri tarafın-dan ya da bunların 

gözetim ve denetimi altında, genel ve ortak gereksinimleri karĢılamak, kamu yararı ya da 

çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuĢ bulunan sürekli ve düzenli etkinlikleri‖ 

(RG, 1996:22586) kamu hizmeti olarak değerlendirmektedir. DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulu da kamu 

hizmetini benzer Ģekilde tanımlamaktadır (DĠĠK, 1996:1).. 

Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilmesi için birçok öğenin bir arada bulunması gereklidir. 

Örneğin merkezi yönetim, yerel yönetim veya kamu kurum ve kuruluĢları ile arasında doğrudan veya 

dolaylı bir bağın bulunması gerekli olup, kamu hizmetinin geçirdiği değiĢime koĢut olarak bu bağ, 

enerji piyasasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen lisanslar aracılığıyla 

sağlanmaktadır (Ergün, 2010:77). Ayrıca, söz konusu faaliyetin kamu yararını karĢılamaya yönelik 

olması gereklidir. Elektrik piyasası faaliyetleri, toplumun ortak gereksinmelerini karĢılamaya yönelik 

faaliyetler olup, Elektrik Piyasası Kanunu‘nun 15(c) maddesinde yer alan ―Bu konuda Kurulca 

verilecek kamulaĢtırma kararı/lüzum kararı, kamu yararı kararı yerine geçer‖ hükmü bu kamu 

yararına vurgu yapmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi ise, bir faaliyetin kamu hizmeti olup olmadığını saptarken faaliyetin niteliğine 

bakılması gerektiğini kabul etmekte ve ―düzenlilik‖, ―süreklilik‖ ve ― toplumsal yaĢamın zorunlu 

bir ihtiyacının karĢılanması‖ ölçütlerini aramaktadır (RG,1995:22181) . BaĢka bir söyleyiĢle, 

Anayasa Mahkemesi bu ölçütleri, kamu hizmetinin tanımlayıcı öğeleri olarak kabul etmektedir. Aynı 



103 

yaklaĢımla, Anayasa Mahkemesi, elektrik piyasası faaliyetlerini de, ―niteliği gereği‖ kamu hizmeti 

olarak değerlendirmektedir. Ancak, ―niteliği gereği kamu hizmeti‖ yaklaĢımı doktrinde 

eleĢtirilmektedir (Ergün, 2010:85). Çünkü bir faaliyet düzenli ve sürekli olduğu için kamu hizmeti 

olarak nitelendirilmemekte, aksine kamu hizmeti olarak tanımlandığı için faaliyetin düzenli ve sürekli 

olması istenmektedir (Ergün, 2010:13-27). Aslan vd.(2007:85)‘e göre, bir hizmeti kamu hizmeti yapan 

sadece Devletin bunu öznel olarak böyle istemesidir. Yani, elektrik piyasası faaliyetlerini kamu 

hizmeti olarak nitelendirmek veya kamu hizmeti olmaktan çıkarmak, yasama organına ait bir yetkidir 

(Ergün, 2010:247). 

Kural olarak kamu hizmeti nitelendirmesinin yasayla yapılması gereklidir (Karakılıç, 2006:33). 

Bununla birlikte, ―Kanunlarda açıkça kamu hizmeti olduğu düzenlenmese bile Devlet bir hizmeti 

özel sektör faaliyetlerinden farklı bir statüyle düzenlemiĢ ve normal kolluk denetimi dıĢında 

daha fazla denetime tabi tutmuĢ ise, idare bir hizmeti üstün ve ayrıcalıklı bir yetkiyle görüyor 

veya gördürüyorsa orada bir kamu hizmetinin varlığından bahsetmek gereklidir‖. 

Elektrik Piyasası Kanununda elektriğin kamu hizmeti olarak kabul edildiğine iliĢkin açık bir 

düzenleme bulunmamakla birlikte, elektrik piyasası faaliyetlerinin kamu hizmeti olup olmadığı 

değerlendirmesinin yasaların bu faaliyetleri düzenleyiĢ biçimi de ele alınarak yapılması gereklidir. 

Yargı kararlarında genellikle, elektrik piyasası faaliyetleri üretim, iletim, dağıtım ayırımı 

yapılmaksızın bir bütün olarak kamu hizmeti olarak değerlendirilmiĢtir. DanıĢtay ise, bir kararında 

―doğal gaz dağıtımını‖ kamu hizmeti niteliğinde kabul etmiĢtir. Bununla birlikte, Ulusoy(1999:176), 

―batılı ülkelerde elektrik üretimi artık kamu hizmeti olarak görülmemektedir‖ tespitinde 

bulunarak elektrik piyasası faaliyetlerinin ayrı ayrı değerlendirileceğini dolaylı olarak belirtmektedir. 

Ergün (2006:87) ise, kanun koyucunun bu faaliyetler için ayrı ayrı öngördüğü hükümleri ve maksadı 

göz ardı edeceği gerekçesiyle, elektrik piyasası faaliyetlerinin kamu hizmeti olup olmadığı hususunun 

ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğini belirtmekte, sadece iletim ve dağıtım hizmetlerini kamu hizmeti 

olarak kabul etmektedir. 

Aynı durum ve saptamalar AB mevzuatında da bulunmaktadır. Tedarikçiler, kural olarak tedarik 

sürecinin herhangi bir aĢamasında elektriğe fiziksel olarak sahip olmamakta, yalnızca elektriğin nihai 

tüketiciye satımını gerçekleĢtirmektedir (Nagurney and Matsypura, 2006:5). Satılan elektrik, dağıtım 

ve iletim Ģirketi tarafından gerçekleĢtirilen taĢıma hizmeti sonucunda iletim ve dağıtım hatları 

üzerinden iletilerek tüketiciye ulaĢtırılmaktadır. Tüketici, elektrik mal bedeline ek olarak, elektriğin 

iletim ve dağıtım sistemi üzerinden nakil iĢlemi için ayrı bir ücret ödemektedir. BaĢka bir deyiĢle 

tüketiciye hizmet yoluyla sağlanan bir mal söz konusu olmaktadır. ĠĢte elektriğin, iletim ve dağıtım 

sistemi üzerinden nakil iĢlemi, bir ücret karĢılığında yerine getirilen ticarî bir eylem olup, ABĠDA 57. 

maddesi anlamında bir ―hizmet‖ özelliği göstermektedir (Klom, 1996:8). Nitekim Almelo kararında, 

elektriğin dağıtımı hizmet olarak kabul edilmiĢtir. Bu nakil hizmeti, iletim ve dağıtım hizmeti 

sağlayıcısı tarafından yerine getirilmektedir. Ġletim ve dağıtım hizmeti sağlayıcısı, iletim ve dağıtım 

sisteminin sahibi veya iĢletmecisidir. Bu nakil hizmetiyle, üreticinin üretmiĢ olduğu elektrik, 

tedarikçiler aracılığıyla, iletim ve dağıtım sistemi ve hatları üzerinden tüketiciye ulaĢtırılmaktadır. 

Tüketici, bu nakil iĢlemi karĢısında bir bedel ödemektedir. Dolayısıyla, elektriğin iletim ve dağıtımı 

hizmet üretimi olarak AB normlarında da görülmektedir. 

ÜRETĠM YÖNETĠMĠNDE ELEKTRĠĞĠN NĠTELĠĞĠ 

Üretim yönetimi iĢletmenin elinde bulunan malzeme, makina ve iĢgücü kaynaklarının belirli 

miktarlardaki ürünün, istenen kalitede, istenilen zamanda ve mümkünse en düĢük maliyetle üretimini 

sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir. Bu tanımda yer alan miktar, kalite, zaman ve fiyat gibi 

dört öğenin aynı zamanda en iyi Ģekilde gerçekleĢtirilmesi neredeyse mümkün görünmemektedir. 

Örneğin, miktarın yüksek olması satıĢları olumlu etkilerken, elde kalma ve stok maliyetini 

artırmaktadır. Dolayısıyla, belirli bir malın üretimi söz konusu olduğunda, yöneticinin uzlaĢtırıcı 

çözümlere yönelen kararlar vermesi gerekecektir. KarmaĢık üretim sistemlerinde çeliĢen öğeler 

arasında uzlaĢtırıcı çözümler bulunması çeĢitli nicel analiz tekniklerinin ve bilgisayarların 

kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim yönetimi disiplininin amacı, bu teknik ya da yöntemler 

yardımı ile gerekli karar verme yeteneğinin geliĢtirilmesi olarak tanımlanabilir (Kobu, 1996:4; Kobu, 

1984:7). Kaynakların bir araya getirilmesinde iĢletmenin diğer yönetim birimleri ile sıkı iliĢkiler 

sürdürülmesi de kaçınılmazdır.   
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Elektrik üretiminin üretim yönetimi bakımından niteliği, üretilen ürünün genel mal ve hizmet 

özelliklerini taĢıyıp taĢımadığına bakılarak irdelenmesi gereken bir konudur. Yani elektrik somut 

mudur? Elle tutulup gözle görülen bir varlık mıdır sorusundan baĢlamak gerekir. Hizmet fiziksel 

olarak boyutlandırılmamakta, tanımlanamamakta ve ölçülememektedir. Bu özelliği hizmetin dinamik 

oluĢundan kaynaklanmaktadır. Oysa ki imalat iĢletmelerinde üretilen ürünlerin fiziksel tanım ve 

boyutları belirlenmektedir. Bu bağlamda elektriğin somut bir varlık olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Çünkü elektrik soyut bir değerdir. Bu anlamda elektrik hizmet üretimine girmektedir. 

Malın taĢınabilme ve depolanabilme özelliğine karĢın, hizmet depolanamaz, saklanamaz, geri 

kazanılması mümkün değildir. Hizmet üretildikçe tüketilir. Mal üretimde iĢletmeler ürünlerini 

depolayabilirler. Elektrik her ne kadar iletim hatları ile taĢınabilse de, buradaki taĢınabilme özelliği, 

somut olma niteliğine karĢılık gelen malın bir yerden diğer yere herhangi bir araçla nakledilmesi 

anlamında kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi ise, eğer bir iletim hattı yoksa bir yerden diğer yere 

taĢınamaz ve büyük ölçekte depolanamaz. Bu durumda, ikinci özellik bakımından da elektrik, hizmet 

üretimine girmektedir. 

Hizmet, insan davranıĢları ile yönlendirilen bir dizi faaliyetten oluĢmaktadır.Üretim iĢletmelerinde ise 

insan iliĢkileri kuruluĢların sadece halkla  iliĢkiler gibi özel bölümleri ile yürütülmektedir. Personelin 

ve müĢterinin üretilen malın sunumuna kadar karĢılaĢma fırsatları yoktur. Hizmette personel tüketici 

ile sürekli yüz yüzedir. Bu anlamda elektrik üretimi yine hizmet sektörüne yakınlaĢmaktadır. 

Mal üretiminde kullanılan iĢgücü, hizmet üretimine göre daha az yoğundur. Bu özellik elektrik 

üretiminde de görülmektedir. Gerek yenilenebilir gerekse fosil kaynaklardan elde edilsin tüm elektrik 

enerjisi elde etmede sermaye ve teknoloji yoğun yatırımlar söz konusu olmaktadır. Ve makine 

kullanımı oldukça fazladır. Dolayısıyla elektrik enerjisi üretimi bu bakımdan mal üretimine girmekte 

ise de, elektrik iletim ve dağıtımı göz önüne alındığında daha çok hizmet üretimine girmektedir. 

Mal, üretildikten sonra depolanabildiği ve kullanılabildiği için  en uygun kapasitenin hem saptanması 

hem de tam kapasite ile çalıĢılması mümkün olan bir özellik taĢımaktadır. Hizmet ise, sonradan 

tüketilmek üzere depolanamadığından en uygun kapasitenin saptanması ve tam kapasiteden 

yararlanılması mümkün değildir. Elektrik üretimi de bu açıdan hizmet üretimi ile aynı özellikleri 

taĢımakta ve hem tam kapasite ile çalıĢtırılması hem de kapasite kullanım oranı düĢük kalmaktadır.  

Hizmet bir mal gibi test ve muayeneye tabi tutulamamaktadır. Ancak hizmetin sunum ve kalitesini 

etkileyen fiziksel koĢullar test ve muayene edilebilir. Bu nedenlerle hizmetin kalitesini ölçmek 

tüketicinin o andaki takdirine bağlıdır. Elektrik üretiminde de kalitenin ölçüsü, yer ve zaman 

bakımından istendiği anda gereksinmeyi karĢılamasıdır. Bu yönüyle de elektrik hizmet üretimine 

benzemektedir. 

Mal üretiminde, malın kullanım süresi ve dayanıklılığı belirli sürelerle garantilenmiĢtir. Bir mal için 

söz konusu olan kullanım ömrü ya da dayanıklılık süresi hizmet üretmi için geçerli değildir. Hizmetin 

kullanım ömrü değil, olsa olsa ancak sürekliliği olabilir. Elektrik üretiminde de mal gibi kullanım 

ömrü ya da garanti süresi değil, sürekli olması önem kazanmaktadır. Bu açıdan elektrik hizmet 

üretiminin ―süreklilik‖ özelliğine yakın durmaktadır.   

Personel yönetimi mal üretiminde hizmet sektöründeki kadar önemli değildir. Çünkü hizmet 

üretiminde, verilen hizmetin kalitesi ve bu kalitenin sürekliliği insan faktörüne doğrudan bağlıdır. 

Tüketici hizmeti, bu hizmeti veren iĢletmenin örgütsel hiyerarĢisinin alt kademelerinde bulunan 

personelden almaktadır. Ancak, elektrik enerjisinin üretimden iletim ve dağıtımı da içeren nihai 

tüketiciye ulaĢıncaya kadar geçirdiği aĢamalar, personel ve yönetimini daha duyarlı duruma 

getirmektedir. Bu özellikleri nedeniyle elektrik üretimi hem mal hem de hizmet üretimine dayanan bir 

yapılanmaya sahip bulunmaktadır.   

Hizmet sektöründe ün, saygınlık ve imge faktörleri büyük ağırlık taĢımaktadır. Elektrik üretiminde ise 

süreklilik ve kalite önem taĢımakla birlikte elektrik üretiminin de özelleĢtirilmesi ile bu özellik son 

yıllarda tekelleĢme eğiliminden kurutlarak serbest piyasa koĢullarına uyum göstermeye baĢlamıĢtır. Bu 

nedenle özellikle elektrik iletim ve dağıtım sektörleri hizmet üretiminin özelliklerine uygun geliĢme 

göstermektedir.  

 

Üretilen malın bölgesel, ulusal ya da uluslararası pazarlara sunumu daha kolayken, hizmet üretimi 

daha çok yerel pazarlara yönelmektedir. Bu bağlamda ülkemizde üretilen elektrik de daha çok iç 

piyasaya verilmekte, dolayısıyla bu özellik bakımından da elektrik üretimi hizmet sektörüne 

benzeĢmektedir. 
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Hizmetin taĢınamaz oluĢu, tesislerin küçük birimler Ģeklinde dağınık yerlerde kurulmasını gerektirir. 

Hizmeti tüketicinin ayağına götürme zorunluluğu, en uygun kapasite saptamasını zorlaĢtırdığı gibi 

tesis yatırım giderlerini de arttırmaktadır. Elektrik üretimi değil ama elektriğin son tüketiciye 

ulaĢtırılmasında hizmet ağı ne kadar yaygınsa satılan elektriğin ederini toplama o denli kolay 

olabilmektedir. Bu bağlamda, elektrik dağıtımını hizmet sektörü kabul etmek gerekir. 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Elektrik, diğer mallar gibi üreticiden tüketiciye somut olarak teslim edilebilen bir ürün değildir. 

Santrallerde üretilen elektrik, iletim ve dağıtım hatları aracılığıyla, tedarikçi tarafından tüketiciye 

ulaĢtırılmaktadır. BaĢka bir söyleyiĢle, üretim tesislerinde, belirli bir süreç içinde birincil enerji 

kaynaklarından yararlanarak üretilen elektrik, üretildiği noktada ―ürün‖ niteliği kazanmakta, 

tüketiciyle tedarikçi arasında yapılan sözleĢmeye dayanarak, iletim ve dağıtım hatlarıyla tüketicinin 

konutuna ve iĢyerine ulaĢmaktadır. Tedarikçiler, kural olarak tedarik sürecinin herhangi bir 

aĢamasında elektriğe fiziksel olarak sahip olmamakta, sadece elektriğin nihai tüketiciye ulaĢmasına 

aracılık etmektedirler. Bununla birlikte elektrik, dağıtım ve iletim Ģirketi tarafından gerçekleĢtirilen 

taĢıma hizmeti sonucunda, iletim ve dağıtım hatları üzerinden nakil suretiyle tüketiciye 

ulaĢtırılmaktadır. Tüketici, elektrik bedeline ilave olarak, elektriğin iletim ve dağıtım sistemi 

üzerinden nakil iĢlemi için ayrı bir ücret ödemektedir. Yani, tüketiciye hizmet yoluyla sağlanan bir 

ürün söz konusudur. Bu noktadan hareketle, gerek Türkiye gerekse AB hukukunda elektriğin kendisi 

bir mal sayılmakla birlikte, elektriğin iletim ve dağıtım hatlarıyla taĢınması iĢlemi ücret karĢılığında 

yerine getirilen bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Elektriğin ―mal‖ mı yoksa ―hizmet‖ mi olduğu 

tartıĢması, elektriğin tabi olacağı hukuki düzenin belirlenmesi açısından önem taĢımakta olup, 

hukukumuzda da elektrik ―mal‖ olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Mahkemeler elektriği bir 

bütün olarak değerlendirmekte ve elektriğin aynı zamanda ―kamu hizmeti‖ özelliği gösterdiğini 

belirtilmektedir.  

Üretim yönetimi açısından elektrik enerjisi soyut olması, taĢınamaması ve depolanamaması, daha çok 

yerel pazarlara hitap etmesi, kalitesinin tam olarak ölçülememesi gibi özellikleri nedenleriyle hizmet 

üretimine daha yakın düĢmektedir. Aslında elektrik üretimi ile dağıtım ve iletim hizmetlerini 

birbirinden ayırarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaĢım olacaktır.  

Ġster mal ister hizmet üretimi olarak kabul edilsin, elektrik enerjisi kendine özgü nitelikleri ve 

vazgeçilmez bir gereksinme olma özelliği nedeniyle kamu hizmeti kapsamında ele alınmalıdır. 
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Özet 

Bu çalıĢmada Zülfü Livaneli‘nin Son Ada adlı kısa romanı ekoeleĢtirel bir yaklaĢımla ele alınmaktadır. 

Son Ada adlı romanda adaya sonradan gelen ve modern insanı temsil eden BaĢkan‘ın bulunduğu 

ortamı medenileĢtirmek adına doğaya hükmetme mücadelesi anlatılmakta ve bu mücadele sırasında 

aslında insanın doğanın dengesine müdahale ederek onu alt üst etmesi eleĢtirilmektedir. Doğanın 

ekolojik dengesinin aksamasıyla adadaki huzur ortamı ve ütopik atmosfer bozularak insanların 

güvensizlik içinde ve tehdit altında yaĢamak zorunda bırakıldığı bir kabusa, distopyaya dönüĢür. 

Ekolojik dengeye müdahale ederek onu bozan insanoğlu Doğa Ana‘nın gazabına uğrar. ÇalıĢmanın 

konusu gereği yöntem olarak kullanılan ve çevre ya da doğa ile edebiyat arasındaki iliĢkiyi temel alan 

ekoeleĢtiri, insanın doğaya hükmetme hakkı olmadığını, onun da bu ekolojik sistemin sadece bir 

parçası olduğunu, ekolojik sistemin halkalarından biri olan doğaya verilecek zararın sistemin diğer 

halkalarını ve elbette insanı da etkileyip, bütün sisteme zarar vereceğini savunur. EkoeleĢtiriye göre, 

edebiyat aracılığıyla doğanın sanayileĢme ve ―medenileĢme‖ sonucunda insan tarafından tahrip 

edilmesi eleĢtirilir. Böylece ekoeleĢtirel yaklaĢım,  edebi eserlerde doğaya ya da çevreye verilen 

zararların nasıl yansıtıldığını inceleyerek insanları kendi elleriyle tahrip ettikleri doğaya ve doğanın 

ekolojik dengesine karĢı bilinçlendirmeyi amaçlar. 

Anahtar Kelimeler: Son Ada, Ekoeleştiri, İnsan, Doğa, Edebiyat. 

 

 

From Utopia to Distopia with Zülfü Livaneli’s Son Ada: An Essay on 

Ecocriticism 
 

Abstract 

 

In this study, Zülfü Livaneli‘s short novel Son Ada (The Last Island) is handled with an ecocritical 

approach. In the novel, called Son Ada the struggle of the President, who comes to the island later on 

and represents the modern man, to dominate over nature in order to civilize the environment he is in, is 

told. And it is actually criticized that during this struggle, man interferes in the balance of the nature 

and turns it upside down. With the disruption of the ecological balance of nature, the peaceful and 

utopic atmosphere in the island is spoilt, and turns ito a nightmare, a dystopia where people are 

compelled to live in insecurity and under threat. The human being, interfering in the ecological 

balance and spoiling it, suffers from the rage of Mother Nature. Ecocriticism, the method chosen in 

accordiance with the subject of the study and taking the relationship between the environment or the 

nature and literature as its basis, claims that man has no right to dominate over nature, that he is just 

another part of this ecological system, and the damage given to the nature, that is a link in the chain 

will affect the other links of the chain and naturally the man himself and thus will harm the whole 

system. According to ecocriticism, the destruction of nature by man as a result of industrialization and 

―civilization‖ is criticized through literature. Thus, ecocritical approach by analysing how the damage 

given to the nature or the environment is reflected in literary works, aims to make people conscious 

towards the nature which they disrupt with their own hands, and towards the ecological balance of it. 

Keywords: Son Ada, Ecocriticism, Human being, Nature, Literature. 
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GĠRĠġ 

 

Günümüzde birçok alanın yollarının doğa, çevre ve çevresel sorunlar ile kesiĢtiği bir ortamda, 

edebiyatın böyle bir kesiĢme noktası dıĢında kalması neredeyse imkânsız görünmektedir. Aslında 

edebiyat ile doğa ve çevre arasındaki bu kesiĢmenin temeli yüzyıllar öncesine dayansa da, bugün 

doğanın eskiden olduğu gibi saatlerce seyredilecek eĢsiz ve Ģiirsel manzaralarının yavaĢ yavaĢ 

kaybolmaya yüz tutması, edebiyatın doğa ve çevreye karĢı yaklaĢımının değiĢmesine yol açmıĢtır. 

Eskiden yalnızca bir ilham kaynağı ve duyguları harekete geçiren bir nesne olarak görülen doğa ve 

çevre, çevresel sorunların ciddi boyutlara ulaĢmasıyla birlikte baĢlı baĢına bir özne, tek baĢına canlı bir 

varlık olarak görülmeye baĢlamıĢtır. Bu bağlamda, edebi eserler de daha çok çevresel sorunlara eğilen, 

doğanın tahribatını eleĢtirel bir yaklaĢımla gözler önüne seren ve okuru bu konuda bilinçlendirmeyi 

amaçlayan birer araç haline dönüĢmüĢtür. Tam da bu nokta ekoeleĢtirinin çıkıĢ noktasını 

oluĢturmaktadır. 

 

1. Çevresel Bir Edebiyat Kuramı: EkoeleĢtiri 

Günümüzde hava ve su kirliliği, ormanların tahribatı gibi çevre sorunlarının giderek artması, bu 

sorunlar üzerine yoğunlaĢan, bunları ele alıp iĢleyen ve böylece insanların dikkatini bu sorunlara çeken 

bir alanın ortaya çıkıĢını gerekli kılmıĢtır. Elbette çevrebilim gibi alanlar ve çevreci birçok kuruluĢ bu 

sorunlara eğilse de, çok geniĢ insan kitlelerine ulaĢan edebiyatın ve edebi eserlerin bu kitleler 

üzerindeki etkisi düĢünüldüğünde, bu tür sorunları insanlara iletmedeki üstün gücü ve etkisi de 

anlaĢılmaktadır. Böyle bir durumda da edebiyatın çevrebilim ve ekoloji alanında bir araç olarak 

kullanımı söz konusu olmaktadır. Burada edebiyatın araç olarak kullanımı, doğanın edebiyat 

karĢısında üstün olduğu Ģeklinde yanlıĢ olarak yorumlanmamalıdır. Aslında amaç, uzun yıllar boyunca 

sadece bir nesne olarak görülmüĢ olan doğa ve çevreye kendi baĢına, bağımsız bir özne olarak 

yaklaĢılmasını sağlamak, bunun için de edebiyat ve doğayı ortak bir platformda bir araya getirmek ve 

tek bir paydada birleĢtirmektir.
 1

 Doğanın yüzyıllardır sadece bir esin kaynağı, pasif bir nesne olarak 

görüldüğü ve bu kanı ve yaklaĢımın değiĢmesi gerektiği fikri, ―bugün özellikle feminist ve cinsiyetçi 

eleĢtirmenlerin ekoeleĢtirinin en güçlü savunucuları‖
2
 olmalarında önemli bir rol oynamaktadır.  

Yabancı kaynaklarda ecocriticism (ilk kez William Rueckert tarafından 1978‘de bir denemesinde 

kullanılır)
3
 olarak geçen kuramın, Türk literatüründe ekoeleştiri ya da çevreci eleştiri adlarıyla 

kullanıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmada ekoeleĢtiri olarak adlandırılacak olan kuram, edebiyat ile 

fiziksel çevre (ya da doğa) arasındaki iliĢkiyi
4
 sorunsal hale getiren disiplinlerarası özellikte bir 

kuramdır. Bu bağlamda insan eliyle yaratılmıĢ olan kültür, fiziksel çevre ile iliĢki içindedir ve kültür 

ve çevre (ya da doğa) birbirini karĢılıklı olarak etkiler. Disiplinlerarası bir kuram olması ekoeleĢtirinin, 

sosyal bilimler yanında, biyoloji, jeoloji ve fizik
5
 gibi doğa bilimlerinden de faydalanmasından 

kaynaklanmaktadır.  EkoeleĢtiri, doğanın edebiyat eserlerinde nasıl yansıtıldığını ele almaktadır. 

EkoeleĢtirinin amacı, insanlara çevre sorunlarına karĢı bilinç kazandırmak ve onların çevreye daha 

duyarlı olmalarını sağlamaktır. 

Batı toplumlarında insan ve doğa arasındaki iliĢki bağlamında (Anthropocentric)
6
 insan merkezli bir 

yaklaĢımın var olduğu görülmektedir. Bu yaklaĢıma göre Antik Yunan‘dan bu yana hatta Ġncil‘de bile 

insanın düĢünebilen tek varlık olarak evrenin merkezinde konumlandırıldığı ve kendisi dıĢındaki tüm 

varlıkların onun için ve ona hizmet etmek amacıyla var olduğu fikri ve inancı yaygındır. Bunun 

yanında Endüstri devriminin de (teknolojik geliĢmeler) bu insan merkezli yaklaĢımın oluĢumundaki 

yeri yadsınamaz. Ancak bu tür bir yaklaĢımın yaygın olması elbette doğruluğunun bir kanıtı olamaz. 

Aksine insan da evrende doğanın ve diğer canlıların dahil olduğu bu ekolojik sistemin halkalarından 

sadece biridir. Doğa insanın emrine verilmiĢ bir sömürü maddesi ya da kazanç kaynağı değildir. Ve 

insanın ne doğaya ne de oradaki canlılara üstünlüğü söz konusu olabilir. Ekolojik sistemin bir halkası 

                                                      
1 Bkz. Serpil Oppermann, ―Ecocriticism: Natural World in the Literary Viewfinder‖, s. 31-33. 
2 William Howarth, ―Some Principles of Ecocriticism‖ s. 81. 
3 Glotfelty, s. xx. 
4 Cheryll Glotfelty, ―Literary studies in an Age of Environmental Crisis‖ Ecocriticism Reader. 1996, s. xviii. 
5 Oppermann, s. 29. 
6 Dilek Bulut, ―Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Yazın Kuramı Olarak EkoeleĢtiri‖ s. 4 Ayrıca bkz. Caner Solak, ―Bir EkoeleĢtiri 

Denemesi: Behiç Ak‘ın Tek KiĢilik ġehir Oyununda Birey, Toplum ve Çevre ĠliĢkileri‖ 2012, s. 212. Sezgin Toska, ―The 

Pioneer Ecocritics‘ Critique of the English Profession in the Emergence of Ecocriticism‖. 2010, s. 125-126. 
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olması aslında onun yarattığı çevresel sorunların dönüp dolaĢıp yine onu bulacağı ve etkileyeceğinin 

açık bir göstergesidir. Kısacası insanın doğada meydana getirdiği her türlü tahribat, ormanların ve 

hayvan türlerinin yok edilmesi, hava, su ve çevre kirliliği gibi sorunlar ekolojik sistemin dengesini 

bozacak ve bu dengesizlikten- bütünsellik ya da doğada her Ģeyin birbirine bağımlılığı ilkesine
1
 bağlı 

olarak- yine bu ekolojik sistemin bir parçası olan insan da nasibini alacaktır. Böylece ekoeleĢtiri 

doğada her Ģeyin birbirine bağımlılığı ilkesinden faydalanarak aslında edebi çalıĢmalarda yüzyıllardır 

hâkim olan insan-merkezli yaklaĢımı, yeryüzü ve çevreye daha duyarlı (ecocentric)
2
  bir yaklaĢım ile 

değiĢtirmeyi amaçlamaktadır. 

Buna bağlı olarak, ekoeleĢtiri doğanın yakın zamana kadar edebi eserlerde bir ilham kaynağı, bir nesne 

ya da sembol olarak kullanımını da eleĢtirmektedir. Doğa bir kurgu ya da kurmaca değil, canlı fiziksel 

bir gerçekliktir. EkoeleĢtiriye göre edebi eserler doğayı bir meta, nesne olarak kullanmak yerine tam 

tersine doğa ile ilgili yerleĢik ve yanlıĢ ideoloji ve inançları yıkmada bir araç iĢlevi görmelidirler. 

Ġnsanların çevreye ve dolaylı olarak kendisine verdiği zararın önüne geçmenin ve insanları bu konuda 

bilinçlendirmenin en etkili yollarından biri kuĢkusuz edebiyatı ve edebiyat eserlerini birer araç olarak 

kullanmaktır. Bu nedenle bu çalıĢmada Zülfü Livaneli‘nin Son Ada adlı romanı ekoeleĢtiri açısından 

ele alınacak, yazarın eserinde doğaya karĢı yaklaĢımı tartıĢılıp, çevre sorunlarını ve özellikle insanın 

bu sorunları yaratmadaki rolünü eleĢtirdiği ve okuru bu konuda çarpıcı bir Ģekilde bilinçlendirdiği 

sonucuna varılacaktır. 

 

2. Livaneli’nin Son Ada’sına EkoeleĢtirel YaklaĢım 

Zülfü Livaneli‘nin Son Ada adlı romanı kırk hanenin bulunduğu, insanların barıĢ ve huzur içinde, 

kendi halinde yaĢadığı bir adada, cennetten çalınmıĢ bir köĢede geçmektedir. Ancak adadaki bu huzur 

ortamı ve sükûnet, emekliliğini geçirmek üzere adaya yerleĢen darbeci bir baĢkanın geliĢi ile 

bozulacak, buradaki ütopik cennet hayatı bir kabusa, distopyaya dönüĢecektir. Baskıcı ve otoriter bir 

yapıya sahip olan baĢkanın, adada kendi kurallarını uygulamaya koyması ile hayat adada yaĢayan 

insanlar için çekilmez hale gelecek, bu cennet parçası onlar için sürekli korku ve Ģüphe içinde 

yaĢamaya baĢlayacakları bir cehennem ile yer değiĢtirecektir. Henüz kitabın ilk sayfasındaki ― ‗O‘ bir 

gün çıkıp gelene kadar ‗en iyi korunan sır‘ dediğimiz yeryüzü cennetinde huzur içinde yaĢayıp 

gidiyorduk‖
3
 cümlesi adanın kendine özgü düzeninin böyle sürüp gitmeyeceğinin sinyalini vermeye 

baĢlar bile. 

Batı‘da beyaz adamın ülkesinin sömürgelerine medeniyet ve kültür götürmesi gibi BaĢkan da adaya 

―kültür‖ getirmek, insanları ―medenileĢtirmek‖ adına doğayı tahrip ederek ―yaĢanır hale‖ getirecektir. 

Planlarının bir parçası olarak, çevreye zarar verip kirlettiği gerekçesiyle martıları imha etmeye 

baĢlamasıyla da adada ekolojik sistem çökecek ve ada hayatı bir kaosa sürüklenecektir. BaĢkanın 

adaya kurallar getirirken hesaba katmadığı Ģey doğanın kendi içinde zaten belli kurallarının bulunduğu 

ve ekolojik dengenin bu kuralların iĢleyiĢine bağlı olduğudur. Ekolojik sistemin bir parçası olan 

martıların yok edilmesi bir domino taĢı etkisi yaratarak tüm ekolojik sistemi çökertecektir. 

Gerçekten de BaĢkan gelene kadar insanlar için bir huzur köĢesi, bir cennet gibidir ada. Herkesin bir 

Ģeyleri, geçmiĢi, kötü anıları, acıları ve belki de sırlarını bırakarak kaçıp geldiği ve sığındığı son bir 

limandır. Anlatıcının sözleriyle: 

 
Nasıl olduysa rastlantılarla adayı bulmuĢ kırk sakin aileydik. Huzurluyduk, kimse kimsenin iĢine karıĢmıyordu. Onca 

yaralanmadan, hayal kırıklığından ve derin acıdan sonra adada edindiğimiz yeni dostları o kadar yürekten seviyordum 

ki, buraya ―Son Ada‖ adını takmıĢtım. Evet, evet; son ada, son sığınak, son insani köĢeydi burası. Tek istediğimiz bu 

dinginliğin bozulmamasıydı.4 

 

Ancak korktukları kısa süre sonra baĢlarına gelir ve ―giderek deliren dünya‖daki ―salgın‖ adaya kadar 

ulaĢır. ―Son sığınak‖ları, ―son insani köĢe‖leri, ―son ada‖ları bir sır değildir artık. Her Ģey BaĢkan‘ın 

adaya gelip yerleĢmesi ve en baĢından beri adanın doğal kurallarına aykırı davranıp, kendi kurallarını 

insanlara dayatması ve ―yeni bir düzen‖ kurmaya çalıĢması ile baĢlar. Çocuksuz bir yaĢamın tercih 

                                                      
1 Sezgin Toska, s. 124. 
2 A.g.e. s. 131. 
3
 Son Ada, s. 15. 

4 Son Ada, s. 16. 
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edildiği adada Bakkal‘ın kambur, dilsiz ve durgun zekâlı oğlu dıĢında hiç çocuk yoktur. Oysa BaĢkan 

adaya iki küçük torunu ile gelerek adada kendiliğinden ortaya çıkmıĢ olan kurallardan birini ihlal eder. 

Bunun yanında, adanın sıcak iklimine uyum sağlamıĢ olan ada halkı, giyim kuĢam olarak onlara 

hareket serbestliği sağlayacak, içinde bulundukları ortama uygun Ģort, tiĢört, terlik, sandalet gibi 

giysileri tercih ederken BaĢkan‘ın geldiği ilk günden ölümüne kadar adada pantolon, gömlek ve hatta 

kravat ile dolaĢması onun ada halkından biri değil, kendini onlardan farklı ve hatta üstün gören bir kiĢi 

olduğunun göstergesidir. Böylece adanın doğal yaĢamının bir sözsüz kuralı daha ihlal edilir. 

BaĢkan sadece insanların hayatına, yaĢam tarzına, giyimine müdahale etmekle kalmaz, adaya 

―medeniyet‖ getirmek adına doğanın iĢleyiĢine de müdahale eder. Bu yolda ilk adımı, adalıların ―serin 

yol‖ dediği ağaçlıktaki ağaçları budayıp burayı bir tür parka dönüĢtürmek olur: 

 
Fotoğraf çekiminden iki gün sonra, adadaki ilk küçük Ģokumuzu yaĢadığımızı anlatmalıyım. Hani daha önce sözünü 

ettiğim ağaçlık yolumuzu hatırlıyor musunuz? Ġki yanına ulu ağaçların sıralandığı ve bu ağaçların yukarıda birbirine 

girerek doğal bir gölgelik oluĢturduğu, yeĢil bir tünele benzeyen serin yolumuz… […] Bu doğa harikası, adadaki en 

büyük hazinelerimizden biriydi. Bir gün o yoldaki ağaçların budanmaya baĢladığını görme bahtsızlığını yaĢadık. 

BaĢkan‘ın adamları büyük bir beceriyle ağaçları buduyor, onları birer yeĢil duvar oluĢturacak Ģekilde kesip 

biçiyordu.1 

 

Adalıların bu dehĢet veren manzara karĢısında ilk tepkisi adanın kurucusu sayılan 1 Numarayı da 

alarak BaĢkan ile konuĢmaya gitmek olur. BaĢkan gayet sakin bir Ģekilde adalıların sürekli düzensizlik 

içinde yaĢadığı için bu tür bir manzaraya alıĢık olduğu, ama insanın ―medeniyet‖ gereği çevresine çeki 

düzen vermesi gerektiğini söyler ve adaya geldiğinde gözüne ilk çarpan Ģeyin serin yoldaki ―korkunç 

manzara‖ olduğunu söyler. Aslında BaĢkan‘ın farkına varamadığı Ģey, doğanın zaten kendi içinde bir 

düzeni olduğu ve bu düzene müdahale etmenin daha sonra da görüleceği gibi tüm dengeyi alt üst 

edebileceğidir. Buna rağmen BaĢkan‘ın adadaki icraatları, doğaya vurduğu bu ilk darbe ile kalmaz. 

Sanki ağaçların budandığını ve doğal yaĢam alanlarının tahrip edildiğini anlamıĢ gibi, o güne kadar 

adalılar ile barıĢ içinde yaĢayan martılar, bir gün Bakkaldan aldığı gofreti yiyerek eve dönen 

BaĢkan‘ın torununun üstüne doğru tehdit edercesine süzülerek gelirler. Anlatıcı bu durumu dedesinin 

günahını torununun ödediği Ģeklinde yorumlar: 

 
Ağaçların kesilmesinden sonra kabak BaĢkan‘ın torununun baĢına patladı. Dedesinin günahını o kız ödedi. 

Bakkaldan aldığı gofreti yiyerek eve dönerken martılar kızcağızın üstüne pike yapmıĢlar. O da birden bire paniğe 

kapılmıĢ, elleriyle baĢını korumaya çalıĢarak koĢmaya baĢlamıĢ. 

Sonra o kargaĢa içinde ayağı bir dala takılarak yere yuvarlanmıĢ, sol kolunu fena halde incitmiĢ. Onu bulduklarında 

çığlık çığlığa bağırıyor, hala martıların üstüne geldiğini sanıyormuĢ.2 

 

Bu olay üzerine BaĢkan ada halkını toplayarak adada kargaĢa ve anarĢi içinde bir hayatın hüküm 

sürdüğünü ve bunun bir düzen altına alınması gerektiğini söyledikten sonra ada kurallarını oluĢturup 

karalar alacak bir genel kurulun oluĢturulmasını önerir ve bu önerisi uygulamaya konur. Ancak 

BaĢkan‘ın var olduğunu iddia ettiği adadaki anarĢi ortamı, ironik biçimde aslında kendisinin adaya 

gelmesinden kısa süre sonra ortaya çıkacak ve ilk sinyallerini verecektir. Babasının vapurla getirttiği 

süt, ekmek gibi gerekli Ģeyleri adalıların evlerine dağıtan bakkalın oğlu, BaĢkan‘ın evine de sipariĢleri 

götürdüğü bir gün BaĢkan‘ın adamı tarafından sorgusuz sualsiz hırpalanır ve üzerine yumruk yediği 

gözü kapanır. KonuĢamadığı için de derdini anlatamaz: 

 
[…] babası bize üzüntü içinde ve gözleri dolarak olaya tanık olan adalı birinin aktardığına dayanarak Ģunları anlattı: 

Çocuk o sabah, BaĢkan‘ın evine, bir gün önceden sipariĢ edilen süt ve gofretleri götürmüĢ. Herhalde adadaki yeni 

hiyerarĢiyi sezdiği için, dağıtıma ilk olarak BaĢkan‘ın evinden baĢlamıĢ. Erken bir saatte gitmiĢ oraya ama tam sütü 

teras kapısına bırakırken birdenbire bahçeden fırlayan bir kiĢi gözünün üstüne yumruğu patlattığı gibi onu yere 

yıkmıĢ ve evdekileri uyandırmamaya gayret ederek, öfkeli bir fısıltıyla kim olduğunu, orada ne aradığını sormuĢ. 

Sonra da serbest bırakmıĢ.3 

 

Böylece o güne kadar huzur içinde yaĢayan ada halkı BaĢkan‘ın geliĢiyle birlikte Ģiddet olaylarına da 

tanık olmaya baĢlar. 

                                                      
1 A.g.e. s. 39. 
2 Son Ada, s. 44. 
3 A.g.e., s. 53. 
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Bu olayın ardından, BaĢkan‘ın kurduğu kurul evlere habersiz olarak altı metreden fazla 

yaklaĢılmaması kararı alır ve kurala uymayanların cezalandırılacağı açıklanır. Kurulun alacağı diğer 

bir karar doğaya ve ekolojik dengeye vurulacak ikinci bir darbe olacaktır. Gece yarısı terasında 

dolaĢtığını iddia ettiği bir teröristin aslında bir martı olduğu açığa çıkınca, BaĢkan zaten önceden 

torununa zarar vermiĢ olan bu canlıları artık düĢmanı ilan eder ve onlara karĢı savaĢ açar. Toplantıya 

kurul üyesi olarak seçilen Yazar‘ın anlatıcıya anlattığına göre: ―[…] BaĢkan […], bu adadaki en büyük 

tehdidin martılar olduğunu söylemiĢ. […] bu vahĢi kuĢlar insanlara saldırıyor, adayı yaĢanmaz bir 

cehenneme çeviriyormuĢ. Bu yüzden BaĢkan komiteye, bu kuĢların yok edilmesini önermiĢ.‖
1
 Bir süre 

sonra martıların ―imhası‖ konusunda alınan kararı adalılara da açıklayan BaĢkan, adalıları bir martı 

seferberliği ilan etme konusunda ikna etmeye çalıĢır. Sonuçta, ―Medeniyet insanın doğayı istediği gibi 

denetim altına alması demek değil miydi biraz da!‖
2
 Aslında BaĢkan‘ın amacı biraz da iĢe martıları 

yok etmekle baĢlayıp adayı medeniyete kavuĢturma yolunda bu cennetten köĢeyi sanayi ve turizme 

açmaktır. Ada üzerine kendince yaptığı planları açıklar: 

 
‗Dünya turizmin altın çağını yaĢıyor. Her yıl yüz milyonlarca turist, sıcak denizlere, mavi koylara sahip güzelim 

adalara akıyor. Bizim adamız, dolayısıyla da siz, niye bu büyük endüstriden payınız almıyorsunuz? Bu iĢe hiçbir 

engel yok. Hemen yarın ülkemizin ve dünyanın en büyük Ģirketleri gelip bu cennet koylara beĢ yıldızlı oteller, lüks 

kumarhaneler, diskolar, eğlence merkezleri yapmaya baĢlayabilir. Bu milyarlarca dolardan hepiniz nasibinizi 

alabilirsiniz. Ama siz bu dünya cenneti koyları martılara terk etmiĢsiniz. Kafanıza doldurulmuĢ saçma sapan çevreci 

fikirlerle, aman martılar orada yumurtlasın, aman bu kuĢlar tedirgin olmasın diye cennet gibi adayı bir çöplüğe 

çevirmiĢsiniz. Topladığınız çam fıstıklarının geliriyle de geçinmeye çalıĢıyorsunuz. […] Hiçbir medeni insan böyle 

davranmaz, kendi çıkarını bu kadar göz ardı etmez. Haydi Ģimdi bir karar alalım ve adamızı Ģu gereksiz martı 

teferruatından kurtaralım.‘3 

 

Burada bir mülkiyet, sahiplenme durumu söz konusudur. Özellikle ―adamız‖ ifadesi BaĢkan‘ın ada 

üzerinde hak iddia ettiğini açıkça göstermektedir. Ada 1 numaranın babası tarafından satın alınmıĢsa 

da aslında kimsenin mülkü değil, en nihayetinde doğanın bir parçası, martıların yuvasıdır. Ayrıca 

BaĢkan‘ın adanın doğal, cennet gibi ortamını ―çöplük‖ olarak adlandırması oldukça ironiktir, çünkü 

asıl sanayi ve turizme açılması planlanan adanın, bu geliĢmelerden sonra bir çöplük olma ihtimali çok 

daha yüksektir. Bunun yanında, BaĢkan‘ın ―gereksiz teferruat‖ olarak adlandırdığı martıların ada 

hayatında ve ekolojik denge açısından son derece hayati bir önem taĢıdığı romanın sonraki 

bölümlerinde okuru da hayrete düĢürecek olaylarla kanıtlanmıĢ olacaktır. Ancak BaĢkan aldığı bu 

acımasız karar sonucunda Doğa Ana‘nın gazabına uğrayacağının farkında bile değildir, oysa 

pervasızca aldığı bu karar adada huzursuz, korku ve dehĢet dolu bir hayatın baĢlangıcı olur. Para 

kazanma fikrinin cazip geldiği ada halkının da yardımıyla, alınan karar sonrasında martılar avlanıp, 

yumurtaları kırılmaya baĢlar. Ada halkından Lara, Anlatıcı, Yazar ve birkaç kiĢi daha martıların 

avlanmasına son vermek için harekete geçip planlar yapıp bildiriler dağıtsalar da ―av partisi‖ büyük bir 

hızla devam eder. Burada Lara ve arkadaĢlarının martıların öldürülmesi kararına karĢı çıkması, 

romanın yazarının çevreye duyarlılığı ve bu karara eleĢtirel yaklaĢımının romandaki somutlaĢmıĢ 

Ģeklidir aslında. Livaneli‘nin eleĢtirel tutumunun en somut hali ada halkından Yazar‘ın sözlerinde 

hayat bulur: 

 
[…] Yazar‘ın sesini duydum. […] ‗Durun!‘ diye haykırıyordu. ‗Durun! Buradan bir adım öteye gitmenize izin 

vermiyorum.‘ BaĢkan bu akıl almaz cüret karĢısında ĢaĢırmıĢ bir halde ‗Sen de kim oluyorsun?‘ diye sordu. ‗Bir adalı 

olarak bu katliama karĢı çıkıyorum.‘ ‗Adamlarım canını yakmadan çekil kenara!‘ ‗Çekilmiyorum, martıları 

katletmenize izin vermeyeceğim.‘ ‗Sana ne martılardan be adam? Bak, adanın sahibi bizimle.‘ ‗Bu adanın asıl sahibi 

martılardır. Bizden binlerce yıl önce gelmiĢler buraya!‘ ‗Ama onlar vahĢi. Hiç vahĢiden ada sahibi olur mu?‘ ‗Onlar 

vahĢi de siz medeni misiniz?‘ ‗Elbette. Bir mülke medeniyet sahip olur, vahĢiler orada kaç bin yıldır yaĢarlarsa 

yaĢasınlar, sahip sayılmazlar.‘ ‗Martılar bu adanın sahibidir!‘ ‗hayır efendim. Martılar bu adanın düĢmanıdır. Çekin 

Ģu salağı yolumun üstünden.‘4 

 

Buna rağmen, BaĢkan adaya medeniyet getirmek adına, önüne çıkan her engeli ezip geçmekte 

kararlıdır. Ġçinde yavru bulunan martı yumurtaları ayaklar altında ezilip, yumurtaları baĢında ağlar gibi 

çığlıklar atan martıların öldürülmesiyle katliam uzunca bir süre devam eder. Kalan martılar da bir süre 

                                                      
1 A.g.e., s. 64. 
2 A.g.e., s. 73. 
3 A.g.e., s. 75. 
4 A.g.e. s. 98-99. 
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sonra adayı terk ederler. Ancak, BaĢkan ve adamlarının zafer sevinci fazla uzun sürmez. Martılar 

ertesi gün sabahtan itibaren gün boyunca evlere bir saldırı gerçekleĢtirirler, sahilden taĢıdıkları taĢları 

kurĢun gibi evlerin üzerine bırakıp, pencere ve çatıdan evlere girerler. Bu saldırılar bir süre böyle 

devam eder, martılar dıĢarıda gördükleri insanlara saldırırlar. Ġlk kez 14 numaradaki yalnız adama 

sandalı üzerinde saldıran martılar denize düĢüp ölmesine sebep olurlar. Doğanın martılar aracılığıyla 

insanlardan intikam aldığı apaçık ortadadır. 

Martı saldırılarının devam etmesi, BaĢkan‘ı farklı çözümler aramaya iter. Martıların yumurtalarını 

yiyip üremelerini engellemek üzere adaya tilkiler getirir. ―Artık adalılar tarafından iyice münafık 

olarak damgalanan Yazar‘ın ‗Ama ekolojik denge …‘ falan diye yırtınmasını kimse dinleme[z], birkaç 

kiĢi onu düĢmanca gözlerle süz[er], onun bu uyarıları ‗entelektüel boĢboğazlık‘ olarak görül[ür].‖
1
 

Ancak adanın nasıl bir felakete sürüklendiği ve Yazar‘ın ekolojik denge konusundaki uyarılarının 

önemi bir süre sonra daha iyi anlaĢılacaktır. Bunun yanında bakkalın oğlunun bulduğu sağlam martı 

yumurtalarını toplayarak kümeste saklaması ve tavukların altına yerleĢtirerek yavruları kurtarmaya 

çalıĢması da yine yazarın doğa ve çevresel sorunlar konusundaki tutumunu yansıtan örneklerden 

biridir. Bakkalın oğlu bir yandan romanda yazarın fikrini temsilen bulunurken, diğer yandan dilsiz 

oluĢuyla derdini anlatamayan martılar gibi doğanın bir parçası olarak görülebilir. Böylece martıları 

kurtarmak için çabalaması da bir anlamda onlardan biri olmasıyla açıklanabilir. 

Martı yumurtalarını yemesi için getirtilen tilkiler ortada görünmez, bundan sonraki sekiz ay sıradan ve 

olaysız geçer. Fakat bir öğleden sonra ansızın duyulan kadın çığlığı ile yeni bir kaos dönemi baĢlar. 

Kadın evine giren bir yılan tarafından sokulmuĢtur. Yılan, tuhaf, rengârenk, korku salan bir yaratıktır 

ve anlatıcının tahmin ettiği gibi zehirlidir. Bundan sonraki günlerde insanlar sürekli olarak evlerinin 

bahçesinde, terasta ya da evlerin içlerinde yılanlara rastlarlar ve yılanlar tarafından sokulan insanların 

sayısı giderek artar. 22 numaradaki kadın ateĢler içinde ölür. Daha önce insanlar tarafından ciddiye 

alınmayan, hatta öfke ile karĢılanan Yazar‘ın ekolojik denge konusundaki uyarılarının nedeni artık 

anlaĢılmaya baĢlanır. Aslında yılanları yakalayıp yiyerek beslenen martıların, tilkiler ile avlanmasıyla 

ekolojik denge bozulmuĢ ve yılanlar giderek çoğalmıĢtır. Bu defa da yılanlara karĢı bir mücadele 

baĢlatır BaĢkan ve bunun için de uydu telefonu ile yılan kovucu ilaç sipariĢ eder. Ancak ilaç öyle kötü 

kokar ki, yılanlar kaçar ama insanlar da evlerinde duramaz olur. Adadaki huzur ortamından eser 

kalmamıĢtır, insanlar korku ve kuĢku içinde yaĢar. Ġlaç da çare olmayınca, BaĢkan yılanlara çözüm 

bulmak için bir uzman getirtir. Uzman yüksek direkler konularak göç eden leyleklere yuva 

yapılmasını, böylece bunların yılanları avlayarak soruna çözüm olacağını söyler. Fakat bunun da iĢe 

yaramadığı leyleklerin tuhaf bir Ģekilde karĢı adada mola verip yollarına devam ettikleri görüldüğünde 

uzman vapura binerek kaçmıĢ, adalılar yılanlarla baĢ baĢa kalmıĢtır bile. Bunca çabaya rağmen, 

leyleklerin göç yolları üzerindeki adaya uğramamaları, doğadaki her bir türün adalılardan intikam 

almak için birbirleriyle iĢ birliği, bir tür anlaĢma yaptıklarının bir göstergesidir adeta. Bu sırada, 

BaĢkan yaptığı her plana karĢı çıkan ve en sonunda sürekli haklı çıkan Yazar‘ın siyasi bir suçlu 

olduğunu ortaya çıkarır ve Yazar tutuklanarak götürülür. 

Leylek planı da tutmayınca artan tilki sayısını azaltmak için tilki avına çıkılır, ancak bu da adalılardan 

birinin arkadaĢını bacağından vurmasıyla son bulur. Bundan sonra BaĢkan tarafından tasarlanıp 

uygulanan her bir plan ayrı bir fiyasko ile sonuçlanır, BaĢkan sanki doğayı yıkıp dökmek, ekolojik 

dengeyi alt üst etmek için elinden geleni yapar gibidir. 

 
[…] BaĢkan Köpekbalığı ve adamları, birer canavara dönüĢtürdükleri adalılarla baĢ baĢa verip yepyeni bir teknik 

denemeye karar verdiler. 

Adaya siyanür getirttiler. […] etlere bulaĢtırıp ormana bırakacak ve tilkileri böyle avlayacaklardı. […] sonuç korkunç 

oldu. […] yalnız tilkiler değil, ormanda yaĢayan, bu etleri yiyen her tür canlı siyanürden zehirleniyordu. Ada bir ölüm 

kampına dönmüĢtü. 

Ölü tilkiden, tavĢandan, keklikten, kaplumbağadan, serçeden, kurbağadan, sansardan, çakaldan geçilmiyordu.2 

 

Böylece BaĢkan ve adamları ile birlikte adalılar da doğa için önüne geçilmeyen bir katliam sürecini 

baĢlatmıĢ olurlar. Ancak bütün bu katliam süreci dönüp dolaĢıp yine adalıların aleyhine iĢler. 

Siyanürden zehirlenen hayvanların su kaynaklarının yakınında ölmesi sonucu bu su kaynaklarından 

faydalanan adalılar siyanürlü sudan zehirlenerek hastalanırlar. Adalıların gösterdiği tepki sonucu 

                                                      
1 A.g.e. s. 126. 
2 A.g.e. s. 171. 
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siyanürün bırakılmasının ardından, tilkileri ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü yangın çıkarılmasına 

karar verilir. Bir yandan tilkilerin kedi ve köpeklere saldırıp ısırmasıyla kuduz tehlikesi baĢ 

gösterirken, diğer yandan rüzgârın etkisiyle baĢlatılmıĢ olan yangın kontrolden çıkar. Fıstık ağaçları, 

hayvanlar, evler bir anda her Ģey alevler arasında kalır. Böylece bu çözüm de dönüp dolaĢıp adalıların 

felaketi olur. BaĢkan ise en ufak bir piĢmanlık ya da suçluluk belirtisi göstermez. 

Yangından zarar görmeyen tek yer martıların yumurtladığı kıyıdır. Onların yumurtlayıp üremeye 

devam etmesi BaĢkan‘ın kendilerine açtığı bu haksız savaĢı kazandıklarının iĢaretidir. Ancak Doğa 

Ana için bu intikam yeterli değildir. Kendisine savaĢ ilan ederek bütün bu katliamı ve doğal felaketi 

baĢlatan BaĢkan‘ı da bir felaket bekler. Adadan kaçmaya çalıĢtığı sırada kendisine hakaret ettiği 

gerekçesiyle, adamlarına Lara ve Anlatıcı‘yı gözaltına alma emri verdiği anda, Bakkalın oğlu o güne 

kadar içinde tuttuğu ―öfke ve isyan yüklü çığlıkla‖ uçurumun kenarında duran BaĢkan‘ı hızla iter ve 

ikisi de parçalanarak ölür. Böylece, daha önce sessiz haliyle, martılar gibi doğanın bir parçası 

olabileceğini belirttiğimiz bakkalın oğlu, doğa ile iĢ birliği yaparak kendini feda etmek uğruna onun 

intikamını alır. 

 

SONUÇ 

 

Zülfü Livaneli‘nin Son Ada adlı romanının, edebiyat ve çevrenin (ya da doğanın) kesiĢme noktası 

olarak kabul edilebilecek ekoeleĢtirel yaklaĢımla ele alındığı bu çalıĢmada, romanda geçen insan ve 

doğa arasındaki mücadele örneklerle gösterilmiĢtir. Bu bağlamda, çalıĢmada yazarın, ekolojik 

dengenin bozulması, doğanın tahribatı ve çevresel sorunlarla ilgili eleĢtirel bir tutumu olduğu, bu 

tutumun romandaki karakterler aracılığıyla yansıtıldığı sonucuna varılmıĢtır. 
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Özet 

 

Antik Dönem Doğa Felsefesi veya Presokratik Felsefe‘nin temel sorunu, doğa ve varlık üzerine 

sistematik bir düĢünce ortaya koymak olmuĢtur. Bugün, natüralist veya fizikçi olarak tanımlanan bu 

filozoflar doğayı kendi içerisinde bir sistem olarak kabul ederek onun iĢleyiĢini ve temel yasalarını 

ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢlardır. Birçok yazılı kaynak, felsefenin baĢlangıcı olarak bu filozofların 

sistematik Ģekilde sordukları sorular ve verdikleri yanıtları göstermektedir. Elbette felsefe tarihi doğa 

filozofları ile baĢlamamıĢtır ancak, onların sorduğu sorular ve bu sorulara yanıt aramada kullandıkları 

yöntemler, günümüzü de etkileyen bir süreci baĢlatmıĢtır.  

Doğa filozoflarının doğa ve varlığı sorgulamalarıyla baĢlayan süreçte, Ġyonya Okulu‘nun büyük etkisi 

bulunmaktadır. Ġyonyalı filozoflar; Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes‘tir. Ġyonya okulunun 

kurucusu Thales‘tir. Thales, evrendeki görünür çokluğu tek bir ilkeyle (Arkhe)  açıklamaya 

çalıĢmıĢtır. Thales‘e göre bu ilke mitoslarda olduğu gibi doğaüstü bir Ģey değil, ―su‖ dur. Bu iddia ile 

felsefe tarihinde arkhe arayıĢı baĢlamıĢtır. Birçok filozof ve bilim insanı ―evrende bir arkhe var mı?‖ 

ve  ―arkhe nedir?‖ sorularına cevap aramıĢtır. Bu arayıĢ çeĢitli cevap ve bulgularla günümüze kadar 

devam etmiĢtir. Günümüzde modern fizik, gerçekleĢtirdiği deneylerle, maddenin yapıtaĢlarını ve 

tarihçesini ortaya çıkarmaya çalıĢmaktadırlar. Son yüzyılın en büyük bütçeli ve önemli bilimsel 

deneyleri, kuĢkusuz CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)‘de yapılmaktadır. Bu 

deneylerin temel hedefi, maddenin yapıtaĢlarını ortaya çıkartmak ve oluĢumu hakkında yeni bilgilere 

ulaĢmaktır. Aslında bu durum, günümüzden 2500 yıl önce Thales tarafından sorulan ―arkhe nedir?‖ 

sorusuna bir cevap arayıĢıdır. Bu çalıĢmada, felsefenin ve bilimin ―arkhe nedir?‖ sorusuna verdiği 

yanıtlar ve yapılan denemeler sonucunda elde edilen bulgular incelenmiĢtir. Özetle insanlığın ontolojik 

bir arayıĢına, ampirik yöntemler kullanarak bulduğu cevaplar değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Arkhe, CERN, felsefe tarihi, bilim tarihi. 

 

In Search of the Arkhe from Thales to Present Time 
 

Abstract 

 

The main object of the pre-Socratic and naturalist philosophers were development of systematic ideas 

on nature and existence. These philosophers, called as naturalists or physicists, accepted that nature is 

system in itself and studied on natural laws and mechanism of nature. Many scientific references 

stated that philosophy was began with systematic questions and answers of these philosophers. Surely, 

philosophy was not begin with naturalists, but questions and finding methods of answers are affect 

today. 

Ionian school affected natural philosophers to examine the nature and existence. Thales, 

Anaximandros and Anaximenes are philosophers of Ionian school. Ionian school was built by Thales. 

Thales tried to explain everything‘s in universe with one principle (Arkhe). Thales thought that this 

principle is not metaphysical. Thales thought that this principle is water. In searching of arkhe was 

began with this argument. Many philosophers and scientists have searched of the answers of ―Is there 

any arkhe in universe?‖ and ―what is arkhe?‖ questions. This research has continued to today with 

various answers and findings. Modern physics studies on building blocks and history of matter. The 

highest budget experiments of physics have carried out at CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire). The aims of these experiments are clarifying of building blocks and genesis of matter. This 

experiments are in search of the answer of the ―what is arkhe?‖ questions which asked by Thales 2 500 

years before today.This paper investigated that answers and findings of questions of ―what is arkhe‖ 
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by philosophy and science. Briefly, answers of mankind which obtained with empirical methods on an 

ontological problem were evaluated in this study. 

Keywords: Arkhe, CERN, history of philosophy, history of science. 

 

GĠRĠġ 

 

Ġnsan dünya üzerindeki serüvenine baĢladığı günden itibaren evreni, doğayı ve yaĢamı anlamlandırma 

çabasına girmiĢtir. Öncelikle etrafında gördüğü değiĢimleri izlemiĢ ve bu değiĢimleri belirli bir mantık 

çerçevesinde açıklamak için uğraĢmıĢtır. Ġnsanlığın elindeki bilgi ve teknoloji arttıkça çevresini 

anlamlandırmak için geliĢtirdiği kuramların kapasitesi, yeterliliği ve gücü artmıĢtır. Bu artıĢ birikimsel 

bir ilerleme sonucunda geliĢen bilimi oluĢturmuĢtur. Bu kapsamda bilim, insanoğlunun evreni, doğayı 

ve yaĢamı anlamlandırma çabasıyla, yeryüzündeki serüveninin ilk günlerinden itibaren geliĢtirmeye 

baĢladığı en önemli kültürel araç olmuĢtur.  

Thomas S. Kuhn Bilimin geliĢimini bilimsel devrimler ve paradigmaların oluĢum süreçleri Ģeklinde 

incelemiĢtir (GüneĢ, 2003). Bilim birikimsel ilerleme ve geliĢme sürecinde zeminler ve basamaklar 

oluĢturmaktadır. Bu basamaklar, dönemin bilimsel ihtiyaçlarını karĢılayan kuramların türetilmesine 

zemin oluĢturmaktadır. Zemini oluĢturan kuramlar, dönemin teknolojisiyle de karĢılıklı etkileĢim 

içerisindedir. Bu zemin dönemin bilimsel paradigmasını oluĢturur. Ancak bir süre sonra insan oğlunun 

gözlemleri ve akıl yoluyla geliĢen bilimsel veriler geçerli paradigma ile açıklanamaz duruma gelir. Bu 

durumda bir kriz yaĢanır ve yeni bir paradigma eskisinin yerini alarak, yeni paradigma doğrultusunda 

bilimsel kuramlar güncellenir. Bu dönem, bilimin ilerleyiĢinde yeni ve üst bir basamağın doğumunu 

oluĢturan bilimsel devrimdir. Yeni paradigma da önceki gibi doğup, geliĢip bir kriz sonrasında 

çökerek kendinden sonraki paradigmaların oluĢumu için basamak görevi görecektir. Ġnsanlığın evren 

ve yaĢamı anlamlandırmada en temel sorusu, evrendeki maddeyi oluĢturan Ģeyin veya yapıtaĢının ne 

olduğu sorusudur. Bu soru insanlığın felsefe serüvenini de baĢlatan soru olmuĢtur. Felsefenin ilk 

sorusu olan, maddenin temelinde var olduğuna inanılan Ģeye felsefeciler arkhe adını vermiĢlerdir. 

Bilimin, paradigmaların devrimsel etkilerle yıkılması ve yeniden kurulması süreçlerinde geçerli kabul 

edilen kuramları değiĢse de insanlığın arkhe arayıĢı hep devam etmiĢtir. Antik dönemlerde sistematik 

sorgulamayla baĢlayan arkhe arayıĢı, doğa felsefecileri tarafından dünya üzerinde aranmıĢ, ortaçağ ve 

karanlık dönemlerde sadece metafizik bir güç özelinde sorgulanmıĢ, sanayi devrimiyle birlikte doğa 

felsefecilerinin yaklaĢımına benzer Ģekilde mekanik bir evren yaklaĢımıyla maddesel bir töz içerisinde 

değerlendirilmiĢtir. Ancak, Newton fiziğinin etrafında oluĢturulan mekanik evren paradigmasının 

yıkılmasıyla birlikte, insanlığın arkhe arayıĢı farklı kuramlarla devam etmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, bilinen yazılı kaynaklara göre arkhe arayıĢının sistematik bir sorgulamayla baĢladığı 

doğa filozoflarından günümüze kadar olan süreçteki serüveni incelenmiĢ ve günümüzde CERN‘de 

yapılan deneylerde bulunan bulgular ıĢığında gelinen son nokta değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda, 

insanlığın temelinde varlığı sorguladığı, ontolojik bir arayıĢ olan arkhe arayıĢına, ampirik yöntemler 

kullanarak elde ettiği veriler ıĢığında bulduğu cevaplar incelenmiĢtir. 

 

Arkhe Nedir?  
Antikçağ Yunan Felsefesi varlık ve bilgi problemlerini kendisine konu edinmiĢtir. Bilgi probleminde 

temel sorun bilginin kaynağı ve doğruluğu konuları olmuĢtur. Varlık konusunda ise varolan her Ģeyin, 

kendisinden varolduğuna inanıldığı arkhe arayıĢı ön plana çıkmıĢtır.  

Antikçağ Yunan felsefesinin sorduğu ilk soru ―evrenin ana maddesi nedir?‖ sorusu ya da daha bilinir 

biçimiyle arkhe problemidir. Yunan felsefesinin, neredeyse bir bütün olarak, doğaya yöneldiği 

dönemde filozoflar, doğaya iliĢkin açıklamanın yine doğanın kendi içinde aranması gerektiğini 

düĢünmüĢlerdir. Bir baĢka deyiĢle, bu filozoflar doğada bir çokluk olduğunu gözlemiĢler ve bu 

çokluğu bir birliğe bağlı olarak açıklamaya çalıĢmıĢlardır. Bu nedenle, bu dönem filozoflarının 

özellikle arkhe sorunuyla ilgilendiklerini ve var olanların kendisinden meydana geldiği ilk maddeyi 

belirlemeye çalıĢtıklarını, yani ontoloji yapmaya çalıĢtıklarını söyleyebiliriz. 

Arkhe kavramı ile ilk olarak çokluğun nedeni, sonra da çokluğun düzeni üzerine açıklamalar 

yapılmıĢtır. Çoklukta birlik arayıĢı, ilk filozofların evrenin nedenini açıklama amaçlarının bir 

sonucudur (Nietzsche, 1985). 
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Arkhe sorununu ele alan doğa filozofları, Thales, Anaximandros, Anaximenes‘tir. Bu filozoflar 

doğayı, olup bitenleri doğaüstü güçlere baĢvurarak değil, doğal nedenlere baĢvurarak açıklamaya 

çalıĢmıĢlardır. Böylece, felsefenin, felsefi etkinliğin öne çıkmasının aracı olmuĢlardır (Guthrie, 1962). 

Bu üç filozof, Aristoteles‘in Metafizik‘inde söylediğine göre pratik bir amaç için değil, sadece bilmek 

için felsefe yapmıĢlardır. Aristoteles bunu, ―çünkü Ģimdi olduğu gibi, baĢlangıçta da insanları felsefe 

yapmaya iten Ģey hayret olmuĢtur‖ sözleriyle ifade etmiĢtir (Aristoteles, çev.1993). 

Bu filozoflar, dıĢ dünyayı meydana getiren çokluğun gerisinde bir birlik aramıĢlar ve madde söz 

konusu olduğunda da varlığın temeline birçok arkhe ya da maddi neden değil de, tek bir arkhe 

yerleĢtirmiĢlerdir. ġöyle ki onlar, var olan herĢeyin kendisinden türediği arkhe ya da maddi nedeni 

belirledikleri zaman, varlığı açıklayacaklarını, neyin gerçekten varolduğunu belirleyeceklerini 

düĢünmüĢlerdir (Aristoteles, çev.1993). 

Thales (MÖ 624 – MÖ 546)‘e göre evreni meydana getiren ya da evrende var olan herĢeyin temelinde 

varolan Ģey ―su‖ dur. Thales‘ten sonra, Anaximandros (MÖ 610-MÖ 546), arkhe sorununa apeiron 

kavramıyla yaklaĢmıĢtır. Ona göre evrenin ilk maddesi, arkhesi apeirondur (Kranz 1984). 

Anaximandros‘a göre arkhe dünyada bulunmamalıdır bu nedenle sınırsız olan ve belirlenemez 

anlamında aperionu arkhe olarak kabul etmiĢtir. Daha sonra yaĢayan doğa filozofu olan Anaximenes 

(MÖ 585-MÖ 525), ilk madde olarak aer‘i (hava‘yı) öne sürmüĢtür (Aristoteles, çev.1993). Ġyonya 

okulunun bu filozofundan sadece Anaximandros arkhe‘yi soyut varlık olarak tanımlarken, diğerleri 

doğada bulunan somut bir nesneyi arkhe kabul etmiĢtir. 

Thales, Anaximandros ve Anaximenes evrende tek bir arkhe olduğuna inanmıĢlardır. Ancak bu 

filozoflardan sonra arkhe‘nin bir form olduğunu ileri süren filozoflar çıkmıĢtır. Bunlar; Pythagoras 

(MÖ 570 - MÖ 495) ve Pythagorasçılardır. Pythagoras ve Pythagorasçılar arkhe olarak sayıyı 

göstermiĢlerdir. Bir bilim tarihçisi olan Wightman, Pythagoras‘ın ―ġeyler sayılardır‖ keĢfinin bütün 

tarihin seyrini değiĢtirdiğini ifade etmiĢtir (Wightman, 1950). Çünkü çevremizde gördüğümüz her Ģey 

frekanslar, dalga boyları ve kütleler gibi sayılarla ifade edilmektedir. Herakleitos (MÖ 535 -MÖ 475) 

için Logos ateĢtir ve ateĢ, maddenin en yüksek ve saf formudur. Ona göre ateĢ sadece alev değil, ateĢ 

ruhu da meydana getiren bir ilkedir. Bu anlamda ateĢ Herakleitos‘a göre ateĢtir.  

Kuantum fizikçisi Heisenberg, arkhe ateĢtir iddiasında ateĢi enerji ile özdeĢleĢtirmiĢtir. ―AteĢ sözcüğü 

yerine enerji sözcüğünü kullanırsak Herakleitos‘un anlatımı, bizim bugünkü görüĢümüze kelimesi 

kelimesine uyar gibidir. Enerji gerçekten de kendisinden tüm elementer taneciklerin, tüm atomların ve 

bundan böyle tüm Ģeylerin oluĢtuğu maddedir ve enerji aynı zamanda, hareketi, değiĢmeyi yaratan 

kuvvete sahiptir (Heisenberg, çev.2000)‖. 

Bu süreçten sonra birden fazla arke olduğunu savunan filozoflar gelmiĢtir. Bunlar; Empedokles (MÖ 

490-MÖ 430), Anaksagoras (MÖ 500-MÖ 428), Leukippos (MÖ 500-MÖ 440) ve Demokritos (MÖ 

460-MÖ 370)‘tur. Empedoklese göre arkhe ateĢ, su, hava ve toprak‘tır ve bunların faklı oranlarda 

karıĢımı evrendeki maddeleri oluĢturur. Anaksagoras‘a göre varlığın temeli tohumdur ve doğada ne 

kadar çeĢit varsa o kadar da tohum vardır. Leukippos ve Demokritos atomculuk düĢüncesinin öncüleri 

olmuĢlardır. Leukippos‘a göre; varlığın içinde devindiği bir boĢluk vardır ve varlık kendi içinde 

yokluğu dıĢlar, yani devinimsizdir (kendi içinde). Atomların bölünemez ve kesilemez oluĢu da içinde 

boĢluk olmamalarından dolayıdır. Yunanca ―atomos‖ sözcüğü ―kesilemez, bölünemez‖ demektir ve 

bundan dolayı bu isim verilmiĢtir. Demokritos, Leukippos‘un öğrencisidir. Leukippos‘tan ileri giderek 

değiĢik biçim ve boyutlarda atomların olduğunu düĢünmüĢ, sonsuz çeĢitlilikteki Ģeyleri de atomların 

farklı olmasına bağlamıĢtır. Demokritos atomların ağır ve hafif olması büyüklüğüne bağlamaktaydı. 

Sert ve yumuĢak olması ise atomların seyreklik ve sıklığıyla iliĢkilendirmekteydi (Denkel, 1998). 

 

Demokritos’tan Günümüze Atom Kavramı 

Maddenin bir parçası olarak, hatta duvarı oluĢturan taĢ veya tuğlalar gibi maddeyi oluĢturan bazı 

parçacıkların da var olabileceği eski Çin, Hint, Mısır, Yunan vb. uygarlıklarda tartıĢılmıĢ ve 

tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır (Achinstein, 2001). Ancak günümüze kalan yazılı kaynaklara göre atom ile 

ilgili düĢünceler Leukippos ve Demokritos tarafından baĢlatılmıĢtır.  

Yunan atomculuğunun ana fikri hiçbir Ģeyin yokluktan çıkmadığı ve hiçbir Ģeyin yokluğa 

dönmeyeceği üzerine kuruluydu. Tanrıtanımazlıkla eĢ tutulabilecek bu görüĢler 16., 17. ve 18. 

yüzyıllarda bu anafikir etrafında Ģiddetli tartıĢmalar yaĢandı. Hatta 1624‘te Paris  Parlamentosu‘nda, 

atomculuk lehindeki bilimsel bir çalıĢma yasaklandı (Cogniot, 1968). Bu durum Leukippos ve 
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Demokritos ile baĢlayan atomculuk fikrinin ortaçağ Avrupa‘sında terk edilmesinin temel nedenidir. Bu 

dönemde Avrupa varlığın tözünü tamamen tanrısallıkta aramakta idi.  

Demokritos‘tan atom kavramına Ġslam dünyasında simya, tıp ve felsefeyle ilgilenen Ebû Bekir Râzî 

(864-925) katkılar sunmuĢtur. Ebû Bekir Râzî Ġran‘ın Rey kentinde doğmuĢtur ve Türk kökenli olduğu 

tahmin edilmektedir (Yalçın, 2006; Henke, 1997). Ebu Bekir Râzi (Ebû Bekir Muhammed bin 

Zekeriyyâ er-Râzî) Ġslam Felsefesinde Tabiatçı/Naturalist akımın öncülerinden olmuĢtur. Büyük Ġslam 

filozofu Ebû Bekir Râzî‘nin felsefesinde beĢ ezeli prensipten (Barî ―Tanrı‖, külli nefs, hâlâ ―mekan‖, 

heyula ―mutlak madde‖, dehr ―zaman‖) biri olarak kabul ettiği ilk madde, ona göre, boĢluk sebebiyle 

ayrılmıĢ, görünmeyen parça ya da atomlardan meydana gelmiĢtir. Bu atomlar (cevher-i ferd), olayların 

ya da Ģeylerin oluĢmasında rol oynayan, herhangi bir geometrik Ģekli bulunmayan, hacim sahibi ve yer 

kaplayan fiziksel parçacıklardır. Atomların sıklık veya seyrekliği yahut onları ayıran boĢluğun hacmi, 

cisimlerin hafiflik, ağırlık, katılık ve yumuĢaklık gibi birincil niteliklerini belirler (Fahri, 2008). Ebû 

Bekir Râzî‘nin ontolojisinde beĢ ezelînin ikincisi ―küllî nefs‖, bizatihi kaim bir cevher olup cisim 

değildir ve bir mekânı da yoktur. Canlı ve bilgisiz olan ―küllî nefs‖, Tanrı‘nın âlemi meydana 

getirmesine neden olmuĢtur (Hüsrev, 1982). 

Ebû Bekir Râzî‘nin ontolojisinde evrenin varoluĢu beĢ ezeli ilkeye göre açıklanmaktadır. BeĢ ezeli ilke 

aynı anda mevcuttu ve hareket söz konusu değildi. Tanrı ve küllî nefs ilk baĢlangıçta zaman ve 

mekânın ötesinde idi. Madde onlara nüfus etmiĢ, ama tamamına yayılmamıĢ, boĢluk bir alan 

bırakmıĢtı. Bu durumda iken küllî, maddeyle birlikte olmaya yönelik aĢırı arzusuna yenik düĢmüĢ ve 

böylece hareket baĢlamıĢ, ancak bu düzensiz bir Ģekilde olmuĢtur. Düzensizlik ve kaos oluĢmuĢtur 

(Adamson ve Taylor, 2007). Batak (2012)‘a göre küllî nefs, Tanrı‘nın zorunda kalmadan 

kendiliğinden alemi yaratması için Râzî‘nin baĢvurduğu ezeli ilkedir. 

Avrupa‘da 15. ve 16. yüzyılda Reform ve Rönesans‘la baĢlayan değiĢim süreci; 17. ve 18. yüzyılda 

Aydınlanma ile yükselen dinamik olmuĢ, 19. ve 20. yüzyılda sanayileĢme ile değiĢim doruğa 

ulaĢmıĢtır. Kilisenin resmi ideolojisini sarsan ilk bulgular 16. ve 17. yüzyılda astronomiden gelmiĢtir. 

Ġlkçağ düĢünürü Batlamyus‘un kilise tarafından Tanrı söylemine dönüĢtürülen Dünya merkezli evren 

anlayıĢına karĢı; Kopernik, Kepler, Bruno ve Galileo GüneĢ merkezli evren kuramını ortaya 

çıkartmıĢtır (Lucas, 2005). Bu değiĢimler atom teorisinin de Avrupalı bilim adamları tarafından 

yeniden ele alınmasına neden olmuĢtur. 18. yy‘da Newton fiziğinin kütlenin korunumu ve kütle çekim 

yasları üzerine Ģekillenen mekanik evren anlayıĢı, dönemin bilimsel paradigmasının zemini 

oluĢturmuĢtur. Bu dönemden sonra farklı atom teorileri geliĢtirilmiĢtir.  

Ġlk modern atom teorisini John Dalton (1766-1844) geliĢtirmiĢtir. Dalton eski Yunanlı filozofların 

atom ile ilgili düĢüncelerinde yer almayan, atom ile element arasındaki bağı kurmuĢ ve elementlerin 

atomlardan oluĢtuğunu belirtmiĢtir. Ayrıca bir elementin bütün atomlarının birbiri ile aynı olduğunu 

öne sürmüĢtür. Dalton‘a göre atomlar bir araya gelerek daha büyük parçacıklar olan molekülleri 

oluĢturmaktadır. Eski Yunanlı filozofların düĢüncelerinden etkilenerek atomların bölünemeyeceğini, 

yapılamayacağını ve ortadan kaldırılamayacağını belirtmiĢtir. Joseph John Thomson (1856-1940) 

1897 yılında atomun içerisinde küçük kütleler halinde negatif yüklü parçacıkların bulunduğunu 

göstermiĢtir. Bu parçalara ―elektron‖ adını vermiĢtir. Rutherford, Thomson atom modeli üzerinde 

kendi fikirlerini geliĢtirmiĢtir. Atomun kütlesinin tamamına yakının çok küçük ve pozitif yüklü 

çekirdekte toplandığını belirtmiĢtir. Bu kısma ―nükleus (çekirdek)‖ adını vermiĢtir. Çekirdeğin 

atomdan 10.000 kat küçük olduğunu, elektronların çekirdeğin çekim kuvveti ile çekirdeğin çevresinde 

dairesel yörüngelerde dolandıklarını söylemiĢtir. Bohr, Rutherford‘un atomun yapısını açıklamada 

yetersiz kalan kimi yanlarını belirleyerek daha geçerli olacağını düĢündüğü kendi atom modelini 

açıklamıĢtır. Bohr atomun yapısını açıklamak için Planck‘ın üzerinde çalıĢtığı atomik spektrumu 

geliĢtirmiĢtir. Elektronların çekirdek çevresinde rastgele dairesel bir yörüngede değil de belli enerjiye 

sahip olan dairesel yörüngelerde bulunabileceğini düĢünmüĢtür. ġu anda bilim çevreleri tarafından 

kabul edilen ve kullanılan atom modeli, modern atom modelidir (Akyol, 2009).Modern atom modeline 

göre elektronlar çok küçük tanecikler oldukları için yerleri kesin olarak bilinemez. Modern atom 

teorisi, çekirdeğin kuarklardan oluĢtuğunu elektronların ise atomun çevresinde var olduğunu söyler. 

Yine de bu teorinin Bohr atom modelinden en büyük farkı elektronların hareketini tanımlamaktan 

kaynaklanmıĢtır. Bohr atomu elektronları parçacık gibi değerlendirmekteydi. Modern atom teorisi 

elektronların artık birer potansiyeller dalgası gibi değerlendirmektedir. Bu elektronların istatistiksel 

olarak bulunma ihtimallerinin en çok olduğu yerlere orbital adı verilir (Özgür ve Bostan, 2007). 
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ġekil 1: Atom modelleri 

Standart Model 

Atomu oluĢturan temel parçacıkların keĢfinden sonra fizikçiler nihai bir teori arayıĢına girdiler. 19. 

yy‘da Mendeleyev‘in kimyasal elementleri belli bir yönteme göre tasnif ederek standart bir tablo 

çıkarması gibi, 20. yy‘da da atom altı seviyede her geçen gün sayıları artan keĢfedilen temel 

parçacıkların, yükleri, ömürleri, dönüĢ yönleri (spin), kararlılıkları gibi özellikleri göz önüne alınarak 

tasnif yapılmıĢ bir standart model ortaya çıkmıĢtır. 1968‘de SLAC‘da (Stanford Doğrusal Hızlandırıcı 

Merkezi) yüksek enerjili elektronlarla protonların çarpıĢtırılmasından proton içinde noktamsı (point-

like) yükler keĢfedilmiĢ ve bunlara daha sonra kuark adı verilmiĢtir. 1990‘da ise kuarkların varlığı 

Richard Taylor, Henry Kendall ve Jerome Friedman tarafından kanıtlanmıĢtır ve bu bilim adamlarına 

Nobel Ödülü verilmiĢtir. ġu an bilinen altı tür kuark (quark) vardır: up, down, strange, charm, bottom 

ve top (Kane, 2009). Leptonlar, tüm sıradan atomların dıĢ kısımlarını oluĢturan, atomların 

elektronlarıyla elektronlara benzeyen, fakat çok daha ağır ve kararsız olan diğer parçacıkları ve 

görünürde hiç kütleleri olmayan nötrinoları içeren parçacıklardır. Vektör bozonlar olan W ve Z 

bozonları, foton ve gluonlar çok ağır ve kararsızdırlar (Çakıroğlu, 2014).  

 
 

ġekil 2: Standart modelde bulunan parçacık ve kuvvetler 

 

Higgs Bozonu Nedir? 

Yüksek enerji ve parçacık fiziğinin Standart Model‘i kusursuz bir biçimde simetrik olsaydı modelde 

öngörülen parçacıkların hiçbirinin kütlesi olmazdı. Tersinden bir anlatımla, temel parçacıkların 

birçoğunun kütlesi olduğu için simetri bozulmaktadır. Bu durumda da simetriyi bozarak kütle veren 

Ģeyin ne olduğu sorusu akla gelir. Bu Ģey Higgs alanıdır. Bu teoriye adını veren Peter Higgs Londra‘da 

King‘s College‘da molekül titreĢimlerinin tayfı üzerine yaptığı doktoradan sonra Edinburgh 

Üniversitesi‘nde öğretim kadrosu elde eder. 6 yıl boyunca Edinburgh Üniversitesi ve Londra‘daki 

Abdus Salam grubunun bulunduğu University College ve Imperial College arasında yoğun bir mesai 

yapar. 1961‘de Yoichiro Nambu‘nun, süperiletkenlik kuramıyla benzerlik gösteren temel parçacıklar 
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kuramına iliĢkin makalesini okur. ―Kendiliğinden simetri bozulmasının parçacık kütlesinin oluĢmasına 

yol açabileceği o zaman aklıma gelmiĢti‖ der ve ekler: ―Bu konuda ortalıkta dolaĢan benim adım olsa 

da, fermion kütlelerinin süperiletkenlerdeki enerji boĢluklarının oluĢmasına benzer bir yolla 

oluĢabileceğini gösteren Nambu idi‖ der (Rodgers, 2004). 

2013 Nobel Fizik Ödülü François Englert ve Peter Higgs‘e, CERN‘deki ATLAS ve CMS deneylerinde 

varlığı kanıtlanan, atomaltı parçacıkların kütlelerinin kaynağının anlaĢılmasını sağlayan Higgs 

Parçacığından dolayı verildi. 

Higgs mekanizması denilen kurama göre, Büyük Patlama‘dan sonra tüm parçacıklar kütlesizdi. Evren 

soğudukça Higgs alanı ve onunla iliĢkilendirilen Higgs parçacığı (Higgs bozonu) tüm evreni kapladı. 

Bu kuramın açıkladığı en önemli Ģey; tüm parçacıkların bu alanda yüzdükleri ve alanla etkileĢimleri 

sayesinde parçacıkların kütle kazandıklarıdır. Yani kütle parçacıklarda doğal bir özellik olmayıp 

sonradan kazanılmaktadır. Parçacıklar Higgs alanı ile farklı Ģiddetlerde etkileĢirler (Zeyrek, 2010). 

ġiddetli etkileĢen parçacıklar fazla, zayıf etkileĢen parçacıklar ise az kütle kazanırlar. 

Ġsviçre-Fransa sınırında CERN‘de (Avrupa Nükleer AraĢtırma Merkezi) inĢa edilen, yüzlerce metre 

yer altında ve 17 mil uzunluktaki, insanlık tarihinin en büyük ve en pahalı makinesi olan Büyük 

Hadron ÇarpıĢtırıcısı gibi bir makine olmadan Higgs Parçacığı‘nın gözlemlenmesi mümkün olamazdı 

(CERN, 2016). Burada, binlerce manyetik alan yaratan sistemin yardımıyla, çok yüksek hızlarda, 

saniyede yüz milyonlarca proton çarpıĢtırıldı ve çok özel tekniklerle bu çarpıĢmaların sonucu gözlendi 

(Higgs çok hızlı bir Ģekilde gözüküp kaybolduğu için ancak çok özel teknikler ve bıraktığı izlerle 

gözlemlenebildi). CMS ve Atlas adında iki grup birbirlerinden bağımsız olarak çalıĢmalarını yürüttü 

ve ikisi de 2012‘de Higgs‘i bulduklarını açıkladılar. Higgs aranırken, bu alanla-parçacıkla ilgili zaten 

yapılan felsefi ve teolojik tartıĢmalar, bu açıklamayla zirveye ulaĢtı (Taslaman, 2015). 

  

 
 

ġekil 3: Büyük hadron çarpıĢtırıcısında çarpıĢma anı (CERN, 2016) 

 

CERN‘deki Atlas deneyinde görev alan ve 30 Kasım 2007 tarihinde Isparta‘da Atlasjet firmasına ait 

bir uçak kazasında kaybettiğimiz Engin Arık deneyi Ģöyle betimlemektedir: ―CERN‘deki dairesel 

hızlandırıcıda protonlar saniyede 40 milyon defa çarpıĢınca ve laboratuvarda Büyük Patlama anına 

yaklaĢılınca, evren bulmacasındaki eksik parça yerine oturacak. Yani evrene kütlesini verdiği ve 

yaĢamı mümkün kıldığı varsayılan, adını Ġngiliz fizikçi Peter Higgs‘ten (doğumu 1929) alan Higgs 

parçacığı bulununca sırlar çözülecek. Evrenin baĢlangıcında bir bakıĢım (simetri) olması gerekiyordu. 

Yani madde ve anti-madde Ģeklinde. Ancak anti-madde yok oluyor. BakıĢımsız (asimetrik) bir 

düzende sadece madde kalıyor. Oysa bir anti-galaksi de olması gerekiyordu. Evrendeki parçacıklar 

kütlelerini nasıl bir mekanizma sonucu kazandı? Kurama göre parçacıkların kütle kazanması için 

Higgs parçacığının varlığı gerekiyordu. O parçacık olmaksızın evren olmazdı. Higgs parçacığının 

bugüne kadar bulunamamasının nedeninin, kütlesi ağır olduğu için istenilen enerjiye ulaĢılamaması 

olduğu kabul ediliyordu. ġimdi Higgs parçacığının kütlesinin Büyük Hadron ÇarpıĢtırıcısı (LHC) 

adını verdiğimiz dairesel hızlandırıcıda ortaya çıkacak muazzam enerjinin sınırları içinde olduğu 

düĢünülüyor. Parçaları CERN üyesi ülkelerin firmaları tarafından imal edildikten sonra, yerin 100 
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metre altındaki kuyuya indirilip inĢa edilen ATLAS detektörü, 10 katlı bir bina yüksekliğinde ve 45 

metre geniĢliğindedir. Bu deneyde bir araya gelen insan sayısı 2000‘e yakın. Türkiye dâhil 35 ülkeden 

fizikçiler var. CERN‘de LHC‘ye entegre olarak inĢa edilen dünyanın en büyük detektörü ATLAS, 

protonların çarpıĢması sonucu ortaya çıkacak parçacıklardan veri toplayıp Higgs parçacığını bulacak 

(Topdemir, .2011). Prof. Dr. Engin ARIK
1
 Higgs bozonunun bulunduğunu öğrenememiĢtir ancak 

yapılan deneylerde önemli katkılarda bulunmuĢtur.  

  

 
 

ġekil 4: 2012 yılında tespit edilen Higgs bozonunun görüntüsü (CERN, 2016) 

 

 

 

SONUÇ 

Evrenin ve maddenin nasıl oluĢtuğu, varlığın kaynağının ve töznün ne olduğu, insanlığın en eski ve 

temel ontolojik sorusudur. Ġnsanoğlu geliĢtirdiği felsefi birikim ve bilimsel araçlarla bu soruya 

binlerce yıldır cevap aramaktadır. Belki de bu sorunun temelinde, kendisinin var olduğunun farkında 

olan insanın, kendi varlık nedenini arayıĢı bulunmaktadır. Kendisi ve evreni araĢtıran insanoğlu 

gördüğü karmaĢık yapı karĢısında kimi zaman kolaycılığa kaçmıĢ ve sorgulamak yerine metafizik 

ilkelerle mevcut durumu açıklamaya çalıĢmıĢtır. Ancak insanın içerisindeki merak duygusu ve bilgi 

sahibi olmaya olan ihtiyacı bu ontolojik soruya cevap aramada serüvenine devam etmesinde itici güç 

olmuĢtur.  

Yazılı tarih kaynaklarında Thales ile baĢlatılan bu arayıĢın izlerine eski Hint ve Çin uygarlıklarında da 

rastlanmaktadır. Thales ve devamında gelen doğa filozofları evrendeki bütün varlığı tek bir ilke ile 

açıklamaya çalıĢmıĢlardır. Felsefenin de baĢlangıcını oluĢturan bu ontolojik sorgulamaya arkhe arayıĢı 

adı verilmektedir. Yunan felsefecilerinin bir kısmı arkheyi tek bir ilke ile açıklamaya çalıĢırken bir 

kısmı sayı gibi formlarla diğer bir kısmı da birden fazla ilkeyle açıklamaya çalıĢmıĢtır. Yunan 

dünyasının modern dünyaya miras bıraktığı arkhe arayıĢında, armağan ettiği olgulardan birisi de 

―atom‖ kavramı olmuĢtur. Ancak Avrupa‘nın ortaçağda metafizik bir karanlık içerisine gömülmesi, bu 

                                                      
1
 Prof. Dr. Engin Arık 2014 yılı webometrics h-index sıralamasında Türkiye‘de birinci sırada yer almıĢtır, bu 

çalıĢma içerisinde kendisini anıyorum ve ülkemizde bilimin geliĢmesine sunduğu katkılardan dolayı teĢekkür 

ediyorum (Recep KÜLCÜ).  
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arayıĢta rasyonel teoriler ve buluĢlar ortaya koyamamasına neden olmuĢtur. Aynı dönemde Ġslam 

filozofları antik dönemlerden kalan felsefe ve bilim mirasını almıĢ ve ilerletmiĢtir. Beyt‘ül Hikme 

(Felsefe Evi)‘nin kurulmasıyla antik dönem felsefi metinleri çevrilerek yorumlanmıĢtır. Ġslam 

felsefesinin altın çağı olarak kabul edilen dönemde Kındî, Farabi, Ġbn Sina, Harezmi, Ben Musa 

KardeĢler ve Ebû Bekir Râzî gibi büyük Ġslam filozof ve bilim insanları yetiĢmiĢtir. Bu filozoflardan 

Ebû Bekir Râzî atom teorisini (cevher-i ferd) incelemiĢ ve evrenin oluĢumunu beĢ ezeli ilke üzerine 

ĢekillendirmiĢtir. Klasik din anlayıĢının dıĢında bir varoluĢ ve yaradılıĢ teorisi oluĢturmuĢtur. Bu 

teoriye göre beĢ ilke‘yi (Barî ―Tanrı‖, külli nefs, hâlâ ―mekan‖, heyula ―mutlak madde‖, dehr 

―zaman‖) baĢlangıçta var kabul etmiĢtir. Bu beĢ ilkeden bir tanesi de maddedir. Ancak bizim bugün 

kabul ettiğimiz madde formuna dönüĢebilmesi için külli nefs‘in onu harekete geçirmesi 

gerekmektedir.  

Ortaçağ Avrupası Reform ve Rönesans‘la birlikte içine girdiği metafizik karanlıktan çıkarak akıl ve 

bilimle evreni anlama yoluna tekrar dönmüĢ ve Ġslam felsefecileri tarafından alınan ve ilerletilen antik 

dönem mirasına tekrar kavuĢmuĢtur. Bu süreçle birlikte öncelikle atom teorisi yeniden ele alınmıĢ. 

Dalton, Thomson, Bohr ve modern atom modeli geliĢtirilmiĢ ve sonrasında standart model arayıĢına 

giriĢilmiĢtir. Günümüzde atom altı parçacıklar olan kuarklar, leptonlar, kuvvetler ve higgs bozonundan 

oluĢan bir madde modeli ortaya çıkartılmıĢtır. Bu senaryo insanlığın arkhe arayıĢında yeni bir 

paradigmanın oluĢtuğu dönemi ortaya çıkartmıĢtır. Bugün bilinen gerçeklere göre evrendeki bütün 

maddeler aynı atom altı parçacıklardan oluĢmaktadır. Madde kütlesini kaybedip enerjiye 

dönüĢebilmektedir. Ġnsanlık bu durumu 2. Dünya savaĢında 250 bin kiĢinin yaĢamına son veren acı bir 

tecrübeyle ortaya koymuĢtur. Ancak 21. yy‘da CERN‘de yapılan deneyler enerjinin de maddeye 

dönüĢebileceğini ortaya koymuĢtur. Bu dönüĢümde etkili olduğu düĢünülen Higgs bozonudur. Higgs 

bozonu bir alandır ve bu alanla etkileĢimleri doğrultusunda diğer parçacıklar kütle kazanmaktadır.  

Bilim dünyasının geliĢtirdiği teknolojik araçlarla orta koyduğu yeni veriler, felsefenin arkhe arayıĢına 

verdiği cevapları sorgulamasına neden olmaktadır. Bu alanda ülkemizde iki bilim insanı detaylı 

araĢtırmalar yapmıĢtır. Prof. Dr. Caner Taslaman Tanrı Parçacığı olarak adlandırdığı Higgs bozonunu 

felsefi açıdan değerlendirmiĢtir. Prof. Dr. Caner Taslaman bu arayıĢı önemsemiĢ, antikçağ dönemi 

arayıĢlarıyla da iliĢkilendirmiĢ ancak doğrudan arkhe‘nin ne olduğu konusunda yorum yapmamıĢtır. 

Mustafa Çakıroğlu ―Arkhe Problemi Bağlamında Atom DüĢüncesinin Tarihsel GeliĢimi ve Cern 

Deneyi (Standart Model ve Higgs Parçacığı )‖ baĢlıklı yüksek lisans tezinde detaylı bir değerlendirme 

yapmıĢ ve arkhe‘nin Higgs bozonu olabileceği iddiasında bulunmuĢtur.  

Bu çalıĢma kapsamında insanlığın arkhe arayıĢı tarihsel ve bilimsel geliĢim süreci içerisinde 

değerlendirilmiĢtir. Arkhe bütün evreni oluĢturan temel ilkedir ve antik Yunan felsefecilerinin 

bıraktığı ontolojik arayıĢ olarak düĢünsel bir mirastır. Ancak arkhe arayıĢında evrendeki çokluğu 

tekliğe indirgeyecek bir yaklaĢım Empedokles ile terk edilmiĢtir. Bu noktada arkhe tek bir ilke 

olmayabilir. Günümüzdeki bilimsel keĢifler, bütün maddelerin atom altı parçacıklar olan kuarklar, 

leptonlar ve kuvvetlerden oluĢturduğunu ortaya koymaktadırlar. Bu çalıĢmada değerlendirilen 

düĢünsel ve bilimsel veriler değerlendirildiğinde, bu atom altı parçacıkların tamamının arkhe olarak 

düĢünülebileceği sonucuna varılmıĢtır. Ancak bu değerlendirmede Higgs alanının ve bozununun yeri 

belirsizlik taĢımaktadır. Bu konuda Ebû Bekir Râzî‘nin beĢi ezeli ilkeye dayalı ontolojisinde yer alan 

―külli nefs‖ kavramı dikkat çekicidir. Ebû Bekir Râzî‘nin ontolojisi ve günümüzün bilimsel keĢifleri 

birlikte değerlendirildiğinde heyula yani ilk madde arkhe‘yi oluĢturan atom altı parçaçacıklar kabul 

edilebilir. Higgs alanı ise bu parçacıklara kütle kazandıran bir ilkedir ki bu kavram Râzî‘nin 

ontolojisinde külli nefse karĢılık gelmektedir. 
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Özet 

 

Felsefe Tarihi, Antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan bir tarih bilimi olduğu kadar, aynı 

zamanda zihinsel, ruhsal ve bedensel olmak üzere insan varoluĢunu tümüyle kuĢatan bir danıĢmanlık 

ve terapi sürecidir. Felsefenin danıĢmanlık ve terapi kavramlarıyla bitiĢtirilmesi literal anlamda 

modern bir icat olsa da, felsefe tarih boyunca salt insan eseri normatif bir düĢünme ve davranma 

yöntemi (aksiyoloji) olarak, yine insanın varoluĢunu dolaylı ya da dolaysız konu almıĢ; düĢünen ve 

düĢünülen olarak, sonuçta insanda vücut bulmuĢtur. Sokrates, Aristoteles ve Platon‘dan, Hegel ve 

Freud‘a, hatta Otto Rank‘a uzanan Batı tarihinde felsefe varlık, bilgi, ahlak ve sanata dair hemen her 

analizinde danıĢmanlık ve terapinin zengin birikimlerini bu güne kadar taĢımıĢtır. Ġslam dünyasında 

felsefi danıĢmanlık ve terapiye kaynak temin edecek benzer zenginlik, Farabi, Ġbn Sina, Gazali gibi 

filozoflardan; Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana gibi mutasavvıflara kadar devam eden silsile ile 

günümüze ulaĢmıĢ durumdadır. Ne var ki Ortaçağlar, Ġslam düĢüncesi için bir Rönesans olsa da, 

felsefeyi günümüze taĢıyabilme baĢarısını sağlayan Avrupa düĢüncesi için henüz Rönesans değildi. 

Buna rağmen, genel olarak Ortaçağ‘da din, tarih ve felsefenin neredeyse tek ve ortak pradigması 

olarak her iki dünyanın ―danıĢılan‖ ve sayesinde ―ruhsal, zihinsel ve bedensel‖ iyileĢtirmenin 

gerçekleĢtirildiği birinci yol idi. Ortaçağda bilme, düĢünme, etkileme ve eylemenin tek yöntemi, din 

faktörüydü. Yazılı geleneğe ait felsefenin tarihindeki ilk danıĢmanlık ve terapi yolu, din idi. Ancak 

insan varoluĢunun holistik doğası ve buna bağlı olarak karmaĢıklığının, bu birinci yolla 

çözümlenmesine dair beklenti, XVIII. Yüzyılda tıkanınca, dinin yerini, bilim ve sonra da bilimsel 

yöntem almayı denedi. Aynı yüzyıllarda salt bilimsel araĢtırmalarda geçerli olabilecek klasik ve yeni 

olgucu yöntemin, insan bilimlerinde iĢlevsiz kaldığına iliĢkin güçlü itirazlarla karĢılaĢması, bilimin de 

birinci yol olan din gibi kendini ―modern din‖ olarak takdim ettiği savları dillendirilmeye baĢladı. 

Bilim, modern çağda, insanın varoluĢsal süreç ve koĢullarına müdahalede Ortaçağlarda dinin yerine 

geçen ikinci yol olmuĢtu. Ġnsan kendisi, evren ve Tanrı‘ya iliĢkin problemleri din ile çözemediği 

gerekçesiyle, bilim ve bilimsel yönteme tutunmuĢtur. Ancak bilim de dinleĢtiği için, hakikat ve 

mutluluğa, bu yolla da ulaĢılamamıĢtır. 

Üçüncü yol din, bilim ve felsefeyi, yine felsefenin kavrayıcı ve kapsayıcı yöntem ya da yöntemleriyle 

birleĢtirdiğini düĢündüğüm yoldur. Yalnız insana özgü ve insanın kendi öz güçleriyle meydana 

getirilen üçüncü yol, felsefi danıĢmanlık ve terapide, modern çağımızda ilk iki yola ait felsefe tarihi 

boyunca süre gelen her türlü bilimsel, dinsel, kültürel ve medeni insanlık birikimlerini insanın 

mutluluğu için seferber etmeyi önermektedir. VaroluĢsal olarak hakikat ve mutluluktan yoksun kalan 

bu bunalım çağındaki insan zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak parçalanmıĢ durumdadır. Bu parçaları, 

ait oldukları ―kendinde varlık olarak insan‖ bütününe iade etmek için, üçüncü yol olarak felsefi 

danıĢmanlık ve terapi, din, bilim ve kültürü bir araya getirerek bunların esasen hep insan merkezli 

olduğunu vurgular. Üçüncü yolla felsefe, dünden bugüne felsefe tarihinde kendinden kopan bu 

parçaların, aslında insanın varlık yapısının parçaları olduğu düĢüncesini öne sürmektedir. Felsefi 

danıĢmanlık ve terapi, insan ya da insanları değil, insanlığa dair temel sorunları hastalık olarak 

görmektedir. Tinselliği ile dine, olgusallığı ile bilime ve sorunsallığı ile de felsefeye dayanır. Ġçerik 

zenginliğini yöntemsel zenginliğe taĢır ve buradan da pratik hayata geçer. 

 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, felsefi danışmanlık ve Terapi, üçüncü yol, din, varoluşsal, bilim. 

  

Philosophical Counseling and Therapy as a Third Way 

 
Abstract 

 

As much as History of Philosophy is a historical discipline that starts with the Ancient ages and 

reaches to the Modern era, at the same time it is also a process of counseling and therapy that 
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completely pervade human existence, which is both spiritual and physical. Even though the attachment 

of philosophy to the concepts of counseling and therapy is literally a modern invention; throughout 

history, philosophy as a thought and a method of action (axiology) that is solely a work of human 

being and is directly or indirectly is about human existence; and as a thing which/who both thinks and 

is an object of this thought, philosophy is manifested within human being. In History of Western 

civilization, from Socrates, Aristotle and Plato to Hegel and Freud, and especially Otto Rank, 

philosophy has brought the accumulated richness of counseling and therapy in its every analysis of 

being, knowledge, morality and art to this day. In Islamic world a similar richness that is a source for 

counseling and therapy, has reached to our times through the works of the philosophers like Farabi, 

Ġbn Sina and Gazali and mystics like Ahmet Yesevi, Yunus Emre and Mevlana. However; even 

though the Middle Age is a kind of renaissance for the Islamic thought, this was not the case for the 

European thought which is successful in bringing philosophy to our times. Nevertheless, in general, 

religion, as almost only and common paradigm of history and philosophy for both worlds, was the 

upmost way of ―consultation‖ and by this way, the upmost way of ―spiritual, mental and physical‖ 

therapy. In the Middle Age, religion was the only method of knowledge, influence and action. First 

way of counseling and therapy is in historical process of philosophy with a literary 

tradition.  However; in 18
th
 century, when the expectation that holistic nature of human existence and, 

correspondingly, its complexity, will be resolved by this initial way was stuck, science, then scientific 

method, tried to take place of the religion. At the same time, classical and new positivist method that 

can be mostly applicable in scientific research confronted with serious objections about its inadequacy 

in humanities, and this led to some claims that argue science presents itself, in a similar manner to the 

initial way, as ―the modern religion‖. In Modern ages, science became the second way of intervention 

and assumed the role of religion in the Middle Age in the matters of existential process and conditions 

of human. People clung to science and scientific method on the grounds that they themselves could not 

solve the issues about the universe and the God. However due to the fact that science became a 

religion itself, this way also could not reach to truth and happiness. The Third Way is a way that I 

think it combines religion, science and philosophy by comprehending and inclusive method or 

methods of, again, philosophy. In this third way which is peculiar to human beings and brought by 

strengths in its essence, namely, philosophical counseling and therapy, uses all scientific, religious, 

cultural and civilized knowledge and experience of first two ways in our modern era for the happiness 

of human beings. Existentially depraved of truth and happiness in this age of this depression, human 

being is fragmented mentally, spiritually and physically. In order to restore these fragments to where 

they belong, the whole of ―human as a being in itself‖, philosophical counseling and therapy, as a third 

way, brings religion, science and culture all together, and emphasizes that these are essentially all 

anthropo-centric. By this third way, philosophy claims that these parts which were broken off from 

itself throughout history of philosophy are actually parts of the structure of human existence. 

Philosophical counseling and therapy regards fundamental problems about humanity are sickness, not 

humanity or people. It is relies upon religion by its spirituality, science by its factuality, and 

philosophy by its critical thinking. It carries its richness in content to richness in method and thus, 

passes on to practical life. 
 

Keywords: philosophy, philosophical counseling and therapy, the third way, religion, existential, 

science 
 
 

Birinci Yol Olarak 

Din ile Varolma ve Terapi 

Din ya da dinlerin ne olduğuna dair tartıĢmalar onların kaynaklarını da sorgular; meĢruiyetlerini 

nereden aldıkları sorununu inceler. ‗Dinler mitolojiden türemiĢtir‘ tezini savunanlar ile ‗Tanrısal bir 

otoritenin eseri‘ olduğuna inananlar arasındaki kıyasıya tartıĢmalar canlılığını sürdürmektedir. Ġkinci 

iddianın en sağlam mesnedi olarak öne sürülen ilahi vahiy inancı, inancın tarihselliği ve derin 

toplumsal köklere sahip olması nedeniyle, mitoloji kaynağı iddiasını görünüĢte gölgede bırakmaktadır. 

Kanıt, inancın kendisidir; onun dıĢında belge ya da bilgiye dayalı verilere ihtiyaç kalmamaktadır. 

Ancak dinleri mitolojinin öncelediği savı, inanç kanıtının ötesine geçip tarihsel belge ve bulgularla 

kendisini savunur. 
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Dinlerin kaynağı ne olursa olsun, kültür antropolojisi ya da felsefi antropoloji açısından mitoloji 

tarihsel, kültürel ve bilimsel bir takım kayıtlarla tespit edilip yazılı ya da sözlü olarak bize kadar 

gelmiĢtir. Dinlere göre mitolojiler daha eskidir; dinlerden önce geldikleri bilinmektedir (Cassirer, 

1980).  

En eski dinlerden yakın tarihteki dinler skalasına kadar onları önceleyen mitoloji, insan merkezlidir. 

Ġnsanın evrenle olan iliĢkisini, doğal olgu ve olaylara yüklediği spritüel anlamları taĢıyan semboller 

aracılığıyla kurarak mitolojiyi oluĢturmuĢtur. Peki, neden insan mitolojiyi yaratır? Kendi varoluĢunun 

doğa karĢısındaki sıradanlığını aĢmak için, varlık tarzını  Tanrısal ve manevi sembolleĢtirme 

dizgeleriyle yüceltmek; anlamlandırmak için mitik ve majik yaratılar ortaya koyar. Demek ki öncelik, 

insanın kendi varoluĢunu bir dizi sembollerle anlamlı hale getirmek, hatta kanıtlamaktır. Dağınık, 

çoğun birbirinden kopuk ve dizgesiz bir kurgu olan mitolojiden, dizgeli ve kapsamlı bir metafizik 

tasarıma geçiĢ, dinlerin ortaya çıkmasında sanıldığının ötesinde etkili bir yöntemi ifade etmektedir. 

Mitoloji yaratımı, insanın yeryüzündeki varoluĢunun gizemli bir senedi yerine geçer. VaroluĢunu, 

yarattığı bu en sırlı kültürel öge ile meĢrulaĢtırır. Sonraki adım, terapidir; insan kendi ruhani ve 

fiziksel terapisini yine kendi eseri olan mitoloji ile temin eder. Mitoloji bu anlamda hem varoluĢsal 

hem de etik bir terapidir. Demek ki insan önce kendisini iyileĢtirmek, sonra türdeĢlerine yararlı olup 

onları terapi ve tedavi edebilmek için mitolojiyi üretmektedir. Terapi, iyileĢmek, tedavi ise 

iyileĢtirmektir. Terapi ve tedavi, felsefi danıĢmanlığın en arkaik yöntemlerindendir. 

Önceden belirlenmemiĢ, gittikçe doğadan kopan, bu yüzden baĢarı ve felaketlerinin sorumlusu bir 

imkanlara potansiyeli taĢıyan  ve disharmonik bir varlık olan insan (MengüĢoğlu, 2015: 15), karmaĢık 

ve sorunları giderek giriftleĢen bir varlık olarak, terapi ve tedavisi için aynı karmaĢık özellikte 

yöntemler ve yollar arayıĢına girmiĢtir. Ortaçağlarda bu yol ve yöntemin en belirgin adı dindir. Din, 

varoluĢun ve varoluĢu anlamlandırmanın sistematik metafiziğidir. Felsefi danıĢmanlık ve terapinin 

seyri Ortaçağlarda mitolojiden dine doğru evrilmiĢtir. Ġnsanın tüm yapıp-etmeleri, amaçları, hisleri, 

niyet ve bilme edimleri din paradigmasıyla açıklanarak kendisi ve doğa hakkında zihninde beliren 

soruları yanıtlama ve varoluĢ sancılarını hafifletme yoluna gidilmiĢtir. Ancak din evresine geçilirken 

mitoloji aĢılmıĢ ve terkedilmiĢ değildir. Böyle yapılması, insan kültürünün birikimsel karakterine 

uygun olamazdı. Din, kendisini önceleyen mitolojinin tüm anlam ve araçlarını yapısına eklemleyerek 

varlığını sürdürmüĢtür. Her geçilen aĢama, bir yenisiyle tekrar farklı bir bağlamda ilintilendirilmiĢtir. 

Ortaçağdan XVII. Yüzyılın sonlarına kadar din ile iyileĢtirme ve sorun çözme yöntemi, baĢka bir 

deyiĢle, insan varoluĢunu doğa ve Tanrı karĢısında din ile açıklama yolu, yeterli gelmemeye 

baĢlamıĢtır. Mitoloji ile berkitilmiĢ din paradigması, varlığı yalnız spritüel yanıyla, o da çoğu soruları 

yanıtsız bırakarak açıklamakla yetinmiĢtir. Ġnsan, varlığı bakımından karmaĢık olduğu kadar, zamanla 

soru ve sorunları bakımından da karmaĢıklaĢması karĢısında, dinin sunduğu iyileĢtirme ve 

anlamlandırma gücü aynı kalmıĢ, hatta gerilemiĢtir. Sorunlar çoğalmıĢ, insanın varlığa, bilgiye, ahlaka 

ve sanata dair sorgulamaları, salt dinle iyileĢtirilecek ve çözüme kavuĢturulacak seviyeyi aĢmıĢtır. Bir 

çok maddi ve manevi sorunlar çözümsüz kalmıĢ, ancak din hala dogmatik yapısı ve verdiği değiĢmez 

yanıtlarla yerinde saymaya devam etmiĢtir. 

Din nasıl ki mitolojiyi ortadan kaldırmadan teröpatik bir paradigma olarak varlığını ve iyileĢtirmedeki 

rakipsiz rolünü böylece tüm Ortaçağ boyunca XVII. Yüzyıla kadar sürdürmüĢse, Aydınlanma 

yüzyılından itibaren bilim de dinden kalan kendince yararlı bulduğu konuları bünyesine katarak yeni 

bir terapi, ikinci bir iyileĢtirme yolu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

 

İkinci Yol Olarak 

 

Bilim ile Var Olma ve Terapi 

XIX. yüzyılın ortalarından bu yana, karĢımıza bilgi ve bilim kavramları konusunda tartıĢan iki büyük 

felsefe tutumunun çıktığı görülür. Ġlki, pozitivizm, yani, olguculuk, ikincisi de historisizm yani 

tarihselciliktir. Olguculuğun bilginin kaynağını duyu verilerinde bulan temel bilgi görüĢü deneycilik 

ve bu görüĢe bağlı olarak deney, gözlem ve araĢtırmaya dayalı bilim anlayıĢı, özellikle doğa 

bilimlerinin geliĢmesiyle günümüzde geliĢmiĢ ve yaygın bir kabul görmüĢtür. Bilgi ve bilim 

kavramlarına salt bilgi kuramsal (epistemolojik) açıdan yaklaĢmakla yetinmeyip, bilgi ve bilimin aynı 

zamanda ve hatta öncelikli olarak tinsel-tarihsel-kültürel boyutlu bir anlama ve tavır almanın da hem 

ürünü hem de konusu olduğunu savunan tarihselcilik ise, geçen yüzyılın ortalarına kadar Alman 

idealizminin spekülatif kalıplarından epey etkilenmiĢtir (Özlem, 2008: 14-15). 
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ÇağdaĢ bilimsel bilgi, dikkatli deneyim ve gözleme dayanmaktadır. Bu, bilim anlayıĢına göre büyük 

ölçüde tartıĢma götürmez bir Ģeydir ve belki bilimi hiç olmazsa bazı bilim-dıĢı uygulamalardan ayırt 

etmeye yarar. Ancak bilimin nasıl deneye dayalı olduğu konusu bilim felsefesi yoluyla 

sorgulanmalıdır (Horner&Westacott, 2011: 107). 

Bilim felsefesi, bilimsel yöntem ve bu yönteme dayalı bulguların yanılmaz olmadığını göstermiĢtir. 

Ancak deney ve akıl, yöntemin olgucu doğasına bağlı kaldığı sürece, nesnelci-doğalcı ve algılanabilir 

olan hakkında, tarihselci yöntemle kıyaslanamayacak kadar isabet kaydetmektedir. Bununla birlikte 

bilimsel bilginin nasıl ortaya çıktığı, epistemolojinin sorunudur ve ben burada bilimin, olguculuğu 

insan varlığı ve onun varoluĢ özelliklerine istisna bırakmadan uygulamaya giriĢmesinden doğan sorun 

üzerinde durmamız gerektiğini vurguluyorum. 

Bilimin doğası ve yöntemini, insanın bilme ve eyleme sınırlarının ötesine uzanan alanda genel geçer 

tutum olarak benimsemek, olguculun aynı zamanda yaĢamla ilgili bir pratik kaygı ve ülküyü de 

içerdiği anlamına gelir. Olguculuk yeni olguculukla birlikte Bacon‘ın programına bağlıdır: sensüalist-

ampirist bir bilgi ve bilim tutumundan hareketle doğaya egemen olmak ve topluma çeki düzen 

vermek. Böylece, ―doğa bilimi‖nin deneye, gözleme dayalı yapısı ve yöntemine bakılarak ―bilim‖ ile 

―doğa bilimi‖ kavramları özdeĢ hale getirilir (Özlem, 2008: 17-18). 

Genel olarak olguculuk, yani klasik ve yeni olguculuk, doğayı algılama ve bilme yöntemini insan 

doğasına da uygulanmıĢtır. Oysa kendinin bilgisi insanın beden yapısının, anatomisinin ve 

fizyolojisinin bilgisi demek değildir. Ġnsanın bu tarz kendi bilgisi felsefi danıĢmanlık ve terapinin 

alanına doğrudan girmez. Doğrudan doğruya insanın bilme yetilerine, duyularına, duygularına, 

heyecanlarına iliĢkin bir bilgidir; anlama yetisine ve aklına dair bir doğa bilgisidir (Collingwood, 

2013: 262-263). 

Ġlkeleri ve yöntemleri doğa bilimlerinde kullanılanlara benzetilerek tasarlanan bir ‗insan doğası bilimi‘ 

önerisi olguculuğun baĢlangıç aĢamalarında dile getirilmeye baĢlanır. Bu, özellikle XVII. Ve XVIII. 

Yüzyıllarda, doğa biliminin ilkeleri ile yöntemlerinin daha yeni olgunlaĢtığı ve fizik dünyanın 

soruĢturulmasına utkulu bir biçimde uygulanmakta olduğu bir sırada ortaya konmuĢ eski bir öneridir. 

Locke ‗insanı duyarlı varlıkların geri kalanı üstüne yerleĢtiren ve ona ötekiler karĢısında her türlü 

üstünlüğü ve egemenliği veren‘ bu anlama yetisini soruĢturmayı üstlendiğinde, tasarısının yeniliği 

insan zihnine iliĢkin bir bilgi istemesinde değil, o bilgiyi doğa bilimininkilere benzer yöntemlerle 

edinme çabasındadır. Kant bile anlama yetisine iliĢkin kendi incelemesinin deneysel bir incelemeden 

daha fazla bir Ģey olduğunu kesin tutumla ileri sürüyordu. Ama ‗insan doğasının biliminin‘ yöntemi, 

doğa bilimlerine benzetilip çarpıtıldığı için iĢlemediğini (Collingwood, 2013: 262-266), insan 

doğasının içinde yaĢadığımız deneysel doğanın deneylenmesinden farklı olduğunu günümüzde daha 

açıklıkla fark etmekteyiz.  

Fizikalizm ve psikolojizm, insan doğasını olgucu ve doğalcı yöntemlerle çözüp açıklayabileceğine dair 

özgüvenini, çağımızda felsefenin tarihsel ve kültürel incelemeleri insan doğasının tinsel varlık yapısı 

üzerinde yoğunlaĢtırmasıyla yitirmeye baĢlamıĢtır. Bilimsel kuramlar ve bu kuramların 

uygulanabilirliğini somutlaĢtıran teknoloji, insanın doğasını daha çok deneysel bir varlık tarzı olarak 

incelenmesinin haklı olduğunu gösteren görünür bir kanıt sunmakta ise de, tarih ve kültür üreterek 

―insanlaĢan‖ insanın tinsel varlık yanını ihmal etmektedir. 

  

Modern bilim insanı çepeçevre kuĢatan doğayı, onun fiziksel olarak daha ―rahat‖ yaĢama kalitesine 

ulaĢması için daraltırken, Edmund Husserl‘in dediği gibi, manevi varoluĢ özelliğini dikkate 

almamıĢtır. Kierkegaard, modern bilim çağında psikolojinin dinle, teoloji ile buluĢması gerektiğini, 

Otto Rank insanın kültür üreterek insanlaĢabileceğini, Ernst Cassirer insanın kültürel semboller üreten 

bir varlık olabilmesi için doğa ile kültürel iliĢki kurmasının zorunluluğunu dile getirirlerken, ikinci yol 

olan bilimin, kendisinden beklenen tinsel terapi ve iyileĢtirmeyi sağlamaktan uzak olduğuna iĢaret 

etmiĢ olmaktadırlar. Bilim bedensel, maddi ve biyolojik yaĢamı kolaylaĢtıracak her düzeyde teknik 

geliĢmeleri sağlarken, ―insanın karmaĢık yapısını‖atlayarak felsefi danıĢmanlık ve terapi için, 

çağımızda felsefenin iĢleyebileceği ve giderek geniĢleyen boĢ bir alan bırakmıĢtır.  

Ġnsan biyolojik yapısı bakımından belki daha önceki çağlara göre oldukça karmaĢık yeni imkân ve 

araçlara kavuĢmuĢtur. Ancak onu ―insanlaĢtıran‖felsefi ve manevi imkân ve araçlarla arasındaki 

mesafe giderek açılmaktadır. Felsefe, birinci yol ile bu ikinci yoldan edinilen din ve bilimi, paranteze 

almadan üçüncü bir yol bulmaya çalıĢmalıdır. Üçüncü yol, felsefi danıĢmanlık ve terapidir. 
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Üçüncü Bir Yolla Var Olma ve Terapi: 

Felsefi Danışmanlık 

Felsefe insanlığın mitolojik, dini ve bilimsel bütün kültürel birikimleri günümüze taĢıyarak varlığını 

sürdürmekte, hatta etkisini gittikçe daha fazla hissettirmektedir. Ġnsan, tüm bu birikimlerini salt bilme 

ve davranma edimlerini gerçekleĢtirmek için pratik kaygılarla korumamaktadır. Bunun yanında ve 

belki de esaslı olarak, bu insanlık birikimini varoluĢ sorununu anlamlandırmak ve kendini mutlu etmek 

için koruyup nesilden nesile aktarma çabasındadır. Felsefenin ayrıcalığı, baĢtanbaĢa insan eseri olması 

gerçeğinde yatar. Ömrü, insanın yeryüzündeki ömrü kadardır. BaĢka bir deyiĢle insan var oldukça 

felsefe var olacaktır, çünkü felsefe insanın tüm varlık yapısı ve yaĢamının öyküsüdür. 

Felsefenin kendisi öncelikle bir hayat tarzıdır. Antik Greklerden Batı felsefesi geleneğine kadar 

uzanan bir insan ve onun varoluĢunun öyküsüdür. Herakleitos‘tan Farabi, Ġbn Sina, Yunus Emre, Hacı 

BektaĢ Veli‘ye, oradan Martin Heidegger‘e kadar felsefe, sevmek, arzu etmek ve hikmeti aramaktır. 

Felsefi yolculuk, bir hakikat yolculuğudur. Önce bireyin kendi iç dünyasına, sonra iç dünyasından dıĢ 

dünyaya, diğer insanlara doğru devam eder; hakikat yolculuğu baĢkaları ile zorunlu bağlantı kurmayı 

ve onlara açık olmayı gerektirir. 

Felsefi danıĢmanlık, bu yolculuğun ölüme kadar bir iyileĢme ve iyileĢtirme süreci olduğunu savunur. 

Felsefi danıĢmanlık kuramsal, uygulamalı ve sözsüz olmak üzere üçayaklı bir iyileĢtirme ve rehberlik 

yöntemidir (Walsh, 2005: 497-508). 

Kuramsal danıĢmanlık, felsefe tarihinde ele alınan mitolojik, dini, bilimsel ve kültürel konuların 

tümünü kapsar. Tematik olarak Varlık (ontoloji), Bilgi (epistemoloji), Aksiyoloji (etik) ve Sanat 

(estetik) sorunları insan için ve insandan dolayı inceler; insanın varlığı ve yaĢamına felsefenin bu konu 

ve sorunlarıyla dokunur. Uygulamalı olanı, doğrudan doğruya uygulamalı etik, yani ahlakla ilgilidir.  

Canlı-cansız bütün varlıkların yaĢam alanlarını geniĢletmek, yaĢam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı, 

güvenli sürdürülebilir bir yaĢam sağlamaya iliĢkin etik ilkelerin tümünü biyoetik içinde görebiliriz. 

Benim kavramlaĢtırdığım biyoşiddet ise, bunun tam tersini yapmaktır. Yani yalnız insanın değil, canlı-

cansız bütün varlıkların yaĢamlarını tehdit eden her türlü tıbbi, çevresel, ekonomik sosyal ve kültürel 

bozulmaya yol açacak Ģekilde biyoetik ilkelerin ihlalidir. Bu ihlale karĢı biyoetik mücadele, felsefi 

danıĢmanlığın uygulamalı etik alanı içinde yer almaktadır. 

Buna göre, felsefi hikmetin belli ahlaki sorunlara uygulanması yine aynı kapsamdadır. Erdemlerin 

geliĢtirilmesi süreci olarak felsefi terapi ya da iyileĢtirme felsefi danıĢmanlığın uygulamalı yöntemi 

için en önemli örneği oluĢturur. Sözsüz felsefi terapi, olgu ve olaylar hakkında hükümler kurmada 

aceleci davranmamak; bütün yönleriyle düĢünmek, tartmak ve analiz etmeyi anlatır. Yöntemsel kuĢku 

bu noktada çok önemlidir. 

Antik Greklerden bu güne felsefi danıĢmanlık her üç Ģekilde de mevcuttur. Örneğin Epikür felsefeyi 

baĢlı baĢına bir hayat tarzı olarak görür. BaĢkalarından veya koĢullardan Ģikâyet etmek ona göre 

insana hiçbir Ģey kazandırmaz. Ruhumuzun derinlerine yolculuk yapmak, zaaflarımızı öğrenmek ve 

kendimizle ilgili bilgimizi ruhumuz için rehber edinmek gerekir. Epikür, zayıflıklarımızı bilip itiraf 

etmenin özgüvenimizi artıracağını ve bizi güçlendireceğini söyler. Hiçbir Ģey kaderimiz değildir. 

Öyleyse özgür irademiz bu inançla güçlenmiĢ olur (Walsh, 2005: 497-508). 

Plotinus felsefi iyileĢme ve iyileĢtirmeyi Mutlak Bir‘e yükselmekle mümkün görür.  Anlamın ve 

bütünlüğün alanına dönmek Mutlak Bir‘e yolculuğu gerektirir. Aziz Augustinus, tıpkı Ġslam sufileri 

gibi, hakikat arayıĢının insanın kendi içinde gerçekleĢtirilmesi gerektiğini belirtir. Arzuların eylemle 

gerçekleĢmesi mutluluğa götürür. Ġnsanın en zorlu problemi ona göre zihinsel parçalanmıĢlıktır. 

Zamanın dıĢında kalmak geçmiĢe ve geleceğe odaklanmak yüzündendir. Mutluluk ile hakikat 

arasındaki bağı sağlamlaĢtırmak Ģimdiyi değerlendirmeye bağlıdır. Meister Eckhardt ise, Tanrı‘nın 

insanı kendinden farklı yaratmadığına iĢaret eder (Mills, 2013: 100-112). Ġnsan kendi içindeki özüyle 

Tanrı‘dır. Hallac-ı Mansur ve Ġbn Arabi gibi sufiler de benzer bir hakikat arayıĢından söz ederlerken, 

Tanrı‘nın ve hakikatin yerinin insanın kalbinde olduğunu vurgularlar. Buna göre insanın ilk tedavisi, 

iç dünyasına hakikat yolculuğu baĢlatmakla mümkün olur. Acısız bir dünya yoktur. ĠyileĢme ve 

iyileĢtirme, dünya ve içindekilere bağlanmamaktır. Maruf Kerhi, ―hakikatleri almak, insanların 

elindekilerden vazgeçmek‖ derken aynı uyarıyı yapar. Ġnsan, kendini geri çektiği dünya ile var olan 

dünya arasındaki çeliĢkiden vazgeçmelidir. 

Bu anlatımlar felsefi danıĢmanlığın psikolojik boyutları olduğunu göstermektedir. 
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Felsefi Danışmanlık-Psikoloji İlişkisi 
Ġnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için uyandırmak gereklidir. 

     Tolstoy 

Felsefe psikolojiden asla ayrılamaz, çünkü felsefe psikolojik faaliyettir. Hegel ve Freud‘a kadar pek 

çok kuramsal yeniliklerle temsil edildiği üzere akıl, arzunun yüceltilmiĢ sonucudur. Etik kendini bilme 

kadar akıl oluĢmaya baĢlayan ruhu inĢa eden daha ilkel zihinsel süreçlerden itibaren olgunlaĢan 

geliĢimsel bir baĢarıdır. Kant‘tan Fichte ve Hegel‘e kadar akıl veya idrak sezgileri, sembolleri ve 

kavramları bütün bir anlamda farklılaĢtırma sentezleme yeteneği gerektiren bütünsel psikolojik bir 

örgüttür. Örnek vermek gerekirse bunun sebebi, Hegel‘in felsefeyi, ruhun külli olarak kendini ifade 

etmesindeki zirveye yerleĢtirmesidir. Buna göre felsefi yargı, aksiyoloji ve akli faaliyetlerin iĢleyiĢi ile 

psikolojik faaliyetin somutlaĢmasıdır (Mills, 2013: 100-112). 

Ġnsan doğası ile ilgilenen sadece felsefe değil, aynı zamanda keskin bir soru haline gelen psikolojidir. 

Dahası, danıĢmanlığın kiĢilerarası bağlamında yalnız psikolojik fenomenler tartıĢılmaz, psikolojik 

süreçler devam ettirilir, telkin edilir, bizzat terapötik karĢılaĢmalarda ayrılmaz Ģekilde yürürlüğe 

konur. Benzer Ģekilde felsefi danıĢmanlık her zaman sayısız bilinçli ve bilinçsiz, etkili, etkisiz 

koĢullar, öznel ve öznelerarası algılar, iknalar ve önerilebilir yorumlar, saptırmalar, örtük beklentiler, 

umutlar, korkular, kaygılar, hayal kırıklıkları, karıĢtırma ve herhangi bir yardımcı dinamiği canından 

bezdiren endiĢeler altında iki ya da daha fazla kiĢi arasında geçen bir philo-psikolojik süreçtir (Mills, 

2013: 100-112). 

Ġnsanlık ailesi olarak endiĢe ve sıkıntı çağlarında yaĢıyoruz. Korkunç ve ürpertici bu modern yaĢam 

koĢullarından olumlu bir Ģey çıkarmak imkanımız vardır. Her birimiz kendimizi keĢfetmeye 

mahkumuz. BaĢkalarının varlığı, gücü, zaafı ya da imkanlarını araĢtırmak kiĢiyi boĢuna yorduğu gibi, 

kendini tanımasına da engel olur. BaĢkaları, kiĢinin kendisini tanımasının önünde en büyük perdedir. 

Mevlana‘nın dediği gibi, insan kendi nefsine bakmalı, baĢkalarının nefsiyle uğraĢarak ömrünü 

tüketmemelidir. Oysa günümüz insanı baĢkalarına ve onların onayına odaklanmıĢ durumdadır. 

Ġçimizde bir dayanak noktası bulmak zorundayız. Güvensizlik, çaresizlik, korku, endiĢe ve ataletimizi 

keĢfedip bu olumsuzlukları sonunda yenilgiye uğratacak bir iç dayanağımız mutlaka benliğimizde 

mevcuttur. Ġçi boĢalmıĢ bir insan ne istediğiniz bilmediği gibi, ne hissettiğinin de farkında olmaz. 

Maruf Kerhi‘nin dediği gibi, kendimize dair hakikatler mi yoksa çevredekiler mi ayrımını yapmalıyız.  

Ġnsan, hayatında etkili bir Ģey yapmaktan aciz olduğu zaman kendine güvensizlik duymaya baĢlar. Bu 

noktada endiĢe baĢlar: beğenilmemek, dıĢlanmak ve onaylanmamak. Ġleri boyutlarda olmayan endiĢe, 

gerçekliğe dair farkındalığı bozar. Özfarkındalık endiĢeyi ortadan kaldırır. Ġnsanın kendi varlığına dair 

algısını yükseltmesi gerekir ki endiĢeyi ortadan kaldırabilsin. 

VaroluĢçu psikoloji uzmanı Rollo May‘e göre, endiĢe, doğanın bize görmemiz gereken bir sorun 

olduğunu gösterme yöntemidir. Her olumsuz bir Ģeyden aynı güçte olumlu bir Ģey çıkarmak 

mümkündür. Ortaçağda ve Rönesans‘ta toplum bireyleĢirken modern çağda birey toplumlaĢıyor. 

Modern dönemde akıl ile duygular birbirinden koparıldı: sevgilisinin yanında duygusal, sınıfta akılcı 

olan bir öğrenci tipi ortaya çıktı. Rönesans‘ta birey, toplumdan kalkarak kendi kendini inĢa eden 

varlık; modern çağda toplumun oluĢturduğu yamalı bohçadan oluĢan yapay bir bireydir. Rönesans‘taki 

birey kendinden birey, modern birey, baĢkası nedeniyle bireydir (May, 2013: 78-90). 

1920‘li yıllarda bireylerin gücü azalıp makinaya güç verildi. Mekanik görüĢ, bireyin özgürlüğü ve 

varlığına tehdit oluĢturdu. Rönesans‘tan beri insan doğanın bir parçası haline geldi. Modern dönemde 

doğa ile insanın arası açıldı. Doğanın metalaĢması, insanın kendine hapishane yaratması sonucunu 

doğurdu. Oysa insan trajedi ile varlığına uymayana karĢı çıkar. Tıpkı ameliyatla bedene eklenen bir 

Ģey bağıĢıklık sisteminin bir takım semptomlarla tepki göstermesi gibi. Biz modern dönemde trajediyi 

kaybettik. Trajedi, varoluĢun sinir uçlarının duyarlılığıdır. ĠĢte en büyük kaybımız, insanlık olarak, bu 

sinir uçlarımızın duyarsızlaĢmasıdır. KiĢinin kendini hissetmemesi trajedinin kaybolmasına yol açar 

(May, 2013: 95-108). 

M.Ö. 300 yılında Zenon tarafından Atina‘da kurulan Stoacılığa göre parçalanmıĢ zihin acı çeker. Zihin 

parçalanması, kiĢilik parçalanmasına yol açar. Stoa felsefesi felsefi danıĢmanlık için Antik Yunan‘daki 

önemli dayanaklardandır. Stoacılık insanın doğa ve akıl ile uyum içinde yaĢayarak mutlu olabileceğini 

belirtir. Bu uyum, erdemli olmasının koĢuludur. Çünkü erdemli insan mutluluğun bütün koĢullarına 

sahiptir. 
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Yakınıp Ģikayet etmek Ģimdiki zamanı kaçırmaktır. ġimdiki zaman insanın yoksun kalacağı biricik 

Ģeydir. 

Epiktetos‘a göre insan baĢına gelenlere katlanıp kendini tutmasını bilmelidir. Önce iç dünyasının 

denetimini sağlamak zorundadır. 

Bu nasıl olacaktır? 

Peki, bir psikolojik iyileĢme ve iyileĢtirme yöntemi olarak felsefi danıĢmanlı aracılığıyla ne 

yapılabilir? 

Hayatımızda karĢılaĢtığımız trajedilerin kendi varoluĢ sınırlarımızın nereye kadar gittiğini gösteren 

birer fırsat olduğunu; her olumsuz Ģeyden olumlu ve iyileĢtirici Ģeyler çıkarılabileceğinin bilincinde 

olmamız gerektiğini unutmamak ilk prensiptir. Öncelikle kiĢi olmak ilk adım olmalıdır. KiĢi olmak, 

kendine güvenmek ve gücünün, zaafının sınırlarını bilmekten geçer. 

May‘e göre insanın kendi iç boĢluğuna karĢı çıkıĢı, kiĢi olmasının göstergesidir. Potansiyeller 

kullanılmazsa, er geç yok olurlar. Potansiyellerimizi kullanmadığımızda hastalıklar ve zaaflar baĢ 

gösterir. Kendini suçlamak, sorunla baĢ etmenin uygun bir yolu değildir. BaĢkalarını sevmemek, 

kendini sevmenin önündeki en büyük engeldir.  Ġnsanları ve olayları iyi ve kötü gibi siyah-beyaz 

kategorik ayrımlarla hissetmek, hiçbir Ģey hissetmemektir. 

KiĢi olmanın yolu, doğumda annemizden göbek bağıyla kurtulup bireyleĢtiğimiz gibi, bağımlılık 

travmasıyla da göbek bağımızı kesmeliyiz. Bu bir varolma mücadelesidir. Ġnsan kendine bağımlılıktan 

da kurtulmalıdır. Ġslam sufilerinin haklı olarak vurguladıkları gibi, dünya bağını terk etmek, sonunda 

terki terk etmekle noktalanan bir bağımsızlaĢma sürecidir. 

 

Kapsamlı Bir Danışmanlık Olarak Felsefi Terapi 

Kuramsal Çerçeve 

Epikür felsefesi, modern çağın akademik felsefesinden farklı olarak kiĢsel ya da tüzel bir danıĢmanın, 

insanların tecrübelerini anlamlı kılması ve onların genel değerleri ve tercihleri bağlamında en ideal 

çözümler aramasıyla öne çıkar. Felsefi danıĢmanlık Platonculuktan dil ya da mantık felsefesine kadar 

uzanan hemen her felsefe okuluna dayanabilir. DanıĢmanlığın bakıĢ açısı ve danıĢmanın tecrübesi ne 

kadar geniĢ olursa etki potansiyeli o denli geniĢ ve ileri olur. Epikür etiği, bu gün felsefi danıĢmanlığa 

uygun felsefi bir hayatın ilk örneğidir. Modern danıĢmanlığın ilkelerinin pratik ve kapsamlı yalın bir 

sistemidir (Fatic, 2013: 1127-1141). 

Felsefe ile psikoloji arasındaki genel-özel iliĢkisinden/eskilerin deyuimiyle umum-husus iliĢkisi) 

doğan farklılık, her biri ile yürütülen danıĢmanlık türleri için de geçerlidir. Her psikolojik danıĢmanlık, 

aynı zamanda felsefi bir danıĢmanlıktır ama her felsefi danıĢmanlık yalnız psikolojik danıĢmanlık 

değildir, bundan daha fazlasıdır. Felsefi danıĢmanlık ve terapi çağımızın rakipsiz danıĢmanlık 

paradigması olma yolundadır. 

Felsefi danıĢmanlık psiko-terapik bir yöntem olarak iĢlese de bütünüyle psikolojik bir sağaltım 

değildir. Çünkü felsefe psikoloji dahil bütün pozitif ve insani bilimlerin esasıdır. Felsefeden doğma bir 

bilim olarak psikoloji, tanımlanmıĢ, eğitim ve tedavi ölçütleri ve sınırları olan, sonuçlar verebilen ve 

en önemlisi, kesin ya da kesine yakın yargılarla ruhsal ve zihinsel çözümlemelerde bulunan bir 

bilimdir. Ġnsanı ve varoluĢ yapısını felsefe gibi holistik bir varlık tarzı olarak değil, bir parçasıyla; 

ruhsal ve zihinsel iĢleyiĢ sürecine eĢlik eden koĢullarla ele alır. Oysa felsefe, insanı yalnız ruhsal ve 

zihinsel koĢullar altında tepki ve davranıĢları açısından değil, onu baĢlı baĢına biyolojik bir canlı ve 

kültür yaratan tinsel bir varlık olarak görür. Psikoloji tedavi etme iddiasındadır;  psikolojiye göre 

tedavi edilmesi gereken ruhsal yönelimleri ve zihinsel iĢleyiĢlerini konu edinir; insanı ―hasta‖ olarak 

görür. Ne ki felsefe için insan, biyolojik ve kültürel olmak üzere iki katmanlı bölünmez bir varlık 

bütünü olarak göz önüne alınır. O hem canlıdır, hem de ahlaksal bir kültür varlığıdır. Felsefi 

danıĢmanlığa göre insan ve insanlar hasta ya da hasta adayları değildir. Ġlki doğum, ikincisi ölüm 

olmak üzere baĢlangıç ve sonunu belirleyen iki büyük travmayla birlikte yaĢamı boyunca irili-ufaklı 

travmalarda ortak olan transandantal bir süjedir. Bu travmalar onun biyolojik varlık katmanı ile tinsel-

kültürel varlık katmanı için eĢit olarak geçerlidir. 

Felsefi danıĢmanlığa göre travmalar ve yarattığı sonuçlar, varoluĢun kaçınılmaz ve evrensel doğasında 

içkindir. BaĢka bir deyiĢle, hiçbir insan teki, bunlar karĢısında Ģanslı ya da Ģanssız, hasta ya da sağlıklı 

kategorileri ile nitelendirilmez. Kaldı ki sorun, Ģu da bu bireyi değil, tüm insanlığı ilgilendirir. 

Travmalar, psikolojideki gibi, belli bir birey ya da bireylere özgü bir hastalık; ruhsal ya da zihinsel bir 
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aksaklığın psikolojik kökenleri değil, insan varlığının varoluĢsal karakteristiği; üstelik yaĢamın 

vazgeçilmez fırsatlarını içinde barındırır. 

Bu noktayı açıklığa kavuĢturmada fenomenolojik yaklaĢıma baĢvurmak yararlı olabilir:  

Husserl‘in temel yöntem ve kavramları varoluĢsal fenomenolojinin psikologlar arasında 

benimsenmesini kolaylaĢtırmıĢtır.  

Husserl psikolojiye yoğun bir Ģekilde odaklanmıĢtır. XX. Yüzyıl boyunca fenomenolojik  hareket Karl 

Jaspers, Max Scheler, M. Heidegger, J. Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Alfred Schutz, Gaston 

Bacholard, Gabriel Macel, Emmanuel Levinas ve Paul Ricoeur‘un çalıĢmalrında psikolojiye 

psikolojiye çok önemli katkılarda bulunmaya devam etmiĢtir. Algı, tasavvur, duygular, davranıĢ, dil ve 

sosyal süreçler gibi psikolojinin temel alanlarında çığır açan bilgi sağlamıĢ olmasına rağmen psikoloji 

üzerinde en büyük etki, zihin sağlığı alanında meydana gelmiĢtir (Wertz, 2005: 167-177). 

 

Felsefi Danışmanlık ve Terapide Fenomenolojik Yöntem 
Fenomenoloji apriori-betimleyici bir bilimdir. Fenomenolojide ilkin bir öz betimlemesinin, yani öze 

(mahiyete) ait bulunan bir ―algı‖nın (görüĢün) varlığı kastedilmektedir; çünkü ancak ‗görülen, 

‗algılanan‘ve ‗verilen bir Ģey betimlenebilir. Husserl‘in bu konudaki iddiası Ģudur: zaman ve mekan 

kaydına tabi olmayan, genel, ideal objeler (mahiyetler) vardır; biz bunları fenomen olarak verili hale, 

yani ‗görünebilir‘,‘algılanabilir‘bir hale getirebiliriz; oysa öteden beri sanılıyordu ki, verilen yalnız 

ferdi (individual), real olan Ģeylerdir. Genel, ideal olan Ģeyler, verili hale getirilemez. Özellikle 

nominalist felsefe, genel objelerin değil, ancak genel bir anlamı olan sözcüklerin, iĢaretlerin, 

sembollerin var olduğunu öne sürer. Bu bakımdan burada nominalist felsefeye aykırı, esaslı bir bakıĢ 

açısı karĢısındayız: biz yalnız ferdi, real olguları değil,  aynı zamanda ‗genel olan 

objeleri‘(mahiyetleri) de asli Ģekilde bize ‗verildikleri‘ gibi ‗algılayabilir‘, ‗görülebilir‘bir hale 

getirebiliriz (MengüĢoğlu, 1945: 47-74). 

Fenomenoloji felsefesinin bu yaklaĢımı çerçevesinde, psikoloji ile felsefe arasındaki fark açık-seçik 

hale gelir. Psikoloji, ‗verili‘olandan, yalnız ferdi, real olan Ģeyleri kasteder; genel ve ideal olan Ģeylerle 

ilgilenmez. Genel objeler değil, ‗ferdi‘, ‗algılanabilir‘, ‗görülebilir‘ tek tek objelerin tasviri sınırları 

içinde hareket eder. Oysa felsefeye göre, genel, ideal ve zaman-mekan kaydıyla sınırla olmayan 

mahiyetler vardır; biz bunları ferdi objelerde ‗görünür‘ ve ‗algılanabilir‘hale dönüĢtürürüz. Felsefe, 

ferdi objeleri bu fenomenolojik yaklaĢımla yadsımadığı gibi, mahiyet objelerinin yani genel özlerin 

varlığının her zaman ferdi objelere bağlı olduğunu öne sürmez.  

ġöyle ki, kurgu fenomenoloji için bir yaĢam unsurudur. Bununla mahiyetlerin ‗var olan‘ bir Ģeye bağlı 

olmalarına ihtiyaç duymadıkları ve mahiyet alanının çok geniĢ olduğu kastedilmektedir. Çünkü bütün 

realitenin, bütün olguların, hatta hayal ve masal aleminin, özetle her Ģeyin bir mahiyeti vardır; fakat 

fenomenolojik bilgi için ‗var olan‘ bir Ģeyin mahiyetleri ile hayali olan, hatta anlamı olmayan bir Ģeyin 

( mesela dairesel bir dikdörtgen) mahiyetleri arasında bir fark yoktur, yani hepsi hakkında aynı 

mahiyet yasaları geçerlidir (MengüĢoğlu, 1945: 47-74). 

Psikoloji, ferdi objelere bağlı olan mahiyetler dıĢındaki tüm mahiyetleri gerçek dıĢı olarak 

nitelediğinden bunları hastalıkla iliĢkilendirirken felsefe fenomenolojik olarak değerlendirir. Felsefi 

danıĢmanlık teĢhis ve tedavi döngüsü içinde hareket etmez; analitik ve sentetik yöntem uygular. 

Zaman-mekanla kayıtlı olup olmadığına bakmaksızın, realite ile bağının bulunup bulunmasını Ģart 

koĢmaksızın mahiyetlerin varlığını kabulle yola çıkar. Çünkü insan ve onun varlık tarzına iliĢkin her 

fenomen, insanı ‗tedavi bekleyen hasta‘kategorisinin dıĢında ve ötesinde anlatabilmek için bir fırsattır. 

Hasta olan insan değil, hastalığın kendisidir. Çözümlenmesi gerek sorun insan değil, sorunun 

kendisidir. 

Felsefi danıĢmanlık sorunları konu edinir; ‗hasta‘ları tedavi etmez. Ġnsana ‗hasta‘teĢhisi koymaz ve 

onu tedavi etmeye kalkmaz. TeĢhis koymak ve tedavi yapmak felsefi danıĢmanlığın iĢi değildir. Tam 

tersine, onun hedefi, ‗hastalıklar‘ ve ‗sorunlar‘dır. Bir sorunun hastalık düzeyinde olup olmadığı teĢhis 

ve yargısını, pozitif bilimlere bırakır. Onun odaklandığı nokta, hastalıklara kaynak gösterilen sorunları 

incelemek ve tahlil etmektir. Çok yönlüdür, tek yöntem ve tek yaklaĢım tarzı dogması yoktur. Felsefe 

tüm bilimlere ev sahipliği yaptığı için psikolojik danıĢmanlığa ve terapiye de ev sahipliği yapar. 

Felsefi danıĢmanlık ile psikoterapi arasındaki iliĢki, felsefi danıĢmanlık hareketinin kısa tarihinde çok 

tartıĢılmaktadır. Felsefi danıĢmanlık sadece tıbbi veya psikoterapik müdahalelerden sonra yardımcı 

olabilir. Felsefi danıĢmanlık tüm insanlık için ortak, evrensel olan, insanlığın ve evrenin özü olan 

Ģeyleri arayan soruları kullanır. SorgulanmıĢ bir hayat, bir varolma tarzı olarak hikmetin araĢtırılması 
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ve bazı psikolojik problemlerden sakınmak felsefenin hedefidir. Psikoterapi ise insan huyları, arzu, 

nefret, sevmek, sevmemek gibi duyguların iyileĢtirilmesine yardım eder. Felsefi danıĢmanlık ise, 

bunları insanın bütün bir varolma özelliklerinin parçası olarak görür. Daha önemlisi, günlük yaĢamı 

anlamlı kılar. Sanat terapisi yoluyla, sıradan olanı, sıra dıĢı hale dönüĢtürerek insan ruhu ve zihninin 

dinginleĢmesine zemin hazırlar (Lizeng, 2013: 1121-1126). 

O halde felsefi danıĢmanlık biliĢsel ve pratik erdemleri edinmek için insanın tüm varoluĢuyla dünyaya 

ve hayata katılmasını ön görür. BiliĢsel erdem kendimizi ve dünyamızı anlamanın geniĢ yollarına açık 

olmaktır. Pratik erdem ise, samimiyet, sabır, merhamet ve adaleti daha geniĢ açıdan görebilmektir 

(Tukiainen, 2010: 48-57). Ġslam tasavvuf literatürü bu tinsel erdemlerin felsefesi olarak benzer bir 

zihinsel ve ruhsal danıĢmanlık potansiyeli taĢır. Türk ermiĢi Ahmet Yesevi‘den, yine Türk bilgesi 

Yunus Emre‘ye, Mevlana, Hacı BektaĢ ve adı geçmeyen bütün sufilere kadar tasavvuf geleneğinde 

Ġslam ve Türk dünyasının modern insanı iyileĢtirme yolunda henüz keĢfedilmemiĢ felsefi-dini bir 

birikimi vardır. 

 

Kaynakça 

Cassirer, E. (1980). İnsan üstüne bir deneme. Çev. Necla Arat. Ġstanbul: Remzi Kitabevi 

Collingwood, R. G. (2013). Tarih tasarımı. Çev. KurtuluĢ Dinçer. Ankara: DoğuBatı Yayınları. 

Fatic. A. (2013). ―Epicureanism as a foundation for philosophical counseling‖. Philosophical practice, 

8(1): 1127–1141. 

Horner, C. ve Westacott, E. (2012). Felsefe aracılığıyla düĢünme. Çev. Ahmet Arslan. Ankara: Phonix 

Yayınları. 

Lizeng, Z. (2013). ―Distinguishing philosophical counseling from psychothreapy‖. Philosophical 

practice. 8(1). pp. 1121-1126. 

May. R. (2013). Kendini arayan insan. Çev. Kerem IĢık. Ġstanbul: Okuyan Us Yayınları. 

MengüĢoğlu, T. (1945). ―Fenomenoloji felsefesi‖. Felsefe arkivi dergisi. 1(1). pp. 47-74. 

MengüĢoğlu. T. (2015). İnsan felsefesi. Ankara: DoğuBatı Yayınları. 

Mills, J. (2013). ―Philosophical counseling as psychotherapy‖. Philosophy, counseling, and therapy. 

UK: Cambridge Scholars Publishing. 

Özlem. D. (2008). Kültür bilimleri ve kültür felsefesi. Ankara: DoğuBatı Yayınları. 

Tukiainen, A. (2010). ―Philosophical counseling as a process of fostering wisdom in the form of 

virtues‖. Practical philosophy. 10(1). pp. 48-57. 

Walsh, R. D. (2005). Philosophical counseling practice. Janus Head, 8(2), pp. 497-508. 

Wertz. F. J. (2005). ―Phenomenological research methods for counseling psychology‖. Journal of 

counseling psychology. 52(2). pp. 167-177. 
 

 

 

 

 

  



132 

Духовные отношения в сфере искусства 

Мамедова   Рена* 

  доктор философии по философским наукам,  

доцент кафедры Социологии  

Бакинского Государственного Университета     

rena_mammadova@yahoo.com 

Ключевые  слова: духовная жизнь общества, духовные  ценности, искусство как 

подсистема культуры,  социология искусства. 

          Keywords: spiritual life of society, spiritual values , art as a subsystem of culture, 

sociology of art . 
Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. 

Леонардо да Винчи 

Современная  система общественных отношений  представляет собой сложный  клубок 

взаимосвязанных и взаимопроникающих друг в друга  взаимосвязей, 

детерминированных различными социальными причинами. Особое  место в данной  

системе  принадлежит духовным отношениям. Духовность представляет собой  

высшую сторону внутреннего мира человека, проявляет себя  в человечности, 

искренности, доброте, отзывчивости. Духовность человека – это постоянное 

стремление к собственному совершенствованию и саморазвитию. 

Духовные отношения как разновидность общественных отношений проявляют себя на 

различных уровнях взаимодействия людей. В частности, на межличностном  уровне. На 

формирование и развитие духовных отношений оказывают влияние потребности 

людей. Современные ученые разделяют потребности на три группы: материальные, 

социальные и духовные.  

Духовные потребности являются высшими человеческими ценностями и важны для 

большинства людей. Их уровень является важнейшим в человеческой личности. Все 

мы хотим заниматься интересным делом, найти свою любовь, обрести уверенность в 

себе и познавать этот мир. Духовные потребности человека можно перечислять 

бесконечно. Главное чтобы ценности, в которых он нуждается, были ему доступны. 

Духовные потребности одновременно выступают и стремлением к самореализации, 

выражением себя через творческую активность всего того, на что способен человек, 

осуществлением себя. 

Духовность любой личности формируется через такие базисные ценности, как 

мировоззрение и повседневные оценки поведения людей. В формировании духовности 

человека, которая придает смысл его индивидуальному бытию, огромную роль играет 

искусство. От поколения к поколению через века произведения искусства передают 

художественную информацию о мире людей, об их раздумьях, радостях и страданиях. 

Эстетическая культура – специфическая часть культуры общества, ее подсистема – 

проявляется через отношение, чувство, идеал, ценность. Структурно-эстетическая 

культура состоит из трех составляющих – эстетического сознания, эстетического 

воспитания и эстетической деятельности. 

Неотъемлемой составляющей жизни человека и общества является культура, а процесс 

удовлетворения духовных потребностей представляет собой приобщение к духовной  

культуре. Культура охватывает все формы и проявления человеческой деятельности, 

смыслы, знаки, ценности культуры охватывают все. Культуру невозможно распознать 

простым обозначением, указывая на вещь, предмет или явление. Культура скрыта в 

них, не поддается прямому познанию. Для определения культуры необходимо понять 

смысл, заложенный в предмете, раскрыть его назначение, определить его ценность (4, 

с. 5). 

mailto:rena_mammadova@yahoo.com


133 

Культуру  можно было бы определить как фиксируемый в объективной и субъективной 

формах опыт отражения человеческим сознанием характеристик мира, в котором он 

существует, и адекватных специфике этого отражения способов действий в этом мире 

(2, с. 67). 

Духовное совершенствование человека – это разумная цель бытия. Духовными 

благами, такими, как любовь, радость, чистота совести, великодушие, человек может 

владеть всегда. Но одновременно с достижением высокого уровня жизни в развитых 

странах отмечается снижение духовно-нравственного потенциала. Комфорт для 

большинства человечества по-прежнему остается лишь обещанием научно-технической 

революции, но это обещание настолько заворожило все человечество, что оно забыло 

не только о духовных и нравственных ценностях, но и о самой своей жизни, не говоря 

уже о жизни своих потомков. Наслаждение, выгода, власть – компоненты и спутники 

комфорта – поработили человека. Как утверждает современный русский писатель 

Антонов М., «человек, который в материальных благах уже не нуждается, а 

потребности в духовном развитии не воспитал, страшен» (8, с.24). 

Подсистемой культуры выступает искусство. Оно занимает в культуре ключевое 

положение, являясь тем центром, той результирующей, которая фиксирует совокупное 

влияние на человека всех прочих сторон и аспектов его жизнедеятельности. Именно 

искусство есть наилучший фактор диагностики здоровья населения (3, с.47). 

Вплоть до   XVIII века искусство занимало на шкале ценностей общества невысокое 

положение – в ранге украшения жизни привилегированных слоев общества. 

Профессиональных музыкантов Аристотель называл «ничтожным народцем». Средние 

века унаследовали от античности презрительное отношение ко всем, кто занимался 

ручным трудом, в том числе и к художникам. Скульпторы во Флоренции входили в 

корпорацию каменотесов и строителей, а художники – в цех лекарей и ремесленников. 

Художник, будучи ремесленником, всегда оставался в зависимом положении. И 

авторства в современном смысле этого слова тогда не существовало – анонимность 

художественного творчества была нормой. И только в 1571 году великий герцог 

Флоренции своим указом освободил художников и скульпторов от обязательного 

участия в ремесленных цехах. Как отмечал Хейзинга Й., лишь во второй половине 

XVIII века произошел переворот, который породил романтическое и классицистское 

направление в искусстве (3, с.80). 

Сегодня ни одно государство не может обойтись без целенаправленной культурной 

политики, ее формирование и осуществление является важной задачей, 

обеспечивающей стабильность общества. Многие столетия художник в социальной 

иерархии занимал весьма низкое положение, выступая не в привычной  нам сегодня 

роли автора, создателя художественных ценностей, но в роли часто безымянного слуги 

при царе или вельможе. Позднее стала возникать высокая оценка эстетического 

наслаждения на шкале жизненных ценностей, потому что оно стало занимать место 

угасающего религиозного сознания. Таким образом, история искусства как 

социального института позволяет многое понять в особенностях его 

функционирования. А поскольку культурная политика имеет дело с искусством 

(религией, наукой) как с институтом, - все это крайне важно для формирования ее 

соответствующей концепции. 

Все субкультуры способны взаимодействовать и общаться друг с другом благодаря 

существованию общенациональной картины мира – ядра культуры общества. Это ядро 

состоит из общих для большинства субкультур фрагментов картины мира, 

позволяющих однозначно воспринимать некоторые ключевые ситуации. Ядро 

культуры реализуется в устной речи  и письменности (языке), научных представлениях 

о мире, религиозных концепциях, культурных памятниках и эталонных произведениях 
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искусства – зодчества, литературы, живописи и т.д. Культурная политика государства 

носит по отношению  к ядру культуры охранительный характер. Относительно 

короткие периоды революций и реформ представляют собой исключения из этого 

правила (3, с.102). 

Одно из центральных мест в культурной политике занимает искусство. Это 

обусловлено тем, что образы и фрагменты картин мира, которые демонстрирует 

искусство, усваиваются на уровне обыденного сознания гораздо легче тех, что 

представляют научная теория или политическая концепция. 

Среди специальных социологических теорий особое  место занимает социология 

искусства. Современная социология искусства стремится изучать не столько само 

искусство как таковое и его аудиторию, сколько структуру современного общества с 

его обилием субкультур и субэтносов, имеющих несовпадающие культурные 

потребности, а потому тяготеющих к самым разным видам, жанрам и произведениям 

искусства (3, с.83). 

В 1899 году  было опубликовано сочинение Жана-Мари Гюйо «Искусство с 

социологической точки зрения». Но до сегодняшнего  дня статус социологии искусства 

остается все еще  довольно неопределенным, поскольку  даже специалисты не могут 

утверждать, что они пришли к единому мнению о предмете и терминологии своей 

науки. Еще в 1930 году в Германии на VII конгрессе, посвященном социологии 

искусства, определились две противоположные позиции. Представители одной из них 

полагали, что эта дисциплина полностью погружена в социологическую, т.е. 

межчеловеческую сферу, в то время как другие утверждали, что если не идти от 

произведения искусства, то ни к какой социологии искусства не придешь. Спор этот 

так и не получил разрешения и поныне. Поэтому, бытует мнение, что социология 

искусства вообще не является самостоятельной наукой, а представляет собой некие 

«вариации» социологии и искусствознания. 

Исторически формирование социологии искусства шло параллельно и как бы 

независимо друг от друга – в искусствознании и в общей социологии. Уже к началу 

XIX века искусствоведы, например, оказались перед необходимостью объяснить 

взаимоотношения произведений искусства и их творцов со зрителями, читателями, 

слушателями. В то же время и представители «большой социологии» также 

анализировали искусство и художественную жизнь, рассматривая их главным образом 

как одну из областей социальной коммуникации, а само искусство – как социальный 

институт (2, с. 6). 

В качестве самостоятельной дисциплины социология искусства складывается в 

середине XIX века. В этот период происходит выделение социальной проблематики 

искусства в отдельный раздел, ранее включавшийся в эстетические и 

искусствоведческие теории (2, с. 22).  

Социология искусства - исследовательское направление, изучающее разнообразные 

формы взаимодействия искусства и общества, проблемы социального 

функционирования искусства. В середине XIX века происходит выделение социальной 

проблематики искусства в отдельный раздел, ранее включавшийся в эстетические и 

искусствоведческие теории. В социологии искусства сразу обозначились два 

относительно самостоятельных русла. Первое - это теоретическая социология 

искусства, второе - эмпирическая или прикладная социология искусства. В русле 

теоретической социологии искусства работали И. Тэн, М.Гюйо, Г.Спенсер, Г.Зиммель, 

Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.Сорокин и др.(6). 

Когда речь заходит о закономерностях формирования и реализации культурной 

политики, то здесь необходимо отметить, что эти закономерности удобно 

рассматривать на примере художественной культуры. Государство не может оставлять 
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искусство за пределами своего внимания и испытывает к нему постоянный интерес,  

реализующийся в виде определенной культурной политики. Особое внимание 

государства к искусству объясняется той огромной ролью, которую оно играет в 

формировании картины мира. Искусство способно раздвинуть границы реального 

опыта жизни, давая человеку возможность «прожить» множество жизней – хотя бы в 

воображении! – и тем самым значительно расширить его жизненный опыт. 

Обращаясь к литературе, музыке, изобразительному или пластическому искусству, 

люди как бы выходят за пределы своей обыденной жизни и получают возможность 

эффективно достраивать, бесконечно совершенствовать и  раскрашивать свою картину 

мира. 

Искусство находится с картиной мира в очень тесной связи. Так, искусство есть 

отраженная в художественном произведении картина мира его автора. В результате 

искусство любой исторической эпохи более или менее полно воспроизводит 

доминирующую в то время картину мира со всеми ее индивидуально-своеобразными 

вариациями. В любую эпоху человек живет в обществе и от его формирующего 

влияния не может быть свободным. Всякое изменение в картине мира, возникающее по 

любым причинам, меняет как творческие установки, так и взгляд современников на 

искусство. 

Господствующая в обществе  картина мира всегда активно формировалась его 

художественной культурой и ее же активно формировала.         

Искусство можно определить как процесс, в котором одни люди создают и 

демонстрируют другим яркие картины мира, с обозначенным в них эмоциональным 

отношением к разного рода предметам, явлениям и жизненным ценностям, к самым 

разным идеям, проблемам и путям их решения. Искусство предоставляет для этого 

неограниченные возможности, поскольку обеспечивает свободное 

экспериментирование как с уже существующими  в культуре, так и совершенно 

новыми нормами и ценностями. 

Специфическая роль, которую искусство играет в жизни общества, побуждает науку 

пристальнее всматриваться в его природу. В специальной литературе все больше 

утверждаются представления об искусстве  как о явлении сложном, синтетическом и 

неоднозначном, а потому природа искусства сегодня анализируется учеными в самых 

различных аспектах. Это обстоятельство дает возможность одним исследователям 

говорить об искусстве как о совокупности его произведений, другим – как о системе 

идеологических отношений, третьим -  как о системе психических отношений, 

четвертым – как о социально-художественной коммуникации, пятым – как о 

социокультурном институте (5, с. 267). 

Современные научные представления об искусстве сводятся к трактовке его как ядра 

художественной культуры. При этом под художественной культурой понимается 

широкий круг явлений и процессов. Художественная культура выступает как целостная 

подсистема общества, основными компонентами которой выступают: свойства 

личности, группы, класса, общества; произведения искусства, художественные 

элементы окружающей среды; институты, обеспечивающие процессы создания, 

сохранения, распространения и освоения художественных ценностей, а также изучение 

этих процессов и целенаправленное воздействие на них: творческие союзы и 

организации, учреждения культуры и искусства; художественные студии и кружки; 

научные учреждения и учебные заведения культуры и искусства; органы управления 

культурой (5, с. 270). 

Художественное произведение обслуживает идеологическую структуру общества, а 

также нормативно-традиционные отношения. Центральным моментом 



136 

художественного производства является личность творца и исполнителя, без которой 

не существует художественных ценностей. 

Социально-психологической общностью потребителей искусства, связанных между 

собой и с художниками многообразными отношениями по поводу искусства и через 

него выступает публика искусства. Публика – неотъемлемое звено художественной 

культуры общества, благодаря которому и посредством которого реализуются 

социальные функции искусства. Публика – активный участник художественного 

процесса, борьбы вкусов, направлений и стилей. Для конкретных же ее представителей 

публика, ее реакция на факты искусства – особенно  в той ее части, которая составляет 

для человека так называемую референтную группу, - это источник авторитетных 

оценок и норм поведения в культурном пространстве. 

Публика как элемент художественной жизни развивается параллельно с самим 

искусством, находясь с ним в сложных прямых и обратных связях. Как потребитель 

художественной продукции она через спрос воздействует на художника и на всю 

систему художественного производства. Социология искусства разрушила 

представление о едином художественном вкусе исторических эпох и связала 

дифференциацию публики не с ее расовыми и психологическими особенностями, но с 

особенностями социальными. 

Немецкий писатель, сентименталист и преромантик, автор сатирических сочинений, 

эстетик и публицист Жан Поль  в свое время справедливо подчеркнул, что вкус – это 

эстетическая совесть. Французский лексикограф и философ, автор универсального 

словаря французского языка, литературного словаря Пьер Буаст  отметил, что дурной 

вкус свидетельствует об ущербности души. 

Поскольку искусство – это послание художника аудитории, то есть передача некоей 

информации с помощью соответствующего языка, то, очевидно, этому языку нужно 

учиться. Мы полагаем, что  восприятию искусства нужно учиться с детства. 

Эстетическое воспитание (образование) осуществляется в процессе общения с 

простейшими сообщениями и более сложными духовными посланиями художника 

человечеству. Немецкий  философ, социолог, теоретик  музыки Теодор Адорно считал, 

что современный художник должен добиться того, чтобы человек содрогнулся, увидев 

свой подлинный образ.   

В середине 70-х гг. XX в. в мире обнаружилась активизация внимания к эстетическому 

воспитанию. В это время в США была узаконена обязательность преподавания 

предметов эстетического цикла даже в высших  учебных заведениях научно-

технического плана, в Японии было принято решение о совершенствовании системы 

эстетического воспитания в школе, а в Испании объявлено о разработке закона, 

связанного с развитием художественного образования. В середине 80-х гг. в Швеции 

была создана правительственная программа эстетического воспитания в средней школе 

(5, с. 291). 

Социологи искусства всегда стремились к тому, чтобы их дисциплина была 

одновременно и искусствознанием и социологией. Социология искусства дает ответы  

на вопросы о специфике художественного творчества (как феномене социальной 

деятельности) и о коммуникативных аспектах художественной речи. Так же как 

искусствознание имеет свое мнение по поводу закономерностей социального 

функционирования художественных объектов (2, с. 7).  

Социология искусства – это наука о закономерностях социальной жизни  искусства, т.е. 

его возникновения и функционирования в  обществе. Социология  искусства исследует 

художественное творчество  и его продукт, прежде всего как социальный феномен, 

рассматривает различные аспекты его социального бытия, изучает проблемы искусства, 

находящиеся на стыке между социологией и искусствознанием. Изучение социального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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бытия искусства – это задача во многом социологическая. Главный объект 

исследования социологии искусства – художественная жизнь общества, а  предмет ее 

исследования – взаимоотношения человека и искусства (2, с. 9). 

Социология искусства исследует происхождение и функционирование художественных 

ценностей и норм, которые генерируются в творчество художников, воплощаются в 

произведениях и в оценках публики. Изучая художественную жизнь в ее целостности, 

но под особым углом зрения, социология искусства не претендует на роль 

единственной и универсальной науки об искусстве и не вступает в конкуренцию с 

эстетикой и искусствоведением. В то же время она не может развиваться без 

постоянного  взаимодействия с другими науками об искусстве. Социологический 

анализ может способствовать разработке и внедрению новых подходов к разрешению 

ряда традиционных проблем эстетики и к преодолению описательности в истории 

искусств (2, с. 12). 

Одним из важнейших источников, питающих социологию искусства, было 

искусствознание и литературоведение. Существует ряд социологических идей, 

объясняющих литературные типажи как отражение и выражение общественной 

психологии своего времени, о субъективном и объективном аспектах художественного 

творчества, о «психическом сродстве» и о сотворчестве художника и читателя 

(слушателя, зрителя) и т.д. 

Новым этапом в развитии социологии искусства стал культурно-исторический метод 

исследования, рассматривающий культуру соответствующей исторической эпохи как 

ключ к интерпретации художественного произведения и к пониманию самого 

художественного процесса. Этот  метод исходит из того, что культура – это социальная 

память человечества, продукт деятельности людей, погруженных в свои исторические 

реалии, и только в их контексте возникает художественное произведение и проявляет 

свои социально-культурные функции. Культурно-исторический подход исходит из 

понимания искусства как части общей духовной культуры и опирается на 

взаимодействие художественных явлений с широким полем культуры. 

Социология искусства стоит перед выбором: исследовать мнения, оценки, реакции, 

поведение людей как готовые данные или же  рассматривать их как продукты 

объективных общественных отношений. Отдав предпочтение первому подходу, 

зарубежная социология искусства ограничила свои возможности и свела к минимуму 

собственную теоретическую ценность. В работах этого господствующего направления 

социология искусства превратилась в социологию публики, основной задачей которой 

считается изучение поведения, вкусов и оценок аудитории искусства. На этом третьем 

этапе само искусство оказалось практически исключенным из предмета социологии 

искусства.  

Отношения искусства и общества социология искусства изучает и через призму 

действия социальных институтов. К последним относятся органы, разрабатывающие 

стратегию и осуществляющие политику в сфере художественной культуры, 

контролирующие и организующие распространение художественной продукции; сюда 

же относятся соответствующие общественные и государственные образования 

(всевозможные учреждения культуры и искусства, творческие союзы, издательства, 

редакции, музеи, библиотеки, филармонии, объединения критиков, конкурсные 

комитеты и жюри, система художественного образования и т.п.), вовлеченные в 

процесс художественной жизни.  

Когда речь заходит о взаимоотношении искусства и общества, то здесь, на наш взгляд 

необходимо затронуть вопрос об особенностях музыкальной  культуры. В контексте 

гармоничного развития личности должно осуществляться формирование музыкальной 

культуры. Воздействуя на ум и сердце, музыка пробуждает в человеке художника, 
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развивает потребности и способности к творческой деятельности. Социокультурное  

значение музыкального искусства резко возрастает в условиях радикального 

преобразования общества. Оно должно обеспечивать усвоение духовных  ценностей, 

образующих фундамент человеческой жизни. 

Музыка по преимуществу связана с компенсацией узости диапазона эмоций человека, 

которые ему доступны в эмпирической  жизни. По сравнению с инструментальной 

музыкой литература ближе к реальности, потому что она никогда не обращается к 

чистым эмоциям, но представляет их уже «опредмеченными»  - в образах и  событиях, 

воспринимаемых человеком примерно так же, как мир реальности. Но в 

действительности это – придуманный художником  мир. Автономность виртуального 

мира литературы иногда оказывается настолько велика, что порождает своеобразный 

«эскейпизм» (уход от реальности) в форме частичного переноса реального 

существования человека в этот виртуальный мир. Это, в свою очередь, может 

порождать ощущение неадекватности существования в мире реальном. Свидетельством 

тому являются люди, воспитанные на образцах тех или иных пластов художественной 

литературы, когда это воспитание  мешает им адекватно оценивать реальность (2, с. 

75). 

Большое внимание уделяется  развитию духовной  культуры и  искусства в  

Азербайджане. В стране действует большое количество музеев, домов культуры, 

выставочных салонов, основной миссией  которых является формирование 

эстетического вкуса у населения. С 1920 года, в республике началось организационное 

устройство в области искусства, завершившееся созданием в 1932 году Союза 

советских художников Азербайджана. В стране  функционируют Центр Гейдара 

Алиева, Азербайджанский музей ковра, Музей Государственного флага, Музей 

азербайджанской литературы, Музей искусств Азербайджана,  Музей современного 

искусства, Дворец Ширваншахов, Центр культуры и эко-парка в поселке Зиря, Центр 

современного искусства YARAT и т.д. 

Основанная Аидой Махмудовой и группой художников в 2011 году, YARAT является 

некоммерческой организацией, расположенной в Баку. YARAT занимается развитием 

современного искусства в Азербайджане и созданием платформы для представления 

азербайджанского искусства, как в пределах страны, так и за рубежом. В портфолио 

YARAT (что в переводе с азербайджанского означает «творить») больше 145 успешно 

реализованных проектов, большинство из которых прошли в Баку, Азербайджане. Одна 

из главных задач YARAT – образование. Организация проводит мастер-классы, 

семинары, кинопоказы и занимается программами резиденций для художников. В 2014 

году YARAT был дан старт летней школе и открыто новое здание, в котором 

расположены студии художников и пространства для размещения авторов, 

участвующих в программе резиденций. 

Центр Современного Искусства YARAT, крупнейшее пространство современного 

искусства в регионе, сочетающее в себе постоянную экспозицию, площадки для 

временных выставок и аудитории для образовательных программ. Программа ARTIM 

(что в переводе с азербайджанского означает «рост») поддерживает молодых авторов и 

кураторов, дает им возможность создавать и демонстрировать свои работы на 

различных площадках (7). 

Будущее нашей страны зависит от того, какой духовно-нравственный фундамент будет 

сформирован у современной молодежи. Проблематика духовных потребностей 

молодежи приобретает особую значимость в условиях социально-экономической и 

духовной культурной трансформации общества, вызванной ситуацией перехода к 

новым социальным и гражданским отношениям, сопровождающимся кардинальной 

переоценкой духовных потребностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://tonkosti.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://tonkosti.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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В конце нам бы  хотелось отметить, что на наш взгляд искусство – это зеркало, в 

котором отражаются те, кто в него смотрит. 
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Özet 

 

Ġnsan, varoluĢ sürecindeki baĢlangıcını belirleyen doğum ve sonunu belirleyen ölüm arasında bir 

bunalım içinde yaĢamaktadır ve bu varoluĢun travmasıdır. Bu yüzden varoluĢ psikolojik bir sorun 

olmanın çok ötesindedir. Doğum insan için büyük bir travma iken, ölüm de insan için bir travma 

olagelmiĢtir. Fakat ölüm travmasını en fazla modern insan hissetmektedir. Her iki durum da insan için 

bir bunalım yaratmaktadır ve bu bunalım varoluĢ sorununa yol açmaktadır. Kimine göre insan, evrenin 

büyüleyici aĢkınlığı karĢısında aĢağılık duygusuna kapılır; insan, varoluĢun ezen ve etkisiz hale getiren 

mucizesi karĢısında gerçek yaratık duygusu hisseder. Bundan dolayı kimi çevrelerce de insanın 

karakter oluĢumu dehĢet, cehennem azabı ve yok olma algılarından kaçınmak için icat edilmiĢ bir 

yapıdır. Ġnsan bu kaygılarından dolayı bir karakter oluĢturur ve tüm yaĢamı boyunca yarattığı bu 

karakterin kölesi olur. ĠĢte varoluĢun bu iki kıskacı arasındaki bunalımı aĢmanın yolu olarak Otto 

Rank doğum travmasının karĢısına kültürü, Rollo May ise ölüm travmasının karĢısına yaratıcılığı 

koymuĢlardır. Otto Rank, doğuĢtan bir travma yaĢayıp doğal olarak nevrotik olan insanın bunu 

aĢmasının yolu olarak kültürü görür. Rank‘a göre nevrotik, ait olduğu kültürle özdeĢleĢmemiĢtir. Bunu 

aĢmanın yolu Rank‘a göre kiĢinin bağımsız ve suçluluklarından kurtulmuĢ bir varlık olarak kabul 

edilmesine imkân tanıyan kültürden geçmesiyle sağlanır. Rollo May‘e göre ise ölümle, insanın kendi 

varlığının hiçbir yankısını bulamadığı bir dünyayla, yüz yüze gelebilme cesareti, insanın kendi 

bilincini yaratması ve kendisini bulmasının ön koĢuludur. Rollo May için yaratıcılık Tanrı‘yla cenk 

etmenin yolu, özgürlüğün gizi, kiĢinin ölümünden öte yaĢama tutkusudur. Bireyin tüm yaĢamı, onları 

aĢabilme potansiyeline sahip olmasına rağmen doğum ve ölüm düalizminin gölgesinde geçmiĢtir. Otto 

Rank ve Rollo May‘in çalıĢmaları bireyin bu durumun üstesinden gelmesi adına önemli adımlardır. Bu 

anlamda birey doğum travmasının üstesinden içinde bulunduğu kültürün gücüyle, ölüm travmasından 

da kendinde bulunan yaratıcılık gücünün sayesinde sıyrılır. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğum Travması, Ölüm Travması, Varoluş, Terapi, Otto Rank, Rollo May. 

 

 

The Place of Existentialist Therapy in  the Birth and Death Traumas 
 

Abstract 

 
The human being is living in a crisis or trauma  between his/her birth and his/her death. This trauma 

means existential trauma. Therefore, existence of human being is  far beyond a psychological problem. 

While the birth is real irresistable trouble for a human, the death has also been a problem for him. 

However, modern people has been mostly suffering from the death trauma. Both situations cause a 

depression for people and this depression results in the problem of existentialism.  According to some 

beliefs, human beings have an inferior complexity to the greatness of the universe and he has the real 

creature feeling because of the overwhelming miracles of the existence. This is the reason why some 

people believe that human beings have the nature which tries to escape from the threat of Hell or 

damnation and the perception of his existence. He or She is formed by these worries and becomes a 

slave of this character which he creates in his whole life. Therefore, Otto Rank presents the culture as 

a solution to the birth trauma and Rollo May is offering creativity for death trauma. Otto Rank sees the 

culture as a key to escape from this neurotic situation and according to Rank, a neurotic person does 

not have a strong identification with his culture. Rank thinks that to overcome this, one should go 
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through a cultural life style which allows him to live free and independent from his guiltiness. Rollo 

May suggests that the first condition for a man to find himself and to be conscious is to have the 

courage to face with death. Rollo May believe that creativity is a way to fight to the God and the secret 

of freedom and also the desire of a man to live after death. The whole life of an individual has been 

spent between the birth and death dualism, although he has the potential to deal with them. For the 

sake of overcoming this problem, Otto Rank‘s and Rollo May‘s studies are important steps. In this 

respect, we can say that an individual can come over the birth trauma with the help of his culture and 

can also come over the death trauma with the help of the power of his courage. 

 

Key Words: Birth Trauma, Death Trauma, Existence, Therapy, Otto Rank, Rollo May. 

 

Bir YaĢama Felsefesi Olarak VaroluĢçuluk 

 

Filozoflar hep hakikati aradı. O halde neden o kadar çok yalancı var! Belki de insanı düĢünür yapan 

yalandır. Onun, bu acımasız realiteyi katlanabilir kılmaya yarayan tüm ―uydurduğu‖ Ģeylerdir yalan. 

Yalanın aĢırısı psikozdur. O halde yalan yaĢama hizmet eden yaratıcı bir faaliyetken psikoz insanı 

yaĢamdan alıp koparır ve yaĢamı tahrip eder. 

ĠĢte varoluĢçuluk filozofların, dikkatlerini kaygan bir balık gibi bir türlü ele geçirilemeyen ve 

bukalemun gibi sürekli renk değiĢtiren bir hakikat olgusundan çekerek yaĢama kaydırdığı yerde 

yeĢermeye baĢlar. Sistemci yaklaĢımlar yerini gündelik hayatın sıkıntılarına korku ve kaygılarına 

çözüm arayıĢlarına bırakır. Anlamsızlık, yalnızlık, umutsuzluk, ölüm, kaygı, özgürlük, sorumluluk, 

iliĢki gibi problemler varoluĢçuluğun merkezi temalarını oluĢturur. 

Mutlak hakikati bilmekten umudunu kesen felsefe adamları varoluĢçulukla birlikte kiĢinin hem kendisi 

ile hem de diğerleri ile arasındaki iliĢkilere gözlerini çevirmiĢ bunu da Ģimdi ve burada yaĢantısı içinde 

yapmıĢlardır. Buna göre patoloji kiĢinin kendisi, baĢkaları ve Tanrıyla olan çarpık iliĢkisinin bir 

sonucudur. 

Ġnsan hem baĢkalarıyla iliĢki özlemi içinde olan hem de onlardan korkup kaçan bir varlık. Ġzolasyon ve 

yalnızlık çağımız insanın en büyük sorunu. Kalabalıklar içinde bile insanın kendini yalnız hissetmesi 

ender yaĢanan bir olgu değildir. Dur durak bilmeyen sözcüklerin hücumuna maruz bırakmak 

karĢımızdakinin bizden uzaklaĢmasına neden olabilir. Burada konuĢma yaklaĢtırmaz, mesafe açar. 

Oysaki iliĢki iki tarafın karĢılıklı olarak hiçbir Ģeyi saklamadan hesapsız kitapsız kendilerini açmaları 

suretiyle gerçeklik kazanır. Yalnızlık umutsuzluğumuzu artırır. Bir varoluĢçu tema olan umutsuzluk, 

artık hiçbir açıklamanın anlam arayıĢımıza cevap vermediği her Ģeyin çölleĢtiği ve yol olmasına 

rağmen artık yürüme isteğinin kalmadığı bir durumu ifade eder. Bu umutsuzluğa Sartre‘ın boğucu 

özgürlüğü de neden olabilir. Ona göre ―insan özgürlüğe mahkûmdur.‖ Özgürlük bir baĢkasına 

devredilemez kiralanamaz, satılamaz. Ġnsan bir baĢkasının yerine geçemez ve o kendi kararlarını kendi 

vermek zorundadır. O tercihlerinin ürünüdür. Ġnsan önce var olur sonra acı çekerek mücadele ederek 

özünü oluĢturur.  ―VaroluĢ özden önce gelir. Ġyi ama ne demektir bu? ġu demektir: Ġlkin insan vardır; 

yani insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra tanımlanıp belirlenir, özünü ortaya çıkarır.‖ 

(Sartre, 1993:63) 

Ġnsanın yapıp ettiklerinin sorumluluğunu kendi üstlenmesi onun için ağır bir yüktür. Bu bize tanrılar 

tarafından cezalandırılan mitsel kahraman Sisiphos‘u hatırlatır. Cezası hiç durmamacasına bir kayayı 

dağın tepesine tırmandırmaktır. Tam tepeye varmak üzereyken kaya tekrar aĢağıya yuvarlanır ve 

Sisiphos tekrar kayanın altına girer ve yeniden kayayı yukarı doğru sürüklemeye baĢlar. Ancak 

Camus‘ya göre kahramanımız mutludur. TaĢı bırakıp gidemez çünkü bu ölümdür yaĢam ise bir 

zorunluluktur. Bu çıkmazdan bizi Nietzsche amor fati düĢüncesi ile çıkarmayı dener. Kaderi sevme 

anlamına gelen bu sözcük yaĢamı tüm acıları sevinçleri ile kabullenmeyi ve onaylamayı gerektirir. 

Hatta bunu zorunlulukla değil de sevinçle coĢkuyla yapmayı ister. Amor fati fikri Nietzsche‘de sonsuz 

dönüĢ kavramayla tamamlanır. Öyle bir hayat sürmeliyiz ki eğer bu dünyaya tekrar tekrar gelecek 

olsak ve aynı yaĢamı yeniden ve yeniden yaĢamak zorunda olsak yine de farklı bir yaĢamı arzu 

etmeyelim. 

Nietzsche‘nin bir sistem filozofu olmaması ve teorik spekülatif soyut tartıĢmalara girmektense 

doğrudan yaĢamın göbeğine oturması onu varoluĢçu sayabileceğimiz kanıtlar arasında gösterilebilir. 

Ayrıca o da Camus ve Sartre gibi edebi yönü güçlü yazarlardandır ve diğer varoluĢçular gibi hayat 

problemleri karĢısında felsefe geliĢtirmiĢtir. Nietzsche de her ne kadar kimi zaman toplumsal analizler 
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yapsa da yine de tipik bir varoluĢçu gibi bireyi öne çıkarmıĢtır. O bir filozofun kiĢiliği ile düĢünceleri 

arasında yakın bir bağ görür. Schopenhauer‘in karamsar kiĢiliği ile onun pesimist felsefesi arasındaki 

iliĢki buna örnek gösterilebilir. Ancak Schopenhauer yaĢama iradesini yadsırken Nietzsche yaĢama 

dionisosça evet der. Nedir bu dionisos? ġarap, kendinden geçme ve coĢkun bir tanrıdır o. Ancak yine 

de dionisosun ileri götürülmesi yaĢamı tahrip eder. Dolayısıyla aĢırı coĢkunun karĢısına onu 

dengeleyici bir baĢka tanrı olan apollonu koyar Nietzsche. Apollon akıl, düzen, ölçü tanrısıdır. 

Çılgınca yaratımın kendini yok etmemesi için dionisos ve apollonun estetetik uyumu düĢüncesini icat 

eder Nietzsche 

Platoncu- Hıristiyan anlayıĢın aklı yücelttiğini ve yaĢamı donuklaĢtırdığını düĢünen Nietzsche ―Tanrı 

Öldü!‖ sözü ile bütün Hıristiyan ideallerin toprak altına gömüldüğünü söyler. Neydi bu idealin önde 

geleni? Sürü içgüdüsünün bir parçası olarak ―komĢu sevgisi‖. Neden? Çünkü bu bireyselliğin önünde 

bir engeldir. Ġnsan kendisini komĢusunda kaybediyorsa eğer. Bununla birlikte dinsel hayat bireyi en 

doğal içgüdülerine savaĢ açtırmıĢ ve bu içgüdüler yıkıcı olarak bireyin kendine yönelmiĢtir. Bu ise 

patoloji üretir. ― Nietzsche‘ye göre sıhhatin ölçüsü kiĢinin ne kadar enerji toplayıp boĢalttığıdır. ĠĢte 

bir organizma bu Ģekilde fonksiyon göremez hale gelmiĢ ise ya da getirilmiĢ ise statik ve dejenere 

olur. Nietzsche‘nin ahlakı suçlamasının en büyük sebebi ahlakın Ģahıslarda hayatiyeti baskı altına 

almasıdır. Bu yüzden Nietzsche ahlakı hayata karĢı (tabiata-karĢı) olmakla, organizmayı hasta, yorgun 

ve bitkin kılmakla suçlar.‖ (Baykan, 2008:17) 

Nietzsche yaĢam ve ölümün yaĢam yönüne ağırlık verirken Heidegger bir varoluĢ teması olarak ölüm 

üzerine eğilir. Ölüm bir son değil yaĢama anlam vermenin baĢlangıcıdır. Hayatın sonlu olduğunu 

düĢünmek onu değerli kılar. ―Martin Heidegger, ölüm fikrinin insanı nasıl koruyabileceği sorusunu 

incelemiĢ ve kendi kiĢisel ölümümüzün farkında olmanın bizi bir varoluĢ Ģeklinden daha yüksek olana 

geçmeye sevkettiği Ģeklindeki önemli kavrayıĢa varmıĢtır.‖ (Yalom, 2011:52) Hayatın debdebesi, 

koĢuĢturması içinde insan, varoluĢu unutabilir. SıradanlaĢan tekdüzeleĢen hayat can sıkıcı olmaya 

baĢlar. Ġnsan kendini sosyal ortamlarda bile yalnız hisseder ve tercihleri hayatı onun bunun elindedir. 

Ancak her Ģeyi terk edemeyen hiçbir yere ulaĢamaz. Ġnsan, kendisinin sürüldüğü hayatın dıĢında baĢka 

olanaklarının da olabileceğini görmeli ve otantik yaĢama yani hakiki bir varoluĢa doğru makas 

değiĢtirmelidir. ―BakıĢ açısında değiĢim meydana getiren ve bireyin öz ve aksesuar arasındaki ayrımı 

yapmasını olası kılan Ģey ölümün farkında olmaktır.‖ (Yalom, 2011:269) 

VaroluĢçuluk yaĢam yolculuğunda dümene bireyi geçirmeyi ve insanı tercihleriyle kararlarıyla kendi 

gemisinin kaptanı kılmayı amaçlar. Açık denizlere ve fırtınalara yelken açmak insanı korkutur. Ancak 

eski alıĢkanlıklarını ve bağlarını terk edemeyen insan hep kozasında kalmaya mahkumdur ve kelebek 

olamaz. Yılanın deri değiĢtirmesi gerektiği gibi. Ancak her yenilik bağlardan çözülme demek 

olduğundan korku yaratır. ―Ne var ki insan, bağımsızlığa doğru attığı her adımı ürkütücü bir tehdit 

olarak yaĢar. BaĢkalarından farklı davrandığı oranda reddedilme ya da sevgiyi yitirme olasılığının 

artması ve kendisine yön vermede yenilgiyle karĢılaĢma olasılığı, sürekli korkmasına neden olur. 

Rank‘ın yaĢam korkusu dediği bu duygu, gerçekte, insanın kendi yaĢamını sürdürmekten 

korkmasıdır.‖ (Geçtan, 1993:220) Bu korkunun altında özerkliği sakatlanmıĢ, iradesi hadım edilmiĢ, 

öznesi belli olmayan, gölge suretler vardır. Bu suretlerden birey yaratmak ister varoluĢçuluk. Bunun 

için insanın aĢması gereken ilk engel suçluluk duygusudur. Ġnsan yitip giden kendiliğindenliğini 

yeniden kazanmalıdır. KiĢinin kendi olma dürtüsü diğerleri tarafından reddedilme korkusu ile 

sonuçlanırken toplum kaynaĢma birleĢme isteği geçici bir güvenlik sağlasa da yutulup yok olma 

tehdidi içinde barındırır. ― Nevrotik, ya davranıĢlarını sürekli olarak ketler ve yaĢam alanını daraltır ya 

da kendi tepkilerini denetleyeceği yerde kendisini korkutan durumları denetim altına alabilmek için 

saldırgan giriĢimlerde bulunur… Nevrotik, sürekli kendini dinler, kendini aĢırı eleĢtirir; küçük, zayıf, 

değersiz bulur.‖ (Geçtan, 1993:226) 

ĠĢte varoluĢçu psikoterapinin özü, kiĢinin çekinmeden, suçluluk duymadan özgür iradesini kullanma 

cesareti sağlamaya yardımcı olmak ve bununla birlikte bireyin aldığı kararların ve yapıp etmelerinin 

arkasında durarak sorumluluk almasına destek olmak Ģeklinde değerlendirilebilir. Tedavi hastanın 

terapiste ―hayır‖ diyebildiği, itiraz ettiği ve iradeyi hâkim kıldığı noktada sona erer. Artık ―o bir 

bireydir.‖ Ancak bunu için terapist, hastanın dikenli, yıkıcı, yok edici duygularını iyi absorbe etmeli 

onun saldırganca duygular hissettiği için suçluluk duymamasını sağlamalı bunların doğal insani 

duygular olduğunu hastaya yaĢatması gerekir. Ardından ona öyle bir ortam hazırlamalıdır ki hasta o 

alanın içinde kendini özgürce gerçekleĢtirebilsin ve maskelerini çıkararak kendi olabilsin ve en yapıcı 

en üretken ve en yaratıcı Ģekilde kendini inĢa edebilsin. Yaratıcılık kiĢinin çıplak gerçekliğe tahammül 
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edebilmesi için uydurduğu yalanlardır. Ġnsan, içinde gömülü bulunan potansiyelinin farkına vardığında 

ve onu ortaya çıkarıp yaratıcılığının hizmetine sürdüğünde ancak doyumlu ve üretken bir yaĢam 

yaĢayabilir.   

 

Otto Rank ve Doğum Travması 

Peki bu varoluĢ bunalımlarının sebepleri neler olabilir? Ġnsanın çatıĢmacı ruhu ve holistik yapısı 

Ģüphesiz ki onu bunalıma sürükleyen sebepler arasındadır. Fakat Otto Rank insanın içinde barındırdığı 

bu sebeplerin sadece basit bir sebep olduğunu gösterdi. Rank, insanı varoluĢ bunalımına sürükleyen en 

önemli etkenin doğum travması olduğunu ifade etti. Rank, insanın doğum travmasını yaĢayarak 

doğuĢtan nevrotik olduğunu söylüyordu. Rank, insanın annesinden ayrılmaya baĢladığı, sütten 

kesildiği ve hadım edilme korkusu yaĢadığı dönemlerin onun bütün hayatına etki ettiği üzerinde 

durmuĢtur. Rank, doğum travmasının sadece fiziksel acılarla sınırlı olmadığını ve çocuk üzerinde 

ruhsal sorunlara da yol açtığı (Rank, 2014:22) konusundaki görüĢlerini ‗Doğum Travması‘ adlı 

eserinde ele almıĢtır. Fakat Rank insanların bu psikobiyolojik sorunun üstesinden kendi kültür 

dinamikleriyle gelebileceklerini düĢünüyordu. Ġnsanın yaĢadığı bu travma onun hayata 

dokunamamasına sebep olur ve insan bu travmanın etkisi altında hayatını sürdürür. Doğumdan hemen 

sonraki dönemlere baktığımızda hepsinin insanın üzerindeki büyük etkisini görürüz. Ġnsanın anneden 

ayrılmaya baĢladığı, sütten kesildiği ve hadım edilme korkusu yaĢadığı dönemler onun ileriki 

dönemlerde karakterinin oluĢmasına büyük bir etki yapar. Kierkegaard‘a göre her insan kendi 

karakterini herhangi bir kaygıdan dolayı oluĢturur ve tüm yaĢamı boyunca oluĢturduğu bu karakterin 

kölesi olur. (Becker, 2013:113) Rank için bu karakter oluĢumunun en önemli belirleyicisi doğum 

travmasıdır. 

Rank, yaptığı çalıĢmalarla farklı kiĢilik ya da nevroz tipleri olsun bu hastaların anneleriyle özdeĢleĢip 

rüyalarında ve diğer tepkilerinde doğum öncesi duruma döndüklerini söylüyordu. (Rank, 2014:28) 

Otto Rank, sadece doğumun değil, bunun yanında hatta onunla eĢit Ģekilde ölümün de bir travma 

olduğunu düĢünüyordu. Doğum, çocuk için yaĢama ayak basmak değil, bunun tam tersine ölüme ayak 

basmaktır. Bu yüzden çocuk en büyük travmayı anneden alınıp doğaya, ölüme terk edilmekle yaĢıyor. 

Rank‘ın vurguladığı gibi: ―çocuk için ölmüĢ olmak, gitmiĢ olmak demektir, yani ayrılmıĢ olmak ve bu 

da doğruca ilksel travmaya bağlanır.‖ (Rank, 2014:41) Çocuk için ölüm bilinçdıĢında her zaman ilk 

travmayı anımsatır. Rank, insanın böyle bir travmayı (doğum travmasını) atlatmasını kahramanca bir 

telafi olarak görür. Nevrotiklerin bu travmayı atlatamadığını ifade eden Rank, kahramanları ise ağır bir 

doğum travmasını eylemleriyle tekrar aĢmaya çalıĢan kaygı tanımaz kiĢiler olarak tanımlar. 

Kahramanın eylemlerinin sebebi ise anne karnına dönme isteğidir. Bu kahramanlar için koruyucu bir 

tabakadır, bir miğferdir. (Rank, 2014:99) 

Rank‘a göre kutsal kitaplarda geçen erkeğin bedeninden kadın yaratılması ve ilk günahın yol atığı 

lanet (kadının acılar içinde doğum yapması) ilk travmayı geçersiz kılma düĢüncesidir. (Rank, 

2014:103) Rank‘a göre ölüm kendini bize her zaman gösterir, fakat Jung‘un savunduğu gibi yeniden 

doğuĢ fikriyle yapmaz bunu, bilinçdıĢında ölümü kalıcı bir Ģekilde anne karnına geri dönüĢ olarak 

tasarlamakla yapar bunu. Bu yüzden ölüm birçok toplum ve mitolojilerinde kadınla özdeĢleĢmiĢtir. 

(Rank, 2014:104) Yahudi ve Hıristiyan tarikatlarının bazılarında ana tanrıçanın cinsel yanı 

vurgulanarak yapılmak istenen bir geri dönüĢtür. Bu da dinin içinden çıkan devrimci hareketlerin, 

toplumsal hareketlerle ortak noktasının anneye geri dönüĢ olduğunu gösterir. (Rank, 2014:111)  

Rank, insanın anneden ayrılma durumunda çok acı çektiğini, insanların bunu dinlerine, kültürlerine ve 

mitolojilerine yansıttıkları üzerinde durur. Yunan mitolojisi Rank‘a göre bunun en güzel örneğidir. 

Ona göre Yunan mitolojisinde ki karıĢık yapıya sahip masal varlıkları hep anneden ayrılma çabasının 

acı ve sancılarını yansıtır. (Rank, 2014:128) Yunanlılar aslında bu duruma hiç yabancı olmayan bir 

topluluktu. Ana yurtlarından göç etmiĢ olan Yunanlılar anneden ayrılma travmasını en çok yaĢayan 

toplukların baĢında gelir. Fakat Yunanlılar bunu aĢtı, bunu aĢmasının en önemli sebebi ise verdiği 

sanatsal tepkilerdir. Homeros‘un Ġlyada‘sı buna en büyük örnektir. (Rank, 2015:138) 

Rank, bir çocuğun anne karnındaki mutluluğu ile anneden ayrıldıktan sonra ki kaygısını Ģöyle anlatır: 

―Hem kaygı rüyası ve nevrotik septomun hem de bunların bütün türev ve akrabalarının gösterdiği 

olguyu anlamak için haz dolu ilksel durumun doğum olayıyla birlikte hiçte istenmeyen bir Ģekilde 

kesintiye uğradığını göz önünde tutmalıyız.‖ (Rank, 2014:157) Çocuk doğumdan sonra bir cenneti 

kaybetmiĢtir hem de hiç geri gelmeyecek olan bir cennet. Doğum cennetten çıkıĢı kaygıya, ölüme yani 

cehenneme adım atıĢı ifade eder. Fakat insan gibi bir varlığın buna boğun eğmesi oldukça güç bir 



144 

durumdur. Ġnsan özü itibariyle yaratıcı bir varlıktır ve bu travmanın atlatılmasını sağlayacak en büyük 

güç insanın ya içine doğduğu kültürle özdeĢleĢmesi ya da kültür (sanat, bilim ve felsefe) üretmesidir. 

Ġlk travma erkek ile kadında farklı yaĢanır. Kadın anneyle özdeĢleĢebilir, yani ilksel travmanın 

tamamen gerçek bir yeniden üretimini doğum yaparak yenileyebilir. Erkek için böyle bir Ģeyin imkânı 

yoktur, erkek bu durumda anneyle özdeĢleĢmek için, Rank‘a göre kültürel ve sanatsal ürünler 

yaratmaya yönelmek zorundadır. (Rank, 2014:158) Rank, bu durumun kadının neden kültür 

geliĢiminde daha sınırlı bir rolü olduğu sorusunun da cevabı olduğunu ifade eder. Rank, kültür 

oluĢumunu Ģöyle ifade eder: ―Esas itibariyle bütün kültürel yaratıya yol açan, erkeğin anneye ilksel 

nesne olarak aĢırı libidinal değer atfetmesi ve bunun ilksel bastırmayla bir kenara itilmiĢ olmasıdır.‖ 

(Rank, 2014:158) Ġlksel libidonun babaya özgü olana yani yaratıcılığa aktarılmasıyla kültür yaratılır. 

(Rank, 2014:158)  

Bu travmadan sıyrılmayı Otto Rank‘ın ifadeleriyle Ģöyle özetleyebiliriz; ―Anneye geri dönme peĢinde 

olan insan sürekli kaygı tarafından geri itilir, bu durumda insan artık eskiden mutlu olduğu o cenneti 

geçmiĢte aramakla değil, anneyi taklit ederek ĢekillendirilmiĢ dıĢ dünyada, eğer bu olmuyorsa da din, 

sanat ve felsefe de aramaya yönlendirilir.‖ (Rank, 2014: 159) Sanat, bilim ve felsefe insanın bu 

travmayı atlatmasında ki en önemli etkenlerdir. Ġnsan geçirdiği ilk travmanın da yardımıyla bunları 

tanıyarak bu durumu atlatabilir. Kültürel insan ve sanatçı yeniden üretebildikleri için bu travmayı 

atlatmakta sıkıntı çekmezler. Rank‘a göre ―cinsel tatmin insanın doğum travmasını biyolojik ve 

kültürel olarak aĢma çabasında ilksel durumu çocuksu anlamda yeniden oluĢturmasa bile, ona en çok 

yaklaĢtığı geçiĢ noktasıdır.‖ Rank için cinsellik sadece biyolojik değildir, aynı zamanda kültüreldir. 

Cinsellik gerçek ilksel durumu yeniden oluĢturma çabasıdır. Sanat, tarih, mitoloji gibi alanlarda 

kültürle uyumlu fantezi ürünlerinde büyük haz sağlayarak baĢarılan bu giriĢim, nevroz vakaları dıĢında 

baĢarısızlığa uğramaz. (Rank, 2014:44) Ġnsanın doğum travmasını atlatabileceği kültürel öğelerden biri 

(sanat, bilim, tarih, felsefe vb. dıĢında) cinselliktir. 

 

Rollo May ve Yaratıcılık 

Otto Rank, insanın ilk travmayı içinde bulunduğu kültürle atlatabileceğini iddia etti. Peki Rank‘ın iki 

büyük korkudan biri olarak gösterdiği ölüm korkusunun üstesinden nasıl gelinebilir? VaroluĢun iki 

büyük kıskacından biri olan ölüm, Ģüphesiz ki insanın erteleyemeyeceği bir Ģeydir. Fakat insan gibi 

karmaĢık bir varlık, kendi varoluĢunda barındırdığı bu travmaya baĢkaldıracak güçtedir. Rollo May, 

ölüm travmasına baĢkaldıracak gücü insanın yaratıcılığında bulur. Yaratıcılık, hiçten türer, yaratıcılık 

May için özgürlüğün gizidir, bu yüzden ölçülemez ve açıklanamaz. (May, 2005:24) Ölüm ve 

yaratıcılık üzerinde derin araĢtırmalar yapan May, ölüm ve yaratıcılık arasındaki iliĢkiyi sorgular. 

Ġnsan üzerindeki en önemli korkulardan biri olan ölüm korkusu yaratıcılığa engel midir? Rollo May 

için bunun cevabı, hayırdır. Ölüm insan için elbette bir sınırdır, fakat yaratıcılık, sınırlamalar ve 

kendiliğindenlik arasındaki gerilimden doğar. (May, 2005:127) Ölüm Rollo May için yaratıcılığa bir 

engel değildir, yaratıcılığın hazırlayıcısıdır.  

Rollo May‘e göre yaratmak insanoğlunun en büyük cesaretidir. Rollo May yaratma cesaretine örnek 

olarak manzara çizmeye cesaret edemeyen bir ressamın hikâyesini anlatır. Bu ressam cesaretini 

topladıktan sonra arka arkaya üç resim çizer, hepsinin mükemmelliğinden dolayı bir endiĢe kaplar 

içini ve üçüncü günün gecesinde annesinin ona intihar etmesi gerektiğini söylediği bir rüya görür. 

Rollo May, bu rüyanın yaratmayla ilgili olduğunu ve yaratmaya devam ederse yalnızlaĢıp öleceğini 

ifade eder. (May, 2014:218) Yaratma cesareti burada baĢlar, yaratmak ölüme baĢkaldırmaktır, 

ölümsüzlük giriĢimidir. Rollo May için yaratıcılık insanın doğasında mevcut olan bir durumdur. 

Önemli olan onu açığa çıkaracak cesarete sahip olmaktır. Ġnsanın potansiyellerini gerçekleĢtirmemesi, 

kendi kendini kısıtlamasıdır. Kafka bunun üzerinde durmuĢtu, birey olma hissiyatlarını yitiren 

insanları eserlerinde ele almıĢtı. (May, 2014:92) Bu insanların, insan olmanın gereklerini yerine 

getirmedikleri anlamına gelir. Bunun gerçekleĢmesi içinde insanın kendini tanıması, Sokrates‘in, 

Meister Eckhart‘ın ve Yunus Emre‘nin ifade ettiği gibi kendini bilmesi gerekir. Ġnsanın kendi içinde 

bulunan yaratıcılığı açığa çıkarmanın ilk yolu budur. Rollo May‘in de ifade ettiği gibi: ―bireyin kendi 

olanaklarını tanımaları, kendilerinin yeni yanlarını ve kiĢilik-içi iliĢkileri aydınlatmaları için tek 

baĢvuracakları kaynak yine bireyin kendisidir. Bu süreç insanlardaki yaratıcı kaynağı tıklatır. Onları 

içe, yani yaratıcı pınarlarına döndürür.‖ (May, 2005:121) 

Yaratmak, Tanrılarla cenk etmek demektir, bu yüzden onların kıskançlığını da kamçılar. May, 

―Yaratma Cesareti‖ adlı eserinde, George Bernard Shaw‘ın kemancı Heifitz‘e yazdığı bir mektubu ele 
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alır. Bu mektupta Shaw, kemancı Heifitz‘den yatmadan önce kötü bir Ģeyler çalmasını rica eder. 

Çünkü ancak Tanrılar bu kadar güzel çalabilir ve eğer kendisinin de böyle güzel çalmaya devam 

ederse Tanrıların kıskançlığını kamçılayıp erken öleceğini ifade eder. Ġnsanın otantik yaratıcılığı 

Tanrıları kıskandırır. (May, 2005:53) Kutsal kitaplarda put yapmak yasaklanmıĢtır. Bu insanın 

yaratıcılığına Tanrı tarafından konulan baĢka bir engeldir. May, Prometheus mitini ele alır, bu mitte 

ateĢin insana getirilmesiyle uygarlık baĢlamıĢtır. Ġnsanoğlu ateĢle birlikte üretmeye baĢlamıĢtır. Bu 

üretme sadece aĢ ya da toprağın ateĢle buluĢması değildir. Bu üretme sanat, bilim, felsefe yaratmaktır. 

Ġnsanoğlunun yaratmaya baĢlamasına sebep olduğu için Prometheus, Zeus tarafından 

cezalandırılmıĢtır. Rollo May Yunan, Musevi-Hıristiyan mitlerine dayanarak yaratıcılığın en üstün 

güce baĢkaldırıdan doğduğunu ifade eder. Prometheus miti bunun en güzel örneklerinden biridir. 

Prometheus mitinin yani yaratıcılığın baĢlangıcını ifade eden mitin ölümle iliĢkisi ise Prometheus‘un 

iĢkenceden kurtulması için bir ölümsüzün, ölümsüzlüğünden vazgeçmesiyle mümkün olmasıydı. 

(May, 2005:54-56) Ġnsanın yaratmaya baĢlaması böylelikle bir ölümle sonuçlanmıĢtır. Yaratıcılığı 

Tanrılarla mücadele olarak belirleyen May‘e göre ölümsüzlük için duyulan bir özlem olan yaratıcılık, 

kiĢinin ölümünden öte yaĢama tutkusudur. May, buna örnek olarak Michelangelo‘nun yaptığı, taĢ 

kapanlarında kıvranan, çırpınan esirlerin bitmemiĢ heykellerini gösterir. (May, 2005:56-57)  

Yaratıcılığın gerçekleĢmesi için sanatçının zamanıyla bağlantı içerisinde olması gerekir. Ayrıca 

yaratıcılığın gerçekleĢmesi büyük bir yoğunlaĢma ve karĢılaĢmaya bağlıdır. Bir baĢka ifadeyle 

―yaratıcılık, bilinci yoğunlaĢmıĢ insanın kendi dünyasıyla karĢılaĢmasıdır.‖ (May, 2005:76) Zamanıyla 

bağlantılı olup ve aynı zamanda bilinciyle yoğunlaĢıp kendi dünyasıyla karĢılaĢabilen sanatçılar 

ölümsüzlüğün kapısını aralarlar. Böyle bir sanatçının yaratıcı hareketi, hiçliğe, yabancılaĢmaya ve 

modern insanın durumunun diğer öğelerine anlam kazandırır. (May, 2015:23) 

Daha önce sanatçıya Tanrılar tarafından engeller konulduğundan söz etmiĢtik. Tanrıların dıĢında 

sanatçıya yeryüzündeki diğer otoriteler tarafından da engeller konulmaya çalıĢılır. Çünkü sanatçı 

yaratıcı özgürlüğüyle her türden dogmacıya tehdit oluĢturur. Yaratıcılık ussallığa ve dıĢ kontrole 

tehdittir. Dogmatikler bu yüzden sanatçının ipini kaçırmak istemezler. Kilise onu, kimi devirlerde 

önceden vazedilmiĢ konulara ve yöntemlere koĢabildi. Kapitalizm sanatçıyı satın alarak ipi elinde 

tutmaya çalıĢtı. Sovyetler ise bunu toplumsal menetme ile yapmayı denedi. May‘e göre sanatçıyı 

kontrol etmek mümkün olsaydı, bu sanatçının ölümü olurdu, (May, 2005:93-94) aynı zamanda 

yaratıcılığında. Bu nedenden dolayı yaratıcılık büyük bir cesaret gerektirir. Yaratmanın karĢısında 

sadece Tanrılar bulunmaz her türlü dogmatik kurum, yönetim ve düĢünce bulunur. 

Rollo May, ‗Kendini Arayan Ġnsan‘ adlı eserinde Tanrıların bu uğraĢına dayanarak Ģu soruyu sorar: 

―Tanrıların insanoğlunun yaratıcılığına karĢı sürdürdükleri mücadele ne anlam ifade eder?‖ (May, 

2014:176) Bu kemikleĢmiĢ bir otoriteyle yeni bir hayat ve yaratıcılığın çağlar boyu süren çatıĢmasıydı. 

Adem ve Havva yeni bir hayat, Prometheus ise yaratıcılık istiyorlardı. Bunları temsil eden kiĢiler ise 

karĢılarında kemikleĢmiĢ bir otorite bulurlar. Ġnsanoğluna yeni biçimler kazandırma uğraĢı veren 

kiĢilerin, savaĢmak zorunda kaldıkları bir otoritedir bu. (May, 2014:176-177) Yaratıcılık, insanoğlunu 

Tanrı düzeyine getirir. Tanrıların savaĢı insanla değil, insanın yaratıcılığıyladır. Bu yüzden ölümün 

karĢısında insanın yaratıcılığı yer alır. 

Rollo May, yaratıcı insanı ele alırken onun diğer insanlardan farkı üzerinde durur. Kendilerine evreni 

biçimlendirmek için kartlar sunulan insanlar arasında normal insanlar simetrik ve düzenli kartları 

seçerken, yaratıcı insanlar ise kaotik ve düzensiz olanı seçerler. Rollo May‘e göre yaratıcı kiĢiler bu 

kartları seçerek Tanrı gibi kaostan yaratmayı istemiĢlerdi. Yaratıcı insanın en büyük özelliği ise 

kaygıyla yüz yüze gelmesidir. (May, 2005:107-108) Rollo May, yaratıcı kiĢiyi Ģöyle tanımlar: ―Benim 

onları gördüğüm Ģekliyle yaratıcı insanlar, klasik Yunanlıların kullandığı terimi ödünç alacak olursam, 

―tanrısal delirme‖ ödülü uğruna, güvenceden yoksun kalma, duyarlılık ve savunmazlık cinsinden 

yüksek bir bedeli ödeyerek, kaygıyla yaĢayabiliyor olmalarıyla ayırt ediliyorlar. Yokluktan kaçmadan, 

onunla karĢılaĢarak ve güreĢerek, onu, varlığı üretmeye zorluyorlar. Sessizliği bir müzik yanıtı için 

tıklatmaktalar; onu anlama zorlayabilene dek anlamsızlığın peĢindeler.‖(May, 2005:109) 

 

SONUÇ 

 

Ġnsan ilk travmayı (doğum) yaĢadığı günden, son travmayı (ölüm) yaĢadığı güne kadar sürekli bir 

bunalım içerisindedir. Varolmanın bir bunalımıdır bu. Fakat bu bunalımlar çözümsüz değildi, 

varoluĢçu terapi yaĢamın bu iki kıskacı arasındaki insana bir terapi yöntemi arayıĢına girdi. Öncelikle 
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doğum travmasının etkisini Rank‘a göre oldukça Ģiddetli bir Ģekilde yaĢayan insan, anneden 

koparılarak, sütten kesilerek ve akabinde hadım edilme korkusuyla büyük bir bunalıma sürüklenir. 

Fakat bu bunalımın içinden insan sanat, bilim, felsefe ve kültür üreterek ya da doğduğu kültür 

ortamına uyum sağlayarak sıyrılabilir. Ġnsanın bu bunalımdan kurtulmaya en çok yaklaĢtığı Ģey ise 

Rank‘ın bir kültür öğesi olarak gördüğü cinselliktir. Rank, doğumun yanı sıra ölümünde büyük bir 

travma olduğunun farkındaydı; çünkü bu durumu en çok yaĢayan kiĢilerden biri hocası Freud‘du. 

Ölüm travmasını atlatabilmeyi ise en güzel Ģekilde Rollo May ele aldı. May ölümün karĢısına insanın 

kendi içinde bulundurduğu yaratma gücünü koydu. Rollo May için yaratıcılık, özgürlüğün ifadesidir, 

ölümsüzlük isteğidir. Yaratıcılık, Tanrılar tarafından ölümle cezalandırılan insanın Tanrılarla cenk 

etmesidir, bu yüzden yaratmak cesarettir. Görüldüğü üzere varoluĢçu terapi insanı tüm yaĢamı 

boyunca etkisi altına alan bu iki büyük travmayı atlatmanın yolu olarak, Otto Rank ile birlikte doğum 

travmasının karĢısına kültürü, Rollo May ile birlikte ise ölüm travmasının karĢısına da yaratıcılığı 

koymuĢtur. 
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Özet 

 

Mitoloji, modern insan tarafından, uydurulmuĢ hikâyeler ve efsaneler yığını olarak görülürken, bu algı 

son yüzyılda yapılan geniĢ çaplı araĢtırmalarla yıkılmaya baĢlandı. Mitlerin ilkel insan için önemi, 

bugün dinlere inanan bir insan için dinin öneminden daha farklı değildir. Mitoloji, ilkel insanın 

kaderini tayin eder, onu biçimlendirir, yaĢamlarını düzene koyar ve ona evrenin sırrını verir. 

Malinowksi‘nin, Eliade‘nin ve Lêvy-Bruhl‘un ilkel insan üzerinde ki araĢtırmalarına baktığımızda ise 

mitin hala 20. yüzyılda bile homojen kabilelerde geçerliliğini sürdürdüğünü görürüz. Lêvy-Bruhl, 

bunun için ilkel zihniyet der, yani teknikten uzak bütün toplumlarda düĢünce biçimi aynıdır, bir fark 

olmaz, bu yüzden günümüz tekniğinden uzak insanın hala mitlere göre yaĢadığını görürüz. Eliade ve 

Malinowski, mitleri tanımlarken kesinlikle uydurma olmadıklarını ve uzak geçmiĢteki bir gerçeği 

yansıttıklarını ifade ederler. Bu çalıĢmalarla birlikte mitolojinin ilkel insanı ne derece etkilediği ve 

determine ettiği gün yüzüne çıkmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Mitoloji, Mit, İlkel İnsan, Malinowski, Lêvy-Bruhl, Eliade 

 

Mythology And Meaning For Troglodyte 

 
Abstract 

 

While mythology has been seen as concocted story and a number of legends by modern people, 

compherensive studies for last century led to disappear this perception. Importance of myths for 

troglodyte is not different from people who believe in religions. In troglodyte, mythology appoints, 

forms, adjusts their life and gives secret of universe. According to Malinowski, Eliade and Lêvy-

Bruhl‘s  studies on troglodyte, we see that myth still  continues in homogeneous tribes. Lêvy-Bruhl, 

calls primitive mentality, so, in societies away from technic, way of thinking is same, that‘s why we 

see that away from medern-technic people live by myths. Eliade and Malinowski exspress that myths 

are absolutely concocted story and reflect a reality of past. With these studies, appears mythology how 

much affects and determine to primivite people. 

 

Key Words: Mythology, Myth, Troglodyte, Malinowski, Lêvy-Bruhl, Eliade 

 

 
GĠRĠġ 

 

Mythos, bir çeĢit masal, hikâye, efsane demektir; bunlar olağanüstü varlıkları, tanrıları, yarı tanrıları, 

ulusun büyük kahramanlarını konu edinir. Dünyada bu tür efsanevi olayları yani mitleri olmayan ulus 

yoktur. (Granger, 1993:35) Mitoloji ise bir ulusun ya da dinin kültüründe bulunan ve efsanelerden 

oluĢan yazılı ya da yazısız efsaneler bütünüdür. Mitoloji uluslara ait olur ve heterojen toplumlarda 

devamlılığı olmaz. Mitolojinin uluslar ve kabileler üzerinde bu kadar etkili olmasının sebebi bunların 

homojen yapıya sahip olmasıdır. Ġlkel toplumlarda bireysellik bizim bildiğimiz bir anlamda tekillik 

değildir, birey kabilenin bir üyesidir ve kabiledeki herhangi biri olabildiği sürece kendisidir yani kendi 

kabilesiyle bütünleĢmiĢtir, (Lêvy-Bruhl, 2006:207-208) bu durum da kabilenin homojenliğinden 

kaynaklanır. 

Aralarında benzerlikler olsa da Türklerin, Yunanlıların, Ġskandinavların, Mısırlıların ya da diğer 

ulusların mitolojileri kendilerine aittir, bu uluslar için ortak bir mitoloji yoktur. Mitolojilere tamamen 

‗‘uydurma‘‘ (Granger, 1993:35) gözüyle bakmak objektivizm ilkelerine aykırı bir tutumdur, her ne 
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kadar efsanevi hikâyelerden oluĢursa oluĢsunlar mitolojilerde daha önce yaĢanan birçok hikâye konu 

edinir ve bunlar bilimsel bulgularla da doğrulanmıĢtır. Bunlara en büyük örneklerden biri Sümer 

Mitolojisindeki Tufan‘dır, yapılan araĢtırmalarda bu tufanın yaĢandığı saptanmıĢtır. 17. yüzyıldan 

sonra mitolojiye olan ilgi artmıĢtır ve bu durum mitolojiler üzerinde günümüzde bile devam eden 

büyük araĢtırmalara yol açmıĢtır. Antropologlar, etnologlar, din tarihçileri, sosyologlar ve 19. 

yüzyıldan sonra psikologların da katkılarıyla birçok toplumun mitolojisi gözler önüne serilmiĢtir, 

mitolojiler üzerine yapılan bu geniĢ çaplı araĢtırmalardan sonra, mitolojinin aktifliği gün yüzüne 

çıkmıĢtır. Joseph Campbell‘in ‗‘Ġlkel Mitoloji‘‘ kitabında öne attığı, ‗‘insan yaĢamının mitolojilere ve 

mitoloji yoluyla dinlere etkileri ve bunların insan yaĢamına entegre bir biçimde Ģekillenmesi‘‘ görüĢü 

oldukça ses getirmiĢtir. Campbell‘a göre çocuktaki anne-baba imgesinin, her Ģeyi yapma gücü ve 

yetkisiyle bağdaĢtırılan varlıkların yaratıcısı kiĢiliği kendini pratik olarak dünya mitolojilerinin 

hepsinde gösteriyor. (Campbell, 2006:103) Joseph Campbell‘ı bu görüĢe iten neden, mitolojiler 

arasında ki benzerliklerdir. Ġnsanın doğumdan ölümüne kadar süren süreç bütün toplumlarda aynıdır. 

Bebeğin dıĢkılamasının dinlere etkisi üzerinde duran Campbell, bu bebeğin pisliğinin günah, 

temizliğinin ise erdem olarak birçok dinde yer aldığını vurgular. (Campbell, 2006:90) Fakat 

Campbell‘ın bu monomit görüĢü oldukça büyük eleĢtiriler almasına sebep olmuĢtur. 

―Mythos, insanları doğal olayların nedenini araĢtırmaya sevk eden içgüdüden doğar.‖ (Granger, 

1993:36) Modern insan gibi ilkel insan insanda evreni anlamaya ihtiyaç duymuĢtur, Heidegger‘in 

―fırlatılmıĢlık‖ olarak adlandırdığı his ilkel insanda daha belirgin bir Ģekildedir. Lêvy-Bruhl göre ilkel 

insan kendisini, çevresindeki varlık ve nesnelerden biri olarak görmüĢtür, bu yüzden kendi 

‗özne‘liğinin farkında değildir. (Lêvy-Bruhl, 2006:18) Bruhl, animizm tartıĢmalarına girmese de, 

Tylor‘a göre ilkel insan, çevresinde ki nesnelere ruh atfetmiĢtir, böylece animizm ilkel insan ile 

birlikte ortaya çıkmıĢtır. Tylor, animizmi ilkel insanın dini olarak görmüĢtür ve ilkellerde tek baskın 

inancın animizm olduğunu belirtmiĢtir. Frazer ise ‗Altın Dal‘ adlı yapıtında animizmin ilkel insan için 

tek inanç olmadığını (Malinowski, 2000:9) ifade etmiĢtir. 

Vico için mitoloji ilk bilimdir, eğer ulusları tanımak istiyorsak, bu ulusların mitolojilerine bakmamız 

gerekir. (AkkaĢ, 2008:85) Vico, mitolojiyi ilkel toplulukların tarihi olarak görür, ona göre mitoloji 

uydurmalardan ibaret değildir. Malinowski‘nin 1914‘te Trobriand Adaları‘nda yaptığı araĢtırmalar ve 

Mircea Eliade‘nın ‗‘Mitlerin Özellikleri‘‘ adlı geniĢ çaplı araĢtırmalardan oluĢan eseri bize mitlerin 

arkaik toplumların hayatında ki yeri ve önemini gerçekçi bir biçimde anlatır. Böylelikle mitolojinin 

değeri, önemi ve ilkel için anlamı tekrar 20. yüzyılda tartıĢma konusu olmuĢtur. Mitolojinin ilkel 

toplumlar için sıradan bir kurgu olmadığı, ilkel insanın geçmiĢini mitolojiden öğrendiği ve geleceğini 

ise mitolojiye göre Ģekillendirdiği açıkça görülmüĢtür. Mitolojinin bu kadar etkili olmasının sebebi 

daha önce belirttiğimiz gibi arkaik toplumların homojenliğinden kaynaklanır, bu yüzden mitolojinin 

canlılığı devam etmiĢtir.  

 

Mitolojinin İlkel İnsan İçin Önemi 
Din ve mitoloji bütün toplumlarda görülen bir Ģeydir, ilkel toplumların bunlara kayıtsız kaldığını 

söylemek imkânsızdır. Modern çağda önemli araĢtırmacılar, ilkel insanların inanıĢlarına doğru bir 

yolculuğa çıkmıĢtır. Malinowski, Strauss, Eliade Lêvy-Bruhl, Frazer, Campbell ve Hooke gibi 

aydınların yaptığı araĢtırmalar bize ilkel insan hakkında oldukça geniĢ bilgiler kazandırmıĢtır. 

DüĢünceleri ne kadar farklı olursa olsun hepsinin ortak amacı, mitolojinin ortaya çıkıĢ nedeni, ilkel 

insanın düĢünüĢ biçimi ve ilkel için önemini araĢtırmaya yönelikti. Peki ilkel insan nasıl düĢünürdü? 

Ġlkel insan için bilim ne anlam ifade ediyordu? Bilgiyi nasıl elde ediyordu? Mitlerin ilkel insan için 

önemi neydi? Makalemizde bu soruların cevaplarını vermeye çalıĢacağız.  

Ne kadar geriye gidersek gidelim, her dönemde bilime rastlarız. Ġlkel insanların bilimsel çalıĢmaları 

gözleme dayalı olmuĢtur. Bu gözlemler ilkel insanı farklı bir boyuta taĢımıĢtır, dünyevi alandan kutsal 

alana. Atropolojik din araĢtırmasının temelini atan Edward B. Tylor‘a göre ilkel dinlerin özü 

animizmdir. Ġlkel insanlar buna gözlemle varmıĢlardır ama geliĢmemiĢ ve eğitilmemiĢ bir anlama 

yetisiyle (Malinowski, 2000:8) animizmi benimsemiĢlerdir. Tylor‘da ilkel insan, oldukça araĢtırıcı bir 

konumdadır, bilgiyi gözlemlerle ifade eder ve gözlemlerle sonuca varır. Frazer‘in buna karĢı çıktığını 

belirtmiĢtik, onun için animizm arkaik toplumun tek inancı değildir, ilkel insanın her Ģeyi kendi 

denetimi altına almak istemesinden dolayı büyüye yöneldiğini ve böylece kendini doğadan üstün 

gördüğünü belirtir. Böylece büyü beraberinde ilkel insana ritüel ve ayin kazandırmıĢtır. Tylor‘a en 

büyük eleĢtiri ise Hooke ve Harrinson tarafından gelmiĢtir. Onlara göre ilkel insan ve ilkel dini aĢırı 
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mantıklaĢtırmak yanlıĢ bir tutumdur. Hooke, Antik Yakın Doğu‘nun insanlarını referans göstererek, 

onların dünyanın sorunlarından çok, gündelik hayatın belli baĢlı pratikleriyle ilgilendiklerini ifade 

eder. (Segal, 2012:175) Bu bizi iki farklı görüĢe götürür, ilkel insanlar mantıksal yönden zayıf ve 

sadece kendi günlük iĢlerine mi odaklıydılar, ya da dünyanın sorunları ve varoluĢuyla mı 

ilgileniyorlardı? Ġlkel insanın mantıksal argümanları ve akıl yürütmeleri hangi derecedeydi, mitler bu 

mantığın ürünü müydü? Bu da ilkel insanın, mitolojilerin oluĢmasında aktif mi yoksa pasif mi olduğu 

sorununu doğurmuĢtur.  

Ġlkel insanın düĢünüĢ biçimi ve mantığına dair farklı görüĢler mevcuttur. Lêvy-Bruhl,  ilkel insanın 

mistik bir anlayıĢa gömülü olduğunu ifade ederken, A.A. Gaoldenweiser ise ilkel insanın 

pasifleĢtirilmesine karĢı çıkmıĢtır.  Malinowski için, her ilkel topluluğun deneyimde temellenen ve 

mantıkta biçimlendirilmiĢ önemli bir bilgi dağarcığı vardır. (Malinowski, 2000:18) Melanezya kültürü 

üzerinde araĢtırma yapan Malinowski, yerlilerin geleneklerini, davranıĢlarını, düĢüncelerini 

inceleyerek,  mitin halkın uğraĢlarını ne kadar etkilediğini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Ona göre bir 

soyun dili, miti ve kutsal anlatıları ile ayinsel ve ahlâki eylemleri, toplumsal düzeni ve hatta pratik 

faaliyetleri arasında sıkı bir iliĢki bulunur. (Malinowski, 2000:93) 

Mitin tamamen ilkel insanların uydurması olarak görülmesi kesinlikle yanlıĢ bir kanıdır. Daha önce 

yaĢanan bir Tufan‘dan bahsetmiĢtik, her ne kadar birçok mitoloji ve dinde bu Tufan‘ın baĢkahramanı 

değiĢse de burada değiĢenin ardında değiĢmeyen Ģey olarak Tufan‘ın yaĢandığı kalır. Bu yüzden mitin 

tamamen kurmaca olmadığı görüĢü oldukça hâkimdir, mitlerin ilkel insan için öykülerden ibaret 

olmadığı açıktır. Malinowski‘ye göre mit, ilkel insanın yazgısını etkileyen canlı bir gerçekliktir, 

Ġncil‘de ki hikâyelere inanan bir Hıristiyan için Ġncil ne ifade ediyorsa, mit de ilkeller için onu ifade 

eder. (Malinowski, 2000:98) Eliade‘ye göre ise mit, insan uygarlığının temel bir öğesidir, kurmaca, 

hayal ürünü değildir, sürekli baĢvurulan bir anayasa gibidir. Çünkü ilkel insanın inanıĢlarını dile 

getirir, belirgin kılar, düzene koyar, ahlâk ilkelerini savunur ve onları zorla kabul ettirir. (Eliade, 

2001:30) Mitler için böyle bir iĢlevden bahsetmek mümkündür, mit ilkel insanın realitesidir.  

Malinowski‘nin ve Eliade‘nın görüĢlerine baktığımızda ikisinin de mitin iĢlevi ve özelikleri üzerinde 

benzer bir fikre sahip olduklarını görürüz. Onlar için mitler, romandaki bir kurgu değildir. Her iki 

düĢünür için mit özelliklerine ve iĢlevlerine daha yakından bakalım. Malinowski, mitin özelikleri ve 

iĢlevleri için Ģu açıklamayı yapar: ―Mit bir simge değil, nesnesinin doğrudan ifadesidir; bilimsel ilgiyi 

doyurmaya yönelik bir açıklama değil, uzak geçmiĢteki bir gerçekliğin anlatı biçiminde yeniden 

yaĢatılmasıdır. Mitin ilkel kültürlerde vazgeçilmez bir iĢlevi vardır; o, inancın ifadesidir, onu 

derinleĢtirir ve Ģifreler; ahlâkı korur ve ona güç verir; ayinin üretkenliğine kefil olur ve insan için 

örnek olacak pratik kuralları içerir. Böylece mit insan uygarlığının temel bir parçası olur; o, değersiz 

bir anlatı değil, zor elde edilen aktif bir güçtür; entelektüel bir açıklama ya da sanatsal bir canlandırma 

değil, ilkel inancın ve ahlâki bilgeliğin bildirgesidir.‖ (Malinowski, 2000:98-99) Malinowski‘nin 

mitlere atfettiği anlam oldukça açıktır, onun için mit, ilkel insanın bütün yaĢamını Ģekillendirir.  

Eliade‘da benzer tanım mevcuttur: ―Mit, kutsal bir öykü anlatır; en eski zamanda, ‗baĢlangıçtaki‘ 

masallara özgü zamanda olup bitmiĢ bir olayı anlatır. Bir baĢka deyiĢle mit, Doğaüstü Varlıklar‘ın 

baĢarıları sayesinde, ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik yani Kozmos olsun, isterse onun yalnızca bir 

parçası olsun, bir gerçekliğin nasıl yaĢama geçtiğini dile getirir. Demek ki mit, her zaman bir 

‘yaratılıĢ‘ın öyküsüdür.‖ (Eliade, 2001:15-16) Malinowski mitin daha çok ilkel insanın hayatındaki 

iĢlevi üzerindeki etkisi doğrultusunda tanım yaparken, Eliade ise ilkel insanın kozmogoni görüĢleri 

doğrultusunda bu tanıma varmıĢtır. Her iki görüĢün benzerlik gösterdiği temel nokta, mitlerin 

gerçekliğidir. 

 Eliade, 1960‘larda Kongo‘da yaĢanan bir olayı ele alır, Kongo yerlilerinin mitlerine göre Beyaz 

adamlar yenilgiye uğrayacak ve bütün zenginlikler onlara kalacaktı, bu yüzden 1960‘da Kongo 

bağımsızlığını kazanınca, bazı yerli köylerinde halk, evlerinin çatılarını sökmüĢlerdi, çünkü atalarının 

onlara gökten altın para yağdıracaklarına inanıyorlardı, bazı köylerde ise mezarlara giden yollar 

süslenmiĢti, çünkü ölülerinin dirileceğine inanıyorlardı. (Eliade, 2001:13) Bu mitlerin hala günümüzde 

bile ilkel topluluklarda mevcut olduğunu görürüz. Bu topluluklar homojen bir yapıya sahip olduğu 

için, mit devamlılığını sürdürür. Ayrıca, Lêvy-Bruhl‘a göre ilkel insan ile modern çağ insanının 

düĢüncesi arasında ki tek fark zihniyet farkıdır. Lêvy-Bruhl‘un çalıĢmaları dıĢında bu düĢünceyi 

destekleyecek, birçok çalıĢma vardır, buna örnek olarak Strauss‘un, Malinowski‘nin ve Eliade‘nin 

çalıĢmaları gösterilebilir. Günümüzde hala ilkel olduğu düĢünülen kabileler üzerinde yapılan 
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çalıĢmalar da bunun kanıtıdır. Aradan geçen binlerce yıla rağmen bir zihniyet değiĢikliğine uğramamıĢ 

toplumlarda düĢünme tarzı, mantıksal argümanlar aynı olur. 

Ġlkel insanın, dünyanın sonu ile ilgili mitlerine baktığımızda, bu sonun gerçekleĢmesi için belli olaylar 

silsilesinin gerçekleĢmesi gerekir. Bu son ilkel insan için kökene dönüĢtür, yeni bir ―Altın Çağ‖dır. 

Ġlkel insanın hayat düzeni de buna göredir, yani bizim deyimimizle kehanetlerin yaĢanmasını 

beklerler. Freud‘a göre insanın kökene dönüĢ düĢüncesi, insanın varoluĢunun baĢlangıcında büyük 

mutluluk olmasıdır. Bu sadece mitolojilerde değil, dinlerde de görülen bir olgudur. Özellikle Hint 

görüĢüne göre, sürekli bir kökene dönüĢ vardır ve bu tekrar tekrar yaĢanır. Ġlkel insan, mitolojilere 

bağlı olduğu için bir kehanetin yaĢanması onlara kökene dönüĢün gerçekleĢeceğini bildirir. Hıristiyan 

eskatolojisine baktığımızda kıyametin gerçekleĢmesi için kehanetlerin gerçekleĢmesi gerekir. 

Hıristiyan görüĢünü mitolojilerden ayıran özelliği ise kıyametten sonra oluĢacak yeryüzü cennetinin 

hiç ortadan kalkmayacak olmasıdır. Yani mitolojilerin döngüsel zaman düĢüncesi yerine çizgisel bir 

zaman görüĢü benimserler. (Eliade, 2001:86) Burada dikkat çekici olan Ģey milyarlarca insanın 

günümüzde inandığı ve hayatını buna göre Ģekillendirdiği Hıristiyanlık dininin kökene dönüĢ 

düĢüncesiyle, ilkel insanın mitolojisindeki kökene dönüĢ düĢüncesinin benzerliğidir. Modern insanın 

hayatını determine eden din iken, ilkel insanın da hayatını determine eden mitolojidir. Ve bu kökene 

dönüĢ düĢüncesi sadece belli bir mitolojide değil, Ġran‘da, Hindistan‘da, Yunanistan‘da ve Yahudi-

Hıristiyan düĢüncesinde görülür. (Eliade, 2001:105) 

Mit, ilkel insan için bütün evrenin bilgilerini içeriyordu, sadece geçmiĢi değil, Ģimdiyi ve hatta 

geleceği gösteriyordu. Bu yüzden ilkel toplumun insanı için mitleri bilmek demek, nesnelerin 

kökenindeki sırrı öğrenmek demektir. Bir nesnenin, bir hayvanın, bir bitkinin kökenini bilmek, onlar 

üzerinde sihirli bir güç edinmek demektir. (Eliade, 2001:23-25) Onlara göre evlere iliĢkin sırlar 

mitolojinin içerisinde gizlidir, bu yüzden mitolojiyi bilmek evren üzerinde söz sahibi olmaktır. 

Eliade‘ye göre mitin önemli olmasının diğer bir nedeni, Mitin arkaik insana onun varoluĢu hakkında ki 

öyküleri öğretmesi ile varoluĢuyla kozmos içindeki kendi öz varoluĢ biçimiyle ilgili her Ģey de onu 

doğrudan doğruya ilgilendirmesidir. Modern insan nasıl kendisinin Tarih tarafından oluĢturulduğu 

kanısındaysa arkaik toplumun insanı da kendini belli sayıda mitsel olayın sonucu olarak görür. 

(Eliade, 2001:22) 

 

SONUÇ 

 

Mit, ilkel insan için sıradan bir Ģey ya da bir kurgu değildir, onun hayatını belirleyen ve Ģekillendiren 

en önemli gerçektir. Mit, onların geçmiĢ ve gelecekteki kutsal öyküsüdür. Bu yüzden mite sıkı sıkıya 

bağlıdırlar. Özellikle antropolog, etnolog, mitolog ve psikologların yaptığı araĢtırmalar bunu gözler 

önüne sermektedir. Son yüzyılda yerli kabililer üzerinde yapılan araĢtırmalarda bunların hala binlerce 

yıl önceki mitlere bağlı oldukları görülmüĢtür. Bunun nedeni ilkel insan ile günümüz insanın 

mantıksal argümanlar ve düĢünce biçimiyle aynı olmasıdır, aradaki farkın nedeni sadece zihniyettir. 
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Abstract 

 

Today, the prevalence area of Nickel-Titanium (NiTi) Shape Memory Alloys and gradually increasing 

of using these alloys rapidly is developing new production technologies. The unique mechanical 

properties of NiTi alloys and the use as implant materials provide of widening of the field applications 

for this alloys. Therefore, in this study, prealloyed NiTi (30 µm) and different amounts of Ni powders 

(10µm) (4-8-10 wt %) with powder/ ball rate (1:10) were prepared using the mechanical alloying 

technique. Scanning electron microscope (SEM), Element Distribution Spectrometer (EDS) and X-ray 

(XRD) analysis were applied respectively to powders after MA process. As a result of studies, Ni 

content in NiTi alloy after 1 hour milling process were determined not show a significant change in 

the particle size and material microstructure in terms of mechanical alloying technique. 

 

Keywords: Prealloyed NiTi Powders, Shape Memory Alloys, Powder Metallurgy 

     

 

Ön alaĢımlı NiTi ve Ni Tozlarının Mekanik AlaĢımlama Yöntemi Ġle 

Üretilmesi ve Karakterizasyonu 
 

Özet 

 

Günümüzde Nikel Titanyum (NiTi) ġekil Bellekli AlaĢımlarının kullanım alanlarının yaygınlığı ve bu 

alaĢımlara olan ihtiyacın artmasından dolayı, yeni üretim teknolojileri hızla geliĢmektedir. NiTi 

alaĢımlarının üstün mekanik özellikleri ve implant malzeme olarak kullanılmasıyla sağladığı 

avantajlar, bu alaĢımların uygulama alanlarının geniĢlemesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu 

çalıĢmada, ön alaĢımlı NiTi (30 µm) ve %4-8-10 oranlarında saf Ni tozları (10 µm),  1/10 toz bilya 

oranı kullanılarak, 1 saat Mekanik AlaĢımlama (MA) iĢlemine tabii tutulmuĢtur. MA iĢlemi sonrası 

tozlara sırasıyla, Taramalı elektron mikroskobu (SEM), Element Dağılım Spektrometresi (EDS) ve X 

ıĢınları analizi (XRD) uygulanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar sonucunda 1 saat öğütme iĢlemi ile, NiTi 

alaĢımında Ni ilavesinin, parçacık boyutu ve malzeme mikro yapısında mekanik alaĢımlama açısından 

önemli bir değiĢim göstermediği tespit edilmiĢtir.   

 

Anahtar Kelimeler: Önalaşımlı NiTi Tozları, Şekil Bellekli Alaşımlar, Toz Metalurjisi 

 

INTRODUCTION 

 

NiTi shape memory alloys, also known as Nitinol, have gained technical importance equally in 

biomedical and aerospace industries due to their excellent mechanical and shape memory properties. 

NiTi shape memory alloys (SMA) obtained Ni and Ti alloys, also known Nitinol. This alloys having 

inimitable shape memory effect, good biocompatibility, excellent wear corrosion resistance effects, 

damping effect, have been using in many industrial and medical service application areas (Cengiz vd., 

2014:55-60), (Ota vd., 2009:1843-1849), (Tosun vd. 2009: 605-611).    

In general, NiTi SMA produced via casting technology. But using this technique, couldn‘t obtain 

significant fracture resistance, super elasticity and ductility (Elahinia vd., 2012:911-946), (Their vd., 
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1991:133-140). During production process and environmental conditions increased hydrogen amount 

which give rise to negative effects on mechanical properties. Better production technique is very 

important in this area (Yokoyama vd., 2003:182-187), Yokoyama vd., 2004:105-113), (Yokoyama 

vd., 2003:153-159), (Ogawa vd., 2005:239-246). Therefore, for NiTi SMA production using powder 

metallurgy (PM) technique increased forever.  The best known and mostly used powder production 

techniques are gas atomization, pulverisation, hot isostatic pressing, sparc plasma and mechanical 

alloying (Yeh ve Sung, 2004:79-88), (Chu vd., 2004:114-119), (Krone vd., 2004:185-190) (Biswas, 

2005:1415-1425), (Shearwood vd., 2006:455-460), (Johnson vd., 1982: 285-290), (Wipf vd., 

1999:375), (Shuilin vd., 2007:3437-3451), (Aksöz ve Bostan, 2014:129-142). Mechanical alloying 

technique used in this area change Ni and Ti content for NiTi alloy systems and synthesis the new 

alloy system (Ye vd., 1998:290-293), (Mousavi, 2008:46-51), (Jiang vd., 2011:63-67), (Takasaki, 

1998:183-191), (Ghadimi vd. 2012, 181-183), (Terunuma ve Nagumo, 1995:842-847), (Makifuchi vd., 

1997:312-316), (Gu vd., 2005:222-228).  

In this study, pure Ni alloy (respectively 4, 8 and 10 %) was milled with prealloyed NiTi powders 

(55% wt.) by mechanical alloying technique. Scanning electron microscopy (SEM), element 

dispersion spectrum (EDS) and X-Ray analyses were applied on milled NiTi + Ni alloys system for 

determine structure and properties.   

 

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

 

In general, NiTi alloys produce via conventional mass production technique. But this type of powders 

produced as the commercial and experimental couldn‘t find. For this purpose, NiTi powders used in 

experimental studies were obtained by NANOVAL (NANOVALGmbH&Co.KG Kienhorststraße 61-

65 D-13403 Berlin) firm as prealloyed. Used prealloyed NiTi powders were produced by gas 

atomization technique and it was determined that have pure surface quality and spherical powder 

morphology (Figure 1.a) and also Fig 1-b shows the irregular shaped powder structure of pure Ni 

powders.  

  

 
Figure 1. SEM images, a) 30 µm sized prealloyed NiTi powders, b) 5 µm sized pure Ni powders 

 

The average particle size distribution of prealloyed NiTi powders has 30 µm and pure Ni powders 

have 10 µm (Table 1). Ni content as the weight and the atomic percent of prealloyed NiTi powders 

respectively have 54.5 %wt. and 50.6 at % ratio, as shown in Table 2.    

 

 

Table 1. Prealloyed NiTi powders and pure Ni powders average distribution ratio 

Powders Average Size Distribution(µm) 

NiTi 30 

Ni 10 
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Table 2. Weight and atomic % Ti – Ni ratio of prealloyed NiTi powders 

Elements Ti Ni 

 wt %  45,5 54,5 

at% 49,4 50,6 

 

Figure 2 shows the SEM image and EDS analyses of 30 µm sized prealloyed NiTi powders used in 

experimental studies. In general only Ni and Ti elements could be confirmed. Despite of the analyzing 

different elements, only Ni and Ti elements could be identified. The particle morphology in all TM 

manufacturing methods is now among the primary considerations. In this case, the spherical, flat and 

homogeneous particles are preferable in order to gain the appropriate parameters in the press ability 

and production stage of powders. This situation could be achieved with gas atomization and carbonyl 

methods (Martins vd., 2006:217-222). Hence, the preference of gas atomization method to fabricate 

used powders shows the suitability of production parameter. 

 

 
Figure 2. Prealloyed NiTi powders; a) SEM image, b) The general EDS analysis,  

c) EDS analysis of 1. point, d) EDS analysis of 2. region, e) EDS analysis of 3. point 

 

SEM image and EDS analyses of the pure Ni powders added pre alloyed NiTi powders in mechanical 

alloying process are shown in Fig 3. It could be seen from Fig. 3-d (EDS analysis) that likely to be C 

and O elements in the structure were not determined depending on the production technology. Only a 

few quantity of Ti element was determined. This result shows the conformity of production parameter 

of NiTi powders.  

 



154 

 
Figure 3. Pure Ni powders; a) SEM image, b) EDS analysis of 1. point,  

c) EDS analysis of 2. point, d) The general EDS analysis 

 

When SEM images (Fig 4) were investigated after milled for 60 minutes with mechanical alloying 

technique of the pure Ni powders (respectively; 4, 8 and 10 % ratio) added prealloyed NiTi, the 

changes in the microstructure (Figure 4.a – b – c) with increasing of Ni content in alloying system 

were determined. However, the high hardness value of NiTi alloy and the lower hardness of the alloy 

element from NiTi alloy revealed the Ni powders coating on NiTi powders surface with increasing Ni 

content.    

 

 
Figure 4. SEM images of milled NiTi + Ni powders a) 4% Ni,  b) 8% Ni  and c) 10% Ni 

 

Figure 5 shows the SEM images and EDS analysis of mechanical alloyed (for 60min.) NiTi – 4%Ni 

powders. When SEM image was examined in Figure 5, it was determined that Ni powders began to 

coating on NiTi powders surface after milled for 60 minutes. With increasing the Ni content at 6% 

ratio (Figure 6), it was determined to be more apparent of structural differences (milled for 60 min.).  

The increasing of Ni content in alloyed powders was supported the EDS analysis (Figure 6.b). Also 

free Ni powders could be seen in EDS analysis (Figure 6.c). With increasing of Ni content (10% ratio) 

in milled alloy, increasing Ni coating ratio on NiTi powders is shown in SEM image (Figure 7.a). EDS 
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analysis supports the increasing Ni elements ratio in NiTi powders (Figure 7. b-c-d). The C and O 

elements were determined in the general EDS analysis applied to mechanical alloyed powders. This C 

and O contents were considered as an effect of carbide band pasted for characterization of powders 

during the analyses.   

 

 
Figure 5. Milled NiTi + 4%Ni powders, a) SEM image, b) EDS analysis of 1. point,  

c) EDS analysis of 2. point, d) The general EDS analysis 

 

 
Figure 6. Milled  NiTi + 8%Ni powders, a) SEM image, b) EDS analysis of 1. point,  

c) EDS analysis of 2. point, d) The general EDS analysis 

 

 
Figure 7. Milled NiTi + 10%Ni powders, a) SEM image, b) EDS analysis of 1. point,  

c) EDS analysis of 2. point, d) The general EDS analysis 
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Figure 8 shows the XRD patterns of the mechanical alloyed powders. In Figure 8, XRD analysis of the 

prealloyed NiTi powders was shown as the first sample. The highest intensity obtained after reflection 

by the NiTi powder belongs to NiTi peak with general 111 plane (Carolus ve Panek, 2016:709-715). 

With mechanical alloying process in NiTi alloy system, amorphous structure could be achieved (Ye 

vd. 1998:290-293), (Terunuma ve Nagumo, 1995:842-847). In XRD results could be determined the 

structural differences on XRD intensity reflection ratio. The decrease of NiTi phase intensity was 

observed after milled for 60 minutes. Also, with increasing the Ni content, the differentiation of peak 

intensities and the formation of different peaks were determined with XRD analysis (Figure 8. 2 – 3 – 

4). In different experimental studies, XRD analysis of alloying elements added to NiTi alloy show to 

occur of differences (Gonzalez vd., 2009 – 289-297).     

 

 
 

Figure 8. XRD analysis of;  

1. prealloyed NiTi powders, 2. NiTi + 4% Ni, 3. NiTi + 8% Ni, 4. NiTi + 10% Ni. 

 

CONCLUSIONS 

 

Gas atomization technique used to fabricate prealloyed NiTi powders likely to occur oxide and carbon 

structures prevents and also directly effective in the formation of homogeneous, smooth and spherical 

powders. 

The structural differences of increasing of Ni content in NiTi alloy were determined with SEM images 

and also increased Ni ratio after EDS analysis were identified. 

The formation of amorphous structure, the differentiation of peak intensity and width as a result of 

applied XRD analysis after Ni powders mechanically alloyed with NiTi powders were determined.  

Increasing the covering ratio of Ni contents on NiTi powders was identified with increasing 

mechanical alloying. This situation would be very effective for sintering period.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada; doğalgaz ve petrol boru hatlarında kullanılan API 5L X80 kalitesindeki çelik 

malzemeler özlü tel kullanılarak gazaltı kaynak yöntemiyle birleĢtirilmiĢtir. BirleĢtirmelerden alınan 

numunelere makro–mikroyapı analizleri, çekme ve sertlik testleri uygulanmıĢtır. Mikroyapı 

incelemelerinde; kaynak metalinde iğnesel asiküler ferrit fazının oluĢtuğu görülmüĢ, ince taneli bir 

mikroyapı tespit edilmiĢtir. Mekanik testlerden çekme testi uygulamalarında, kopmaların ana 

malzemede meydana geldiği gözlemlenmiĢtir. Sertlik verileri irdelendiğinde, en yüksek sertlik 

verilerinin kaynak metalinde oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Çekme ve sertlik testleri ile yapılan kaynaklı 

birleĢtirme iĢleminin mekanik olarak kendisinden beklenen özellikleri sergilediği tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: API 5L X80, MAG, Özlü Tel, Gazaltı Kaynağı 

Investigation of Metallurgical and Mechanical Properties of Welded Region 

of API 5L X80 Steel Merged By Gas Metal Arc Welding Method 
 

Abstract 

 

In this study, API 5L X80 steel materials which are used in natural gas and petroleum pipeline were 

welded by flux cored arc welding method (FCAW). The macro - microstructure and mechanical 

properties (tensile and hardness tests) of welded samples were investigated. In the microstructure 

investigations, it was observed that acicular ferrite phase formed and fine grain structure was obtained 

in the weld metal. It was observed with the tensile tests that the ruptures were occured from the main 

material. Besides, when the hardness values were examined, the highest hardness values were 

determined in the weld metal. According to all results obtained from tensile and hardness tests, the 

welding process exhibited expected properties as mechanical. 

 

Key words: API 5L X80, FCAW, Flux-Cored Wire, Gas Metal Arc Welding 

 

GĠRĠġ 

 

Boru hattı sistemleri; gaz, petrol ya da buhar gibi akıĢkan ürünlerin güvenli bir Ģekilde taĢınması 

iĢlemlerinde büyük ölçüde kullanılmaktadır. Doğalgaz ve petrol taĢımacılığında kullanılan boru 

hatları; toprak kayması, göçük gibi dıĢ kuvvetlerin sebep olduğu plastik deformasyona maruz kalabilir. 

Bu nedenle boru hattı malzemesi ve bağlantı sistemlerinin, dıĢarıdan gelebilecek olumsuz etkilere 

karĢı koyabilecek mekanik özelliklere sahip olması gerekmektedir (Ada vd., 2016:674-683), (Aksöz 

vd., 2016:684-693), (Bai, 2001), (Baek vd., 2010:1473-1479), (Baek vd., 2012:70-82), (Cosham ve 

Hopkins, 2004:127-139). 

X80 çeliklerinin kimyasal ve mekanik Ģartnameleri API 5L standardına göre belirlenmiĢtir. API 5L 

X80 çelikleri, büyük çaplı boru hatlarının yapım iĢlerinde kullanılan yüksek mukavemetli ve düĢük 

alaĢımlı çelik (HSLA) serilerinden birisidir (API Spec. 5L, 2012), (Tribe ve Nelson, 2015:58-69), 

(Hertzberg, 1996), (Rodriguez, 1998:6). Bu çelikler,  kontrollü termomekanik haddeleme yöntemi ile 

üretilir ve mikroyapısında ince taneli asiküler ferrit hâkimdir (Hashemi, 2011: 1648-1655), (Hashemi 

ve Mohammadyani, 2012:8-15), (Rakhshkhorshid ve Hashemi, 2013:37-44), (Shaban ve Eghbali, 
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2010: 4320 – 4325), (Jin vd., 2008:78 – 81). HSLA çelikleri doğalgaz ve petrol ürünlerinin taĢındığı 

boru hattı sistemlerinde düĢük maliyet, kolay elde edilebilirlik ve yüksek mekanik özelliklere sahip 

olması nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır (Ada, 2006), (Rani vd., 2009).   

Doğalgaz boru hatları için üretilen borular genellikle tozaltı kaynak yöntemi ile üretilmekte olup, 

boruların sahada birleĢtirme iĢlemleri ise örtülü elektrodla elektrik ark kaynak yöntemi ile 

gerçekleĢmektedir. Son zamanlarda, boruların sahadaki birleĢtirme iĢlem sürecini hızlandırarak, enerji, 

maliyet ve zamandan tasarruf etmek için gazaltı kaynak yöntemleri (MAG) ile de montaj 

yapılabilmektedir (Moradpour vd., 2015 : 870 - 878). Saha birleĢtirmelerinde, arzu edilen mekanik 

performansları elde edebilmek için, özellikle özlü tel ile yapılan birleĢtirmeler her geçen gün 

yaygınlaĢmaktadır. 

Bu çalıĢmada; API 5L standardında X80 kalitesinde çelik malzemeler, kök pasoda selülozik elektrod 

ile elektrik ark kaynağı, diğer pasolarda ise özlü rutil tel kullanılarak MAG kaynak yöntemi ile 

birleĢtirilmiĢtir. Kaynaklı birleĢtirmelerden alınan numunelere sertlik ve çekme testleri uygulanmıĢtır. 

Ayrıca, kaynaklı birleĢtirmelerin makro ve mikroyapı fotoğrafları çekilerek, kaynak bölgesinin 

metalurjik özellikleri araĢtırılmıĢtır. 

 

MATERYAL ve METOT 

 

Bu çalıĢmada, sürekli döküm yolu ile imal edilmiĢ, termomekanik haddelemeye tabi tutulmuĢ, 

hidrojen kırılganlığına karĢı yüksek dirençli API 5L standartlarında, X80 kalitesinde ve 19,45 mm 

kesit kalınlığında çelik boru malzemeler kullanılmıĢtır. Deneylerde kullanılan API 5L X80 

malzemesine ait kimyasal analiz ve mekanik test sonuçları Tablo 1‘de verilmiĢtir. Kaynaklı birleĢtirme 

iĢlemleri için birinci pasoda E 7010, ikinci ve üçüncü pasolarda E 8010 selülozik elektrodlar, diğer 

pasolarda ise ilave tel olarak E 91-T1 rutil özlü tel kullanılmıĢtır.  BirleĢtirme iĢlemlerinde kullanılan 

ilave metallerin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri ise Tablo 2‘de verilmiĢtir. Koruyucu 

gaz atmosferi olarak; EN 439 standardında M21 koduyla belirtilen %86 Ar, %12 CO2 ve %2 O2 

içeriğine sahip, karıĢım gaz kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 1. API 5L X80 malzeme kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri 

API 

5L 

X80 

C 

maks 

Si 

maks 

Mn 

maks 

P 

maks 

S 

maks 

Al 

maks 

Mo 

maks 

Ni 

maks 

Nb 

maks 

Akma 

Dayanımı 

MPa 

(min) 

Çekme 

Dayanımı 

MPa 

(min) 

% 

Uzama 

(min) 

0,08 0,26 1,75 0,011 0,0005 0,03 0,27 0,22 0,070 555 625 20 

 

Tablo 2. Kullanılan elektrodlar ve kaynak telinin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri 

Ġlave Tel C Si Mn Ni Mo 
Akma  

Dayanımı 

MPa 

Çekme  
Dayanımı 

MPa 

%  
Uzama  

(min) 

E 7010-P1 (Selülozik) 

(AWS A5,5)  
0,15 0,2 1,0 - - min.420 500-640 min.22 

E 8010-P1 (Selülozik) 
(AWS A5,5) 

0,14 0,2 0,9 0,6 - min.460 550-650 min.20 

E 91-T1 (Rutil özlü tel) > 0,07 0,5 1,4 1,7 0,2 min.620 690 - 890 min. 18 

 

7 pasoda gerçekleĢtirilen birleĢtirme iĢlemleri için kaynak ağzı geometrisi ve paso sıralaması ġekil 

1‘de görülmektedir. BirleĢtirme iĢlemleri, Emek Boru Mak. San. ve Tic. A.ġ.‘de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1, 2 ve 3. pasolarda selülozik elektod kullanılarak elektrik ark kaynağı, diğer pasolarda ise rutil özlü 

tel kullanılarak gazaltı kaynak yöntemi ile 1G (alın) pozisyonunda birleĢtirmeler yapılmıĢtır. Tablo 

3‘de kaynak iĢlemlerinde kullanılan parametreler verilmiĢtir. Kaynak iĢleminden önce malzemelere 

80°C‘de önısıtma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ, pasolar arası sıcaklık ise maksimum 150 °C‘de tutulmuĢtur.  
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ġekil 1. a) Kaynak ağzı geometrisi, b) Kaynak pasoları 

 

Tablo 3. Deneylerde kullanılan kaynak parametreleri 
Paso No Elektrod Türü Elektrod/Tel Çapı Akım ġiddeti (A) Gerilim (V) 

1 E 7010-P1 3,25 68 31 

2 E 8010-P1 3,25 100 33 

3 E 8010-P1 3,25 100 33 

4 E91T1 1,2 217 24 

5 E91T1 1,2 221 27 

6 E91T1 1,2 229 27 

7 E91T1 1,2 229 27 

 

Kaynaklı birleĢtirmenin mekanik özelliklerini belirleyebilmek için, birleĢtirme numunelerine çekme ve 

sertlik testleri uygulanmıĢtır. Kaynaklı birleĢtirmelerden ASTM E8 standardına göre 5‘er adet çekme 

testi deney numunesi alınıp, akma ve maksimum çekme mukavemeti ile % uzama sonuçlarının 

ortalamaları belirlenmiĢtir. Çekme testleri 600 kN yük kapasitesine sahip bir cihaz yardımıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kaynaklı birleĢtirmenin bölgesel sertlik davranıĢını tespit etmek için, Vickers 

(HV10) sertlik türünden makro sertlik ölçümleri yapılmıĢtır.  Ayrıca, numunelerin kaynak bölgesinden 

mikro ve makroyapı görüntüleri alınmıĢtır. Mekanik testlerden, çekme ve sertlik testleri Emek Boru 

Makine San. ve Tic. A.ġ. laboratuarlarında, makroyapı ve mikroyapı incelemeleri ise Gazi 

Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuarlarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  Makro-mikroyapı incelemeleri ve sertlik ölçümleri için alınan numune 

metalografik metotlara uygun olarak zımparalanmıĢ, parlatılmıĢ ve %3 konsantrasyona sahip nital 

(HNO3) çözeltisinde dağlanmıĢtır. Numunelerin mikroyapı incelemelerinde optik mikroskop 

kullanılmıĢtır. 

 

 

DENEY SONUÇLARI ve TARTIġMA 

 

ġekil 2‘de kaynaklı birleĢtirmeden alınan numunenin makroyapı fotoğrafı görülmektedir. Makroyapı 

fotoğrafı incelendiğinde ana malzeme, ısı tesiri altındaki bölge (ITAB), kaynak metali ve paso 

geçiĢleri görülebilmektedir. Fotoğrafta, selülozik elektrodla elektrik ark kaynağı ile birleĢtirilen 1,2 ve 

3. pasoların bulunduğu bölgeler daha koyu, gazaltı kaynağının gerçekleĢtiği diğer paso bölgeleri ise 

daha açık renkte görülmektedir. Yine, elektrik ark kaynağının yapıldığı pasolarda ITAB‘ın daha geniĢ 

bir bölgede oluĢtuğu görülürken, gazaltı kaynağının yapıldığı pasolarda daha dar bir ITAB yapısı 

oluĢmuĢtur. 

 

 
ġekil 2. EAK ile birleĢtirilmiĢ X80 malzemesinin makroyapı fotoğrafı 



161 

 

ġekil 3‘de kaynak bölgesinin mikroyapı fotoğrafları görülmektedir. ġekil 3.a‘da ana metal, ITAB ve 

kaynak metali mikroyapısı birlikte verilmiĢtir. ġekil 3b-3c-3d‘de ise sırasıyla ana metal, ITAB ve 

kaynak metalinin mikroyapıları ayrı ayrı gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3.  a) Ana metal (A) – ITAB (B) – Kaynak metali (C) mikroyapı görüntüsü, b) Ana metal 

mikroyapı görüntüsü, c) ITAB mikroyapı görüntüsü, d) Kaynak metali mikroyapı görüntüsü 

 

ġekil 3.a incelendiğinde; esas metalden ITAB‘a ve ITAB‘dan kaynak metaline geçiĢ bölgeleri belirgin 

bir Ģekilde görülebilmektedir.  Fotoğraftan, esas metalde (X80) eĢ eksenli ferrit + perlit tane yapısı,  

kaynak metalinde ise genelde daha ince, kısmen iğnemsi bir tane yapısı, ITAB‘da ise irili ufaklı birbiri 

içerisine geçmiĢ girift bir tane yapısından bahsedilebilir. Bölgeler daha büyük büyütmelerde ayrıntılı 

incelendiğinde tane yapısının karakterizasyonu daha bariz bir Ģekilde görülmektedir (ġekil 3.b,c,d). 

ITAB‘ın kaynak metali ile oluĢturduğu geçiĢ bölgesine doğru tanelerin irileĢtiği, kaynak metalinde ise 

beyaz iğnemsi Ģekle sahip asiküler ferrit fazının yapıda hakim olduğunu söylemek mümkündür (Sung 

vd., 2011 : 3350 – 3357). Kaynak iĢleminden önce uygulanan 80 °C sıcaklıkta ön ısıtma iĢlemi ve 

pasolar arası sıcaklığın maksimum 150 °C sıcaklıkta tutulması, yavaĢ soğuma hızının sağlanmasına 

neden olmuĢ, bu durum da kaynak metalinde asiküler ferrit oluĢumuna olanak sağlamıĢtır.  Çok pasolu 

kaynak iĢlemlerinde, her pasoda oluĢan sıcaklığın kendinden önceki pasoya ısıl iĢlem uyguladığı 

dikkate alındığında, kaynak metalinde katılaĢma yönünde yönlenmiĢ tane yapısı yerine ince taneli bir 

mikroyapı oluĢtuğu görülmüĢtür (Amrei vd., 2016:128-136).   

Tablo 4‘de çekme deneyi sonuçları verilmiĢtir. Veriler incelendiğinde kaynaklı numuneler ile esas 

metalin (X80) yaklaĢık aynı dayanım ve % uzama değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum 

çekme testi esnasında gerçekleĢen kopmaların esas metalde gerçekleĢtiğinin bir göstergesidir.  Bu 

sonuç; kaynak metalinin mekanik yüklemelerdeki davranıĢının, ana malzemeye göre daha iyi tavır 

sergilediği Ģeklinde yorumlanabilir. Buna sebep olarak çok pasolu kaynaklarda gözlenen ince ve 

yönlenmenin olmadığı tane yapısı ile kaynak metalinin tokluğunu ve dayanımını arttıran asiküler 

ferritin varlığı söylenebilir (Bilmes vd., 2001: 285 - 296), (Thibault vd., 2011: 6519-6526) , (Zou vd., 

2010:50-54), (Bilmes vd., 1998), (Song vd., 2010: 614 – 618).  Ġnce taneli yapıların deformasyona 

karĢı gösterdiği direnç yüksek olduğu için kopma kaynak metalinde gerçekleĢmeyip, daha iri tane 
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yapısına ve düĢük mekanik özelliklere sahip olan ana metalde meydana gelmiĢtir (Kahraman vd., 

2005:473 – 480). 

 

Tablo 4. Çekme testi sonuçları 

Numune 
Akma Dayanımı 

(MPa) 

Maksimum Çekme 

Dayanımı (MPa) 
%  Uzama 

Esas metal X80 632 685 21 

Kaynaklı Parça 635 689 19 

 

ġekil 4‘de sertlik ölçümlerinin Ģematik gösterimi yer almaktadır. Ana metalden baĢlayarak, enine 15 

farklı noktadan alınan sertlik ölçümleriyle; ana metal, ITAB ve kaynak metalinde oluĢan farklı 

mikroyapıların sertlik davranıĢları üzerine etkileri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  Elde edilen sertlik 

sonuçları ise ġekil 5‘de verilen grafikteki gibidir. 

 

 
ġekil 4. Sertlik alınan bölgelerin Ģematik gösterimi 

 

 
ġekil 5. Sertlik grafiği  

 

Sertlik sonuçları irdelendiğinde en düĢük sertlik değerlerinin ana metalde yaklaĢık 205 HV olarak 

ölçülürken, en yüksek sertlik değeri ise kaynak metalinde yaklaĢık 252 HV olarak ölçülmüĢtür (ġekil 

5). Kaynak metalinde yüksek sertlik değerlerinin elde edilmesine mikroyapı fotoğrafında görüldüğü 
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gibi (ġekil 3.d), kaynak metali mikro yapısında oluĢan ince ve iğnesel asiküler ferrit tanelerinin sebep 

olduğu düĢünülmektedir.   

 

SONUÇ 

 

Yapılan bu çalıĢma aĢağıda belirtilen sonuçlar ile özetlenebilir:  

Bu çalıĢmada API 5L X80 kalitesindeki çelik malzemeler ―V‖ kaynak ağzı açılarak özlü tel 

kullanılarak gazaltı kaynak yöntemi (MAG) ile 7 pasoda birleĢtirilmiĢtir. 

Kaynak öncesinde uygulanılan iĢlemler (ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü), kaynak 

bölgesinin yavaĢ ve kontrollü soğumasını sağlamıĢ, böylece kaynak metalinde dayanım ve tokluğu 

arttıran asiküler ferrit fazının oluĢması sağlanmıĢtır.  

Kaynak iĢlemlerinde uygulanan pasolar kendinden önceki pasolara ısıl iĢlem uyguladığı için kaynak 

metalinin katılaĢma yönünde oluĢan tane yapısı kaybolmuĢ, bu yapılar yerine ince taneli kaynak metali 

yapısı oluĢmuĢtur.   

Çekme testlerinde kopmalar ana malzemede gerçekleĢmiĢtir.  

Sertlik testlerinde en yüksek sertlik değerleri kaynak metalinde görülürken en düĢük sertlik değerleri 

ana malzemede ölçülmüĢtür.  

Kaynak metalinde oluĢan ince taneli ve iğnesel asiküler ferrit fazının etkisiyle kaynak metalinde 

yüksek sertlik değerleri elde edilmiĢtir.  

Makro-mikroyapı ve mekanik test incelemeleri sonucunda; özlü tel ve MAG kaynak yöntemi ile 

birleĢtirilen X80 malzemesinin kendinden beklenen lokal özellikleri sergileyen bir tavır göstermiĢtir.   
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, derin çekme iĢleminde farklı baskı plakası kuvvetlerinde 25°C ve 220°C‘deki 

Ģekillendirmenin cidar kalınlığı ve kap derinliği üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Geri esneme 

değerinin alüminyum malzemelerde sıcaklık arttıkça azalma göstermesi nedeniyle ılık Ģekillendirme 

sıcaklığı 220°C olarak seçilmiĢ ve deneyler yapılmıĢtır. Derin çekme modeli olarak silindirik kap, 

malzeme olarak alüminyum alaĢımı olan 2 mm kalınlığındaki AA5754 malzeme kullanılmıĢtır. Sac 

levhanın silindirik kap Ģeklinde biçimlendirilmesi teorik ve deneysel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Derin çekme ile Ģekillendirmenin teorik analizi ANSYS/LS-DYNA yazılımı kullanılarak 

çözümlenmiĢtir. Deneysel ve teorik sonuçların 25°C ve 220°C‘de 0°-45° ve 90°‘deki kap kesitlerinden 

cidar kalınlık değiĢimleri karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Silindirik derin çekme iĢleminde AA5754 

malzemesinde en iyi Ģekillenme 2 MPa baskı plakası kuvvetinde gerçekleĢtiği için 1,5-2-3-4-5 MPa 

aralıklarında baskı plakası kuvvetleri kullanılmıĢtır. Bu deneyler sonucunda baskı plakası kuvvetleri 

ile sıcaklığa bağlı olarak kalınlıklarında homojen incelme ve derinliklerinde ise artma 

gözlemlenmiĢtir. 

 

GeliĢtirilen teorik ve deneysel modellerin birbiriyle % 90 oranında uyumlu olduğu gözlemlenmiĢ 

uyumsuzluğun nedenleri araĢtırılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, derin çekme, cidar kalınlığı, FEM. 

 

Cold-Warm Forming Of AA 5754 Via Deep Drawing Method And Its Fem 

Analysis 
 

Abstract 

 

In this study, the effects of deep drawing forming operations at 25 °C and 220 °C on wall thickness 

and forming depth was investigated. The experiments were performed above 200 °C due to decreasing 

spring back effect on the relative temperatures. A cylindrical cup was chosen as a deep drawing model 

and the material was decided as aluminum alloy AA5754 in 2 mm thickness. Forming of the 

cylindrical cup from sheet metal was fulfilled as in theoretical and experimental studies.  

 

Theoretical analysis of deep drawing was analyzed with ANSYS/LS-DYNA software. The changes of 

wall thicknesses at the angular sections of 0°, 45° and 90 ° were compared based on the results 

obtained from theoretical and experimental studies which made at 25° and 220 °C. The best aluminum 

cylindrical deep drawing shape and process takes place in at 2 MPa and the pressure plate force was 

used at 1.5-2-3-4-5 MPa ranges. The results show that a homogenous thinning and depth increase are 

occurred in accordance with increasing of pressure plate force and temperature values.  

 

The theoretical and experimental models developed are in good harmony of 90%. The causes of small 

disagreement are investigated. 

 

Keywords : Aluminum, cylindrical deep drawing, wall thickness, FEM. 
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GĠRĠġ 

 

Teknik özelliklerinin getirdiği birçok üstünlükler nedeniyle alüminyum, dünyada ve ülkemizde 

giderek daha çok kullanılmaktadır. Tüketimde, alüminyum ve alaĢımlarının demir-çelikle mukayese 

edebilecek duruma gelmesi, son yıllarda elektrik, kimya, tıp, inĢaat ve otomotiv sanayinde ve yan 

kollarında her geçen gün artan bir Ģekilde kullanılması gün geçtikçe önemini daha da arttırmaktadır. 

Hafif metal sınıfında olan alüminyumun; yumuĢak ve demirden üç kat daha hafif olması, 

mukavemetin ağırlığa oranla çok yüksek olması, yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip olması, 

kolay iĢlenebilirlik, korozyona dayanıklılık, dekoratiflik, soğuk ve sıcak Ģekillendirilebilme gibi 

özelliklere sahip olması bu metali vazgeçilmez kılmaktadır (D. Altenpohl, 1982). Alüminyum 

alaĢımları; ağırlıkça hafif olmaları, dayanımlarının arttırılabilmesi, elektrik ve ısı iletkenliğinin yüksek 

olması, ıĢık yansıtabilmesi, farklı Ģartlar altında üstün korozyon direncine sahip olması ve zehirli 

olmaması gibi üstün özellikleri bir arada bulundurmasından dolayı uçak ve otomotiv endüstrisinin 

vazgeçilmez bir malzemesi olmuĢ ve kullanım alanları sürekli olarak artırmıĢtır (Smith,2001- Dey 

vd.). 

 

Malzemelere ait geri esneme özellikleri sıcaklık ile önemli ölçüde değiĢmektedir. Artan iĢlem sıcaklığı 

ile alüminyum-magnezyum alaĢımlarının Ģekillendirilebilme kabiliyetlerinin artmasından dolayı son 

zamanlarda ılık Ģekillendirmede oldukça yaygın olarak kullanılan bir eleman olmuĢtur. Bu anlamda 

malzeme özelliklerinin artan sıcaklıkla nasıl değiĢtiğinin iyi bir Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. 

Moon ve arkadaĢları ılık sıcaklıklarda malzemelerin geri esneme miktarındaki değiĢimlerini 

çalıĢmalarında raporlamıĢlar ve artan sıcaklıkla birlikte malzemelerdeki geri esneme miktarının 

azaldığını gözlemlemiĢlerdir (Öztürk vd. 2008). 

 

Alüminyum alaĢımlarının Ģekillendirilebilme kabiliyeti oda sıcaklığında düĢük karbonlu çeliklere göre 

oldukça azdır. Son yıllardaki çalıĢmalar neticesinde yeni geliĢtirilen ılık Ģekillendirme (warm forming) 

tekniğiyle birlikte Ģekillendirilebilme kabiliyetinde büyük artıĢlar görülmüĢtür. Bu teknikte kalıp ve 

parçalar 200–300°C dereceye kadar ısıtılırlar. Böylelikle parçanın Ģekillendirilebilmeye karĢı direnci 

azaltılmıĢ olur ve parça yüzeylerindeki bozukluklar giderilmiĢ olmaktadır (Zhuo,(1999), 167s- 

Mattiasson, 2000). 

 

Materyal ve Metod 

 

Derin çekme; düz levha durumundaki sac metal malzemelerden içi boĢ, üç boyutlu kap gibi parçaların 

biçimlendirilmek suretiyle üretildiği iĢleme denir. Derin çekme iĢlemi eğme, bükme, basma gibi farklı 

biçimlendirme iĢlemlerinin bir araya gelmesiyle oluĢur. Basit olarak konvansiyonel bir derin çekme 

iĢlem ünitesi uç köĢesi radüslü bir zımba, kenarları geniĢ radüslü bir kalıp ve sac malzemeyi 

sıkıĢtırmaya yarayan baskı plakasından oluĢur. Zımbanın hareketi ile sac malzeme radyal olarak kalıp 

içine doğru çekilerek homojen bir Ģekillenme sağlanır (ġekil1). 

 
ġekil 1: Basit bir derin çekme iĢlemi. 

 

Bu çalıĢmada, derin çekme iĢlemi, matris üzerine ısıtılarak yerleĢtirilen sac levhanın basınç kontrollü 

baskı plakası yardımı ile sabitlenerek, zımbanın farklı veya sabit basınçlarda sac malzeme üzerine 
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uyguladığı kuvvet yardımıyla levhanın matris içerisine doğru ilerletilmesi ile baĢlar. Bu esnada sac 

levha zımba etrafına düzgün ve homojen bir Ģekilde sarılarak düĢey doğrultuda duvar oluĢturur ve 

matris içerisine ilerleyen sac levhanın matris boĢluğunda Ģekillenmesi sağlanır. Sac levhanın matris 

üzerinde kalan kısmı ise baskı plakasının verdiği kuvvet ile sac levhanın akmasına karĢı sürtünme 

kuvveti oluĢturarak Ģekillenmeyi kontrol edici bir rol oynar. 

 

Bu çalıĢmada, derin çekme iĢlemlerinde baskı plakası yardımı ile, 25°C ve 220°C‘deki sıcaklıklardaki 

Ģekillendirmelerin cidar kalınlığı ve kap derinliği üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. ġekillenecek parça 

silindirik kap seçilmiĢ ve malzeme olarak 2 mm kalınlığındaki AA5754 malzeme kullanılmıĢtır. Sac 

levhanın Ģekillendirilmesi teorik ve deneysel olarak incelenmiĢtir. Derin çekme deney sistemi 

tasarlanarak üretimi yapılmıĢtır (ġekil 2). Hazırlanan deney sisteminde hidrolik kontrollü baskı plakası 

yardımı ile sac levha üzerine 1,5-2-3-4-5 MPa baskı plakası kuvvetleri ile 25°C ve 220°C deki 

sıcaklıklarda uygulanarak derin çekme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu iĢlemlerde, tek kademede derin 

çekme iĢlemi tercih edilmiĢtir. Kullanılan kalıbın ölçüleri Tablo 1‘de gösterilmektedir.  

 

Tablo 1: Derin çekme kalıbı ölçüleri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derin çekme kalıbının baskı plakası basınç kontrol ünitesi ve presteki bağlantısı ġekil 2‘de 

verilmektedir. 

 

Derin çekme iĢlemini kolaylaĢtırmak için yağlama yapılır. Yağlama, kalıp ile sac levha arasındaki 

sürtünmeyi azaltarak malzemenin Ģekillenmeye karĢı olan direncini azaltmıĢ olur. Ġyi bir yağlama, 

takım ve iĢ parçası yüzeylerinin zamansız bozulmalarını önlediği gibi kalıp ömrünün artmasına da 

sebep olur (Mattiasson, 2000). 

 

 
ġekil 2: Derin çekme kalıbı ve baskı plakası basınç kontrol sisteminin presteki görüntüsü. 

   

Bölümler Ölçü 

Zımba kenarı yarıçapı(mm)  10 

Baskı plakası çapı (mm) 150 

Kalıp yarıçapı(mm) 11 

Zımba ile kalıp arası boĢluk (mm) 2,01 

Zımba çapı (mm) 80 

Al 5754 sac levha kalınlığı(mm) 2 
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Derin çekme iĢlemi sonucunda oluĢan çekilmiĢ kabın ve sac levhanın çekilmeden önceki görüntüsü 

ġekil 3 a ve b‘de görülmektedir. 

 

 

                                                 (a)                                          (b) 

ġekil 3: (a) Ġlkel çap, (b) çekilmiĢ kap. 

 

Alüminyum ve alaĢımlarının sac Ģekillendirilmesinde kullanılan yöntemler; derin çekme, bükme, 

gerdirme, delme ve hidro Ģekillendirme olarak sıralanabilir. Sistemi oluĢturan alt ve üst kalıp, sac 

baskısı gibi parçaların parametreleri Ģekillendirmeye direkt etki eder. Bu faktörler ve parametreleri 

Tablo 2‘de verilmiĢtir (Pekel ve Öztürk, 2006). 

 

Tablo 2: ġekillendirmeye etki eden faktörler ve parametreleri. 

Parametreler  Etkili Faktörler 

Alt Kalıp  Köse radyüslerinin değeri, Yüzey sürtünme katsayısı, Sıcaklık 

Üst kalıp ĠniĢ hızı, Yüzey sürtünme katsayısı, Sıcaklık, iĢlem süresi        

Sac Baskısı Baskı kuvveti 

Malzeme Malzeme cinsi, Kalınlık, Akma mukavemeti, Sıcaklık 

Yağlayıcı Viskozite, Kayma modülü, Yoğunluk, v.s. 

Diğer Parametreler 
Sabitler, Kalıp geometrisindeki dikkate alınacak diğer ölçü 

değerleri v.s    

            Kaynak: Pekel ve Öztürk, 2006. 

 

Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) 
 

ÇalıĢma içeriğinde plastik Ģekillendirmeyi incelemek için sonlu elemanlar yöntemi seçilmiĢtir. Sac 

metal Ģekillendirmede sonlu elemanların seçilmesinin nedenleri arasında, bu yöntemin çok farklı 

malzeme ve çok çeĢitli temas tanımlama imkanları sunması yer almaktadır. Böylelikle Ģekillendirme 

iĢleminin doğasını oldukça fazla değiĢken Ģekillerde simülasyon etme imkanı sağlanmaktadır (Kırlı ve 

Yıldız, 2004). 

 

Modelin Tasarlanması 

 

Kalıp sistemi sırasıyla zımba, baskı plakası, sac levha ve matristen oluĢmaktadır. OluĢturulan modelin 

çalıĢma sisteminde ise matris, sabit kalırken, sac levha, baskı plakası tarafından uygulanan kuvvet 

etkisiyle matris ile baskı plakası arasına sıkıĢtırılır ve zımba Y-yörüngesi boyunca hareket ettirilerek 

matris içine doğru harekete geçer ve sac levhayı Ģekillendirir. ANSYS ortamında hazırlanan ilkel sac 

ve ĢekillendirilmiĢ hali ġekil 4‘de görülmektedir. 
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                                                   (a)                                                  (b) 

ġekil 4:  a) Ġlkel Sac, b) ÇekilmiĢ Sac 

 

Mesh Modelleme 

 

Sac, zımba, kalıp ve baskı plakasına, S.R. Co Rotation thin-shell 163 numaralı element kullanılarak 

mesh (ağ) örülmüĢtür. Kalıp, sac levha, zımba ve baskı plakasına üzerinde eĢit bölüntü sağlamak 

amacıyla 2 mm aralıklı mesh örülmüĢtür. Sac üzerindeki mesh deformasyon sonuçlarının daha sağlıklı 

alınabilmesi için bu ağlar sıklaĢtırılmıĢtır (ġekil 5).   

 

ġekil 5:  Sonlu elemanlar modelinde kalıbın mesh (ağ) örülmüĢ kesit görünüĢü 

 

Mesh örülmesinin sağlayacağı katkılardan bir tanesi ġekil 6‘da görülmektedir. Burada çekilen sac 

levhanın farklı baskı plakası basınçlarında oluĢan gerilme analizleri görülmekte ve bu sonuçlar mesh 

örülmesi sayesinde belirgin bir Ģekilde fark edilebilmektedir. 

 

    
                                 1,5 MPa                                                                          2MPa 
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           3 MPa 4 MPa 

 

 
5 MPa 

 

ġekil 6: Sonlu elemanlar modelinde farklı baskı plakası basınçlarında parçada oluĢan gerilme 

analizleri. 

 

Parçalara Malzeme Özelliklerinin Atanması 

 

Nümerik analiz ve deneysel çalıĢmada; ılık Ģekillendirme ve derin çekme iĢlemlerinde AA5754 

kullanılmıĢtır. Malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri Tablo 3‘de, kimyasal birleĢimi Tablo 4‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 3: AA 5754 malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri. 

LS-DYNA Özellikleri AA5754-O 

Özgül Ağırlık,ρ (g:/mm³) 0,002643 

Poissons oranı υ 0,33 

Elastikiyet Modülü, GPa 70,23 

Akma Mukavemeti,(MPa) 100 

Mukavemet Sabiti, k (MPa) 416,52 

r
0
 0,705 

r
45

 0,765 

r
90

 0,906 

Deformasyon SertleĢmesi Katsayısı, n 0,2939 

Barlat Sabiti, M 8,0 

Erime sıcaklığı, °C  600 

Termal Ġletkenlik, W/m.K 147 

Kaynak: Zhuo X.,1999, 167. 
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Tablo 4: AA5754 alaĢımının kimyasal birleĢimi [10]. 

 Kimyasal BirleĢim (%) 

AlaĢım Magnezyum Silisyum Bakır Demir Mangan Krom Titanyum 

AA5754 2.6-3.6  0.4  0.1  0.4  0.5  0.3  0.1 

Kaynak: Kergen, R., Jodogne, P., 1992, 51-56. 

 
    

Baskı Plakası Kuvvetinin ve Sıcaklığın Kabın Derinliğine Etkisi 

 

Sıcaklığa bağlı olarak deformasyon iĢlemleri klasik ve benzeĢ sıcaklığa göre olmak üzere iki Ģekilde 

sınıflandırılmaktadır. 

 

Klasik Sınıflandırma 

 

Klasik sınıflandırmaya göre, mekanik iĢlemler sıcak ve soğuk iĢlem olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. 

Sıcak iĢlem, deformasyon Ģartlarında (T ve ε), malzemede uygulanan deformasyonla aynı zamanda 

yeniden kristalleĢmenin gerçekleĢtiği iĢlemdir. Soğuk iĢlem ise deformasyon sırasında yeniden 

kristalleĢmenin gerçekleĢmediği iĢleme verilen isimdir. Yani malzemenin yeniden kristalleĢme 

sıcaklığı (Tyk) ile deformasyon sıcaklığının (T) kıyaslamasına göre yapılan bu gruplandırmada T > Tyk 

sıcak iĢlem, T< Tyk ise soğuk iĢlem olarak isimlendirilmektedir. Metalik malzemelerin yeniden 

kristalleĢme sıcaklığı yaklaĢık olarak ergime sıcaklığının 1/3‘ü ile 1/2‘si arasındadır (Kayalı ve 

Ensari,1986, 86-1). 

 

Benzeşme Sıcaklığına (T/ Tm) Göre Sınıflandırma 

 

Mekanik iĢlem sırasında deformasyon sıcaklığının (T°K) malzemenin ergime sıcaklığına (Tm°K) oranı 

olan benzeĢme sıcaklığına göre deformasyon iĢlemleri üç gruba ayrılır. BenzeĢme sıcaklığına göre 

gruplandırma; T/ Tm > 0,5 sıcak iĢlem, 0,5 > T/ Tm > 0,3 ılık iĢlem, T/ Tm < 0,3 ise soğuk iĢlem olarak 

isimlendirilir (Kırlı ve Yıldız, 2004). AA5754 malzemesinin ergime sıcaklığı 600°C ve deney yapılan 

iĢlem sıcaklığı 220°C seçildiğinden T / Tm>0,3 bağlantısından çıkan sonuç 220/600 = 0,366 ‗dır. 

Yapılan deney T/ Tm > 0,3 bağlantısını sağladığından ılık iĢlem olarak adlandırılmaktadır. 

 

Sıcaklık etkisiyle alüminyum-magnezyum alaĢımlarının Ģekillendirilebilirliğinin arttırılması amacıyla 

ilk çalıĢmalar 1970 yılında baĢlamıĢ ve 250˚C sıcaklıkta birim Ģekil değiĢtirmede % 300 artıĢ elde 

edilmiĢtir. Ilık Ģekillendirme olarak isimlendirilen, malzemenin faz yapısını değiĢtirmeden 

Ģekillendirilebilirliği arttırabilecek olan sıcaklık derecesi, malzemenin yeniden kristalleĢme sıcaklığına 

kadar olan ~200˚C ile ~300˚C (malzemeye bağımlı olarak 0.3*Tm) sıcaklık aralığıdır (Bolt vd. 

2001,118-121).  

 

Yapılan çalıĢmada oda sıcaklığındaki ve 220°C‘deki sac levhanın 1.5 MPa baskı plakası kuvvetinde 

sac kalınlıklarındaki fark gözlemlenmektedir, oluĢan kap derinliği ise 57,9 mm dir. 1,5 MPa‘dan 

yukarı olan baskı plakası kuvvetlerinde silindirik kapların boylarında orantılı olarak uzama 

gerçekleĢmiĢ, köĢe radüsündeki kalınlıklarda ise incelmeler oluĢmuĢtur. En yoğun incelme ve kap 

boyunun uzaması 220°C‘deki sıcaklıkta meydana geldiği gözlemlenmektedir (ġekil 7).  
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ġekil 7: Ġncelenen kapların derinlikleri. 

 

ġekil 7‘de görüldüğü gibi 25°C‘deki kap derinlikleri ile 220°C‘deki kap derinlikleri arasında farklar 

olduğu görülmektedir. 25°C‘de kap derinliklerinin 220°C de elde edilen derinliklerden daha az olduğu 

ve baskı plakası basıncının artıĢıyla kabın derinliğinde de artma olduğu görülmektedir.  

Deneysel olarak 1,5-2-3-4-5 MPa baskı plakası kuvvetleri ve 25°C-220°C‘deki çekilen kapların 

resimleri ġekil 8‘de gösterilmektedir.  

 

 
 

ġekil 8: Farklı baskı plakası kuvvetleri ve 25°C-220°C deki çekilen kapların deney sonuçları 

 

 

 
 

ġekil 9: 3 MPa‗da 25°C ve 220°C‘deki çekilmiĢ kapların cidar yüzey görüntüleri 
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3 MPa baskı plakası kuvveti ile farklı sıcaklıklarda çekilmiĢ kabın yüzeyindeki değiĢimler ġekil 9‘da 

görülmektedir. 25°C‘deki malzemenin yüzeyinde gözle görülür derecede zorlanma ve buna bağlı 

olarak malzemenin içyapısında ki akıĢ yönleri ġekil 9‗da detaylı olarak görülmektedir. 220°C‘deki 

malzemenin yüzeyinde ise sıcaklığa bağlı olarak bu yolun gözlemlenmesi biraz daha azdır. Yani 

malzemenin derin çekme esnasında ısıtılarak iĢlemin yapılması ile içyapısında ki değiĢimle akıcı 

olması sağlanarak yüzeydeki malzeme akıĢ yönünün az gözlemlenmesi sağlanmakta ve Ģekillenme 

daha iyi olmaktadır. Deneyler sırasında malzeme ısıtılarak deformasyonun azalması ile malzemenin 

sünekliği arttırılmıĢtır (Türköz, 2009). 

 

ġekil 10‘da görüldüğü gibi 1,5 ve 2 MPa pot baskısının olduğu deneylerde ANSYS LS-DYNA ve 

deneysel sonuçlar karĢılaĢtırıldığında kalınlık değiĢiminin farklı olduğu görülmektedir. Her iki deney 

yöntemindeki kalınlık değiĢimleri heterojen gerçekleĢmiĢtir.  

 

Baskı plakası kuvveti 3-4 ve 5 MPa olan karĢılaĢtırmalarda ise malzemenin merkezden uzaklaĢtıkça 

taban kısmında aynı kalınlıklara yakın sonuçlar, kabın taban köĢe kısımlarında ise daha fazla 

incelmenin olduğu, kabın ağız kısmına gittikçe daha çok farklı sonuçların oluĢtuğu görülmektedir. 

 

        
    

     
 

 
 

ġekil 10: Farklı baskı plakası ile elde edilen parçaların 0°, 45° ve 90° deki kesitlerinin kalınlık 

değiĢimi deneysel ve ANSYS LS-DYNA analiz sonuçlarının karĢılaĢtırılması. 
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ġekil 10‘daki 15-23 sınırları arasındaki kalınlık değiĢim farkının fazla olmasının nedeni olarak 

parçaların radius kenarlarındaki aĢırı zorlanmadan kaynaklandığı düĢünülmekle beraber köĢe 

kısımlarında daha fazla incelmeler olduğu görülmektedir. 45°‘de ılık ve oda sıcaklığındaki 

Ģekillenmelerde birbirinden daha bağımsız değerler çıkmasına rağmen 0° ve 90°‘de benzer sonuçlar 

elde edilmiĢtir. 

 

    
 

     
 

 
 

ġekil 11: Farklı baskı plakası ile elde edilen parçanın 0°, 45° ve 90°‘deki kesitlerinin 25°C ve 

220°C‘de kalınlık değiĢiminin deneysel sonuçları. 

 

ġekil 11‗de görüldüğü gibi sıcaklık arttıkça kaplardaki cidar kalınlık değiĢiminin de daha fazla olduğu 

görülmektedir. 5 MPa baskı plakası kuvvetindeki cidar kalınlık değiĢimi sıcaklık arttıkça yani 220°C 

de daha belirgin bir Ģekilde olmuĢtur, diğer basınçlarda ise çok az bir değiĢiklik gözlenmektedir.  

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada farklı baskı plaka kuvvetleri ve farklı sıcaklıklar uygulanarak malzemedeki kalınlık 

değiĢimi deneysel ve ANSYS LS-DYNA ile araĢtırılmıĢ ve sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçlara 

göre baskı plakası kuvveti arttıkça malzeme üzerindeki kalınlık değiĢimi daha fazla artıĢ göstermiĢtir 

ve bu durum üzerine malzemeye 220°C sıcaklık uygulandığında malzemedeki kalınlık değiĢiminin 

daha fazla olduğu ve daha homojen bir kalınlık dağılımının olduğu gözlemlenmiĢtir. 
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Kabın taban köĢelerinde aĢırı zorlanma yaĢandığı için kavis bölgesinde daha fazla incelme meydana 

gelmiĢtir. Kabın ağız kısmındaki kalınlık artıĢının nedeni baskı plakası kuvvetinin Ģekillenmeyi 

engelleyici kuvvet oluĢturması ile malzemede kalınlık değiĢiminin artmasına zemin sağlamıĢtır. 

 

Al 5754 malzemesindeki incelenen 0°, 45° ve 90°‘lik açılardaki kesitlerde birbirinden bağımsız olarak 

kalınlık değiĢimi olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada az enerji ve maliyet ile sıcaklık arttırılarak ve baskı plakası kuvveti değiĢtirilerek 

istenilen sonucu bulmaya yönelik adımlar atılmıĢtır. 
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Yoğunluğun ve Melamin KarıĢım Oranının YönlendirilmiĢ Yongalı 
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Özet 
                        

Bu çalıĢmanın amacı, yoğunluğun ve melamin katılım oranının OSB levhalarda kalınlıkça ĢiĢme, 

eğilmede elastikiyet modülü, eğilme direnci ve çekme direnci üzerine etkilerini belirlemektir. Bu 

amaçla, OSB levhaları 2440 x 1220 x 11 mm ölçülerinde 3 farklı yoğunlukta (550 - 570 - 590 kg m
-3

) 

ve üreformaldehit tutkalına 5 farklı oranda (%0 - %2,5 - %5 - %15 - %20) melamin katılarak 

üretilmiĢlerdir. Üreformaldehit ve karıĢımlarla elde edilen Melamin üreformaldehit tutkalları %65 katı 

madde içermekte olup, kuru yonga ağırlığına oranla %9.5 oranında kullanılmıĢtır. Üretilen OSB 

levhalarında karaçam (Pinus nigra A.), sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve göknar (Abies nordmanniana 

L.) yongaları sırasıyla %80, %15 ve %5 oranlarında kullanılmıĢtır.  

Her bir yoğunluk ve karıĢım oranından beĢ levha üretilmiĢtir. Deney örnekleri standartlara göre 

hazırlanmıĢ ve tüm numuneler 20±2 °C sıcaklık and %65 ±5 bağıl nem koĢullarında denge rutubetine 

(%12) ulaĢıncaya kadar bekletilmiĢtir. ÇalıĢmada bahsedilen tüm deneyler Türk standartlarına uygun 

olarak tamamlanmıĢtır. Deney sonuçlarını değerlendirmek için Varyans analizi yapılmıĢ ve guruplar 

arası ikili karĢılaĢtırmalar Duncan testi kullanılarak yapılmıĢtır. 

Sonuçlara göre, yoğunluk ve karıĢım oranı açısından en uygun olan üretim koĢulu belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yönlendirilmiş yongalı levha (OSB), fiziksel özellikler, mekanik özellikler, 

melamin oranı, melamin üreformaldehit  

 

The Impact of Density and Mixture Ratio of Melamine on Some Properties of 

Oriented Strand Board (OSB) 
 

Abstract 

 

The aim of this study is to determine the effects of density and melamine rate on thickness swelling, 

moisture resistance, modulus of elasticity in bending, bending strength and tensile strength of Oriented 

Strand Board (OSB). For this purpose, OSB panels were produced at three different density (550 - 570 

- 590 kg m
-3

 in size of 2440 x 1220 x 11 mm) and at five different mixture ratio of melamine in urea 

formaldehyde resin (0% - 2,5% - 5% - 15% - 20%). Urea formaldehyde (UF) and melamine urea 

formaldehyde (MUF) included 65% solid content were used of 9,5% ratio relatively dry wood chip 

weight. At the production of OSB panels, Black pine (Pinus nigra A.), Scots pine (Pinus sylvestris L.) 

and Fir wood (Abies nordmanniana L.) chips were used at rate of 80%, 15% and 5%, respectively.  

Five test specimens were taken for each density and mixture ratio groups. The test specimens were 

prepared according to standards and all specimens were conditioned to reach constant mass at 20°C ±2 

temperature and 65% ±5 relative humidity. All experiments were tested in compliance with Turkish 

standards. For independent variables, density, mixture ratio, all multiple comparisons were exposed to 

an analysis of variance (ANOVA) and significant differences between mean values of control and 

treated samples were determined using Duncan test. 

According to test results, optimum production conditions were specified in terms of density and 

mixture ratio of melamine. 

 

Key Words: Oriented strand board (OSB), physical properties, mechanical properties, melamine 

ratio, melamine urea formaldehyde resin 
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GĠRĠġ 

 

Dünya‘da kontrplak yapımında kullanılan kalın çaplı soymalık ağaç kapasitesinin azalması, fiyatların 

artması ve bu tip ağaçların büyük bölümünün tropik ormanlardan elde edilmesi kontrplak‘ın yerine 

geçebilecek bir levha arayıĢını getirmiĢtir. Kontrplak yapımında kullanılamayacak düĢük kalitedeki 

ince çaplı tomruklardan üretilen yönlendirilmiĢ yonga levha (Oriented Strand Board; OSB), birçok 

alanda kullanılmaya baĢlanmıĢ özellikle de kontrplağa alternative olarak rakip olmuĢ ucuz bir 

malzemedir (Akbulut vd., 2002:65).  

OSB; özel hazırlanmıĢ yongaların uygun bir tutkalla karıĢtırılıp serme sırasında istenilen istikamette 

yönlendirilmesiyle elde edilen taslağın sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle üretilen levha 

Ģeklindeki malzemedir (Akbulut vd., 2002:65). OSB‘nin bilinen yongalevhalardan en önemli farkı, 

üretiminde daha büyük ve özel olarak ĢekillendirilmiĢ yongalar (genel olarak 15-25 mm geniĢliğinde, 

75-150 mm uzunluğunda, 0,3-0,7 mm kalınlığında) kullanılması, farklı tutkal ve koruyucu kimyasallar 

ile farklı kazan içerisinde karıĢtırılıp, belirli doğrultulara yönlendirilmiĢ olarak serilip preslenmesidir 

(Thoemen vd., 2010:55).  

Bozkurt ve Göker (1990:13) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre yönlendirilmiĢ yongalevhalar orta 

derece yoğunluklu yongalevha grubuna girmektedir. Yongalevha endüstrisinde genel olarak; 

üreformaldehit (UF) tutkalı kullanılmakta iken, OSB endüstrisinde fenol formaldehit (PF), melamin 

üreformaldehit (MUF), melamin ürefenolformaldehit (MUPF) veya metilen diizosiyanat (MDI) 

tutkalları kullanılmaktadır (Thoemen et al., 2010:58). 

OSB‘nin yaklaĢık %75‘i inĢaatlarda, %20‘si paketlemede geri kalanı ise dekoratif amaçlı diğer 

uygulamalarda kullanılmaktadır (Thoemen vd., 2010:55). YönlendirilmiĢ yongalevha, iklim Ģartlarına 

karĢı dayanıklı olması sebebiyle ağırlıklı olarak inĢaat sektöründe, dıĢ uygulamalarda, inĢaat sektörü 

kadar yoğun olmasa da mobilya ve ambalaj sektöründe de kullanılmaktadır. YönlendirilmiĢ 

yongalevha, inĢaat sektöründe beton kalıbı, bölme, çatı, tavan ve döĢeme, prefabrik yapı elemanı 

olarak, mobilya sektöründe koltuk ve kanepe arkalarında, ambalaj sektöründe ise ağır malzeme 

ambalajlarında dıĢ ambalaj olarak kullanılmaktadır (Hodul, 2010:1).  

OSB Levhaları;  (1) OSB/1: Kuru Ģartlarda kullanılan, yük taĢıyıcı olmayan levhalar, genel amaçlı 

levhalar ve kapalı ortamlarda kullanılan (mobilya dâhil) levhalar, (2) OSB/2: Kuru Ģartlarda yük 

taĢıyıcı olarak kullanılan levhalar, (3) OSB/3: Nemli Ģartlarda yük taĢıyıcı olarak kullanılan levhalar, 

(4) OSB/4: Nemli Ģartlarda kullanılan ve aĢırı yük taĢıyabilen levhalar olarak dört sınıfa ayrılmaktadır 

(Anonim, 2008:3). 

Ağaç türü, özgül kütlenin, yonga geometrisinin, tutkal türü, tutkal miktarı, presleme Ģartları ve taslak 

yapısının yongalevhanın fiziksel ve mekanik özelliklerini etkilediği, özgül kütlenin artması ile 

kalınlığına ĢiĢme ve boyut stabilitesi hariç olmak üzere diğer bütün özelliklerin iyileĢtiği bildirilmiĢtir 

(Göker, 1978; Göker vd., 1984:19; Göker vd., 1993; Akbulut, 1999:93). Göker ve Akbulut 

(1992:93)‘e göre dıĢ hava koĢullarına maruz kalan yerlerde kullanılacak yongalevhalar için fenolik 

tutkallar ile izosiyanat tutkalı, iç kısımlarda ve kapalı mekânlarda kullanılacak genel amaçlı 

yongalevhalarda ise üre formaldehit tutkalı kullanılmalıdır. Kullanılan tutkal miktarının artmasıyla 

levhanın bütün direnç özellikleri ve boyutsal kararlılığı iyileĢmektedir. Akbulut (1999:111) yüzeye dik 

çekme direncinin birim yonga yüzeyine sürülen tutkal miktarıyla doğrudan iliĢkili olduğunu ve tutkal 

miktarının artmasıyla yüzeye dik çekme direncinin önemli ölçüde arttırdığını ifade etmiĢtir. 

Yongalevhalarda mekanik dirençleri yükseltmek için formaldehit oranı yüksek tutkal kullanılabileceği 

ve levhanın özgül ağırlığının yükseltilebileceği belirtilmiĢtir (Nemli, 2002:35; Nemli, 2003:103). 

Young ve Kim (2007:4155) yongalevhada melamin üreformaldehit tutkalının üreformaldehit tutkalına 

göre daha iyi mekanik değerler, daha iyi suya dayanım ve daha düĢük serbest formaldehit değeri 

verdiğini tespit etmiĢlerdir. 

Stavroz ve Leonard (1989:131) yüzey ve orta tabaka oranlarının ve tutkal miktarının artıĢının OSB 

numunelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerini iyileĢtirdiğini belirtmiĢtir. Zhou (1989:294) hızlı 

büyüyen hibrid kavak odununda levha yoğunluğu arttıkça mekanik özelliklerin iyileĢtiğini, kalınlıkça 

ĢiĢme ve su alma değerinin arttığını tespit emiĢtir. Ayrıca, yonga yönlendirilmesinin iyileĢtirilmesi ile 

levha boyuna paralel yönde eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerinin iyileĢtiğini bildirmiĢtir. 

Suziki ve Takeda (1999:289) Japon Sugi (Cryptomoria japonica D.) odununda OSB‘de mekanik 

özelliklere yonga boyu ve tabaka yapısının etkili olduğu ve çekme direncinde ise önemli bir fark 

olmadığını tespit etmiĢtir. 
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Akbulut vd. (2002:65) OSB levhalarının direnç değerleri kontrplak levhalarından düĢük çıkmasına 

rağmen, ambalaj sandığı, döĢeme, döĢeme altı, çatı kaplama ve duvar bölmesi gibi kullanım 

alanlarında yapısal kontrplak yerine kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. Brochmann vd. (2004:51) 

OSB‘de mekanik özelliklerin sonuçlarına göre çekme değeri için orta ve yüzey tabakadaki yonga 

kalınlığı ile orta ve yüzey tabakada kullanılan tutkal çeĢidinin ayrı ayrı etkili olduğunu, tutkal cinsinin 

levhanın çekme değerinin yüksek olması için etkili olduğunu bildirmiĢtir. Fenol tutkalı özellikle 

yüzeylerde güçlü bir etki gösterirken, panel boyunca daha kalın yonga kullanıldığında ise en yüksek 

çekme değeri elde edilmiĢtir. Yoğunluğu daha fazla olan levhalarda çekme değeri artmıĢtır. 

Jaroslav ve Pavel (2009:14) OSB levhalarının mekanik özellikleri üzerinde, tutkal miktarı ve 

yoğunluktaki değiĢimlerin etkisini araĢtırmıĢlar, levha yoğunluğunun düĢürülmesinin eğilme direncini 

ve elastikiyet modülü değerini azalttığını tespit etmiĢlerdir. 

Saldanha ve Iwakiri (2009:571) Pinus taeda odununda farklı tutkallar ile ürettikleri levhalarda levha 

yoğunluğunun artırılması ile eğilme direnci (MOR), elastikiyet modülü (MOE), çekme ve su emme 

değerlerinde daha iyi sonuçlar elde etmiĢlerdir. Dik eğilme ve elastikiyet modülü haricinde özelliklerin 

hepsinde fenol formaldehit ile üretilen levhalar daha iyi sonuçlar vermiĢtir. Febrianto vd. (2010:271) 

yüksek yoğunluklu odun ile üretilen OSB‘lerin eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerinin daha 

düĢük olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bu tür odunların yongaları, daha düĢük yoğunluklu odun yongaları 

ile karıĢtırıldığında eğilme direnci ve elastikiyet modülü değeri artmıĢtır. Barbuta vd. (2012:44) levha 

yoğunluğunun OSB levhalarının mekanik özelliklerine olumlu olarak etki eden kritik bir parametre 

olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Gündüz vd. (2011:2123) sarıçam odununun 80 mm‘lik yongaları ile farklı oranlarda fenol formaldehit 

tutkalı ile üretilen levhalarda pres zamanı ve tutkal oranı arttıkça yüzeye dik çekme (IB), eğilme 

direnci (MOR) ve elastikiyet modülü (MOE) değerlerinde artıĢ tespit edilmiĢtir. Esen vd. (2013:458) 

aynı Ģekilde sarıçamdan elde edilen 80 mm uzunluğunda yongalar ile üretilen OSB levhalarının 

elastikiyet modülüne pres zamanı ve pres basıncının önemli bir etkisinin olmadığı, sadece vida tutma 

direncine olumlu etkisi olduğunu tespit etmiĢlerdir. Yapıcı vd. (2013:534) sarıçam odunundan fenol 

formaldehit ile ürettikleri OSB levhalarda elastikiyet modülü ve eğilme direncine tutkal cinsi, tutkal 

oranı, pres zamanı ve pres basıncının etkisi olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Veigel vd. (2012:7) nanoselüloz lifleri ile güçlendirilen UF tutkalı ile üretilen OSB ve yongalevhaların 

mekanik değerlerinin önemli oranda iyileĢtiğini, özellikle OSB levha mukavemet değerlerinin %16 

oranında iyileĢtiğini tespit etmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmanın amacı, OSB üretiminde kullanılan üreformaldehit tutkalına farklı oranlarda melamin 

katarak farklı yoğunluklarda levha üretiminden sonra, yoğunluğun ve melamin katılım oranının OSB 

levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Sonuçta OSB levhaların 

standart değerlerini veren üretim koĢulları belirlenecek, daha ucuz ve kolay temin edilebilen bir tutkal 

türü ile levhaların üretiminin gerçekleĢmesine dolayısıyla ekonomik açıdan karlı bir üretime katkı 

sağlanmıĢ olacaktır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Kullanılan Ağaç Türleri ve Yongaların Elde Edilmesi 

Bu çalıĢmada, OSB üretimi için Karaçam (Pinus nigra A.), Sarıçam (Pinus silvestris L.) ve Göknar 

(Abies nordmanniana L.) odunları kullanılmıĢtır. Odunların çapları 10 – 30 cm arasında, boyları ise 2 

m olup, kabukları iki adet döner tamburu olan kabuk soyucuda soyulduktan sonra hareketli disk 

yongalayıcıda kalınlıkları 0,5 – 1,0 mm, geniĢlikleri 15 – 25 mm ve uzunlukları 65 – 85 mm olan 

yongalar elde edilmiĢtir. Levhaların üretiminde %80 Karaçam, %15 Sarıçam ve %5 Göknar 

yongalarından oluĢan karıĢım kullanılmıĢtır. 
 

Kimyasallar 

Levhaların üretiminde %65‘lik üreformaldehit (UF) tutkalı ve %2,5 - 5 - 15 ve %20 melamin içeriğine 

sahip melamin-üreformaldehit (MUF) katı tutkal miktarı kuru yonganın %9,5‘i olacak Ģekilde, 

sertleĢtirici olarak ise %10‘luk amonyum sülfat çözeltisi yüzey tabaka için tutkal katı miktarının 

%2,2‘si, orta tabaka için tutkal katı miktarının %2,6‘sı oranında kullanılmıĢtır. Levhanın rutubete ve 

suya karĢı direncini artırmak için su itici kimyasal madde olarak parafin kuru yongaya oranla %0,6 
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olacak Ģekilde %40 konsantrasyonda kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan tutkal ve kimyasalların 

değerleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1: Üretimde Kullanılan Tutkal Ve Kimyasalların Özellikleri 

Tutkal/Kimyasal 
Katı madde 

(%) 

Yoğunluk 

(g/cm³) 

Vizkozite 

(cP) 
pH 

Mol oranı  

(MR) 

Akma zamanı   

(sn) 

Jel süresi  

(sn) 

UF (M:%0) 65 1,3 430 8,2 1,30 75 43 

MUF (M:%2,5) 65 1,290 420 8,6 1,13 82 59 

MUF (M:%5,0) 65 1,287 493 8,5 1,13 105 50 

MUF (M:%15) 65 1,290 484 9,0 1,23 84 65 

MUF (M:%20) 65 1,305 253 9,2 1,13 50 80 

Parafin 40 0,93 46 8,0 - 12 - 

Amonyum Sülfat  10 1,10 7,0 8,2 - - - 

 

Levhaların Üretimi 

Deneme levhaları aynı üretim Ģartlarında, farklı melamin içeriğine sahip tutkallar ile üç farklı levha 

yoğunluğunda üretilmiĢtir. Levha üretim Ģartları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Deneme Levhalarının Üretim ġartları 

Üretim ġartları 
Levha Yoğunluğu  

(kg/m³) 

Melamin katılım oranı 

% 0 % 2,5 % 5 %15 %20 

Pres Sıcaklığı (C°) 
550 

570 

590 

180 

Presleme Süresi (s) 200 

Presleme Faktörü (s/mm) 11,5 

Katı tutkal / Kuru yonga (%) 9,6 

 

Yongalar üç geçiĢli döner tip tambur kurutucuda, kurutma çıkıĢ rutubeti % 3-5 olacak Ģekilde 

kurutulmuĢtur. Kurutulan yongalara tutkal ve kimyasallar, döner tambur tip tutkal karıĢtırıcı kazan 

içerisinde atomizerler ile parafin, tutkal, sertleĢtirici sıralamasıyla püskürtülmüĢtür. 

Tutkallanan yongalar yüzey tabakalar için biri serme hattının baĢında diğeri de sonunda olmak üzere 

iki adet serme baĢlığında diskli yönlendiriciler ile serilerek önce levhanın alt yüzeyi, orta tabaka 

oluĢumundan sonra ise üst yüzeyi oluĢturulmuĢtur. Orta tabaka oluĢumu için yongalar, iki yüzey 

serme baĢlığının ortasında yer alan bir adet serme baĢlığında, çarklı yönlendiriciler ile üretim yönüne 

dik serilerek levha orta tabakası oluĢturulmuĢtur. 

Serme hattında oluĢturulan yonga keçesi (yonga pastası), altı katlı eĢzamanlı pres de 180 °C sıcaklık 

altında 11,5 s/mm ısıtma faktörü ile preslenerek 11,0 ± 0,8 mm kalınlığında 1220 x 2440 mm 

ebatlarında levhalar oluĢturulmuĢtur. Üretilen levhalardan 5 adedi deney levhaları olarak alınmıĢtır. 

Üretim koĢulları (Tablo 2) için deney numuneleri bu levhalardan kesilmiĢtir. 

Hazırlanan numunelerden ilk olarak serbest formaldehit deneyi numuneleri %45 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 

1 C° sıcaklık Ģartlarında sabit kütleye ulaĢıncaya kadar kondisyonlanmıĢtır. Diğer deneyler için ise 

iklimlendirme kabininde %65 ± 5 bağıl nem ve 20 ± 2 C° sıcaklık değerlerinde değiĢmez ağırlığa 

kadar bekletildikten sonra Türk Standartlarına göre deneyleri yapılmıĢtır. 

 

Deneyler  

Üretilen levhaların özelliklerini belirleyebilmek için; yoğunluk ölçümleri TS EN 323 (Anonim, 

1999a:2), Eğilme Direnci ve Eğilmede Elastikiyet Modülü TS EN 310 (Anonim 199b:4), Levha 

Yüzeyine Dik Çekme Direnci TS EN 319 (Anonim, 1999c:2), Su içerisinde Daldırma ĠĢleminden 

Sonra Kalınlıkça ġiĢme TS EN 317 (Anonim, 1999d:2), Rutubet Miktarı TS EN 322 (Anonim, 

1999e:2), Rutubete KarĢı Dayanıklılık- kaynatma TS EN 1087-1 (Anonim, 1999f:4) ve Formaldehit 

Miktarının (Ekstraksiyon Metodu ile Ayırma) TS 4894 EN 120 (Anonim, 1999g:3) standartlarına göre 

yapılmıĢtır. 

 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Bu çalıĢmada, levhanın eğilme direnci, elastikiyet modülü, yüzeye dik çekme direnci ve 24 saat 

kalınlıkça ĢiĢme değerleri üzerine farklı levha yoğunluklarının (550 kg/m³, 570 kg/m³ ve 590 kg/m³) 

ve UF tutkalı içerisine katılan melamin oranlarının (% 0 - 2,5 - 5 - 15 - 20) etkileri Varyans Analizi 

yardımıyla belirlenmiĢ ve ikili karĢılaĢtırmalar için de Duncan Testi kullanılmıĢtır. Elde edilen 
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değerlerin örnek sayısı (n), aritmetik ortalaması ( x ) ve standart sapma (S) değerleri hesaplanmıĢ ve 

tablolar halinde her bir deney için verilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

 

1. Levha Rutubet Değeri 

Üretim sonrası pres çıkıĢı her bir tutkal ve yoğunluk grubu için levha rutubet değeri ortalama sonuçları 

Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Pres Sonrası Ortalama Levha Rutubet Değerleri 

Levha yoğunluk 
Tutkal karıĢım oranları 

UF (M:%0) MUF (M:%2,5) MUF (M:%5,0) MUF (M:%15) MUF (M:%20) 

550 kg/m³ 3,8 3,9 3,5 3,6 3,9 

570 kg/m³ 5,0 4,5 4,3 4,7 4,0 

590 kg/m³ 4,0 4,1 3,7 4,7 4,1 

 

Levha rutubet değeri; yaĢ yonga rutubetine, kurutma çıkıĢı rutubetine, tutkallama karıĢtırıcı kazan 

içerisinde verilen tutkal ve kimyasal miktarlarından kaynaklanan tutkallı yonga rutubetine, presleme 

sıcaklığı ve süresi ile ortam sıcaklığı ve nem değiĢimine göre değiĢebilmektedir. 

 

2. Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülü 

 Yongaların üretim yönüne paralel (boyuna) ve üretim yönüne dik (enine) olarak serilme 

Ģekline göre eğilme direnci ve elastikiyet modülü değeri her bir yoğunluk grubu ve tutkal cinsine göre 

ayrı ayrı tespit edilmiĢtir. Elde edilen direnç değerlerinin istatistiksel değerlendirmesi yapılarak 

sonuçlar yorumlanmıĢtır. 

 

2.1. Levha enine eğilme direnci ve elastikiyet modulü  

 Levha üretim yönüne dik doğrultuda (enine) yapılan eğilme deneyi sonucuna göre her bir 

yoğunluk değeri için farklı melamin içeriği (%M) değerlerine göre elde edilen direnç değerlerinin 

değiĢimleri ġekil 1‘de verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 1: Farklı Levha Yoğunluğu ve Melamin Ġçeriğine Göre Enine Eğilme Direnci DeğiĢimi 

 

 Levha yoğunluğu ve tutkal içerisinde bulunan melamin oranlarının enine eğilme direnci 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 4‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4: Enine Eğilme Direncine ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 
Kaynak Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

Yoğunluk 42,921 2 21,460 14,599 0,000* 

Melamin Oranı 91,126 4 22,781 15,498 0,000* 
 *: 0,05 önem düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 4‘e göre enine eğilme direnci değerleri levha yoğunluklarına ve tutkal içerisindeki melamin 

oranlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0.05). Levha yoğunluğu ve melamin katılım 

yüzdelerinin etkilerini belirlemek için yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 5‘te verilmiĢtir. 
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Tablo 5‘e göre, her üç yoğunluk değeri arasında enine eğilme direnci bakımından anlamlı farklılıklar 

bulunmakta olup, en düĢük enine eğilme direnci 550 kg/m³ yoğunlukta elde edilirken en yüksek enine 

eğilme direnci 590 kg/m³ yoğunlukta elde edilmiĢtir. 

Tablo 5: Enine Eğilme Direnci Ġçin Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine ĠliĢkin Duncan Testi Sonuçları 
Yoğunluk 

(kg/m³) 

Enine Eğilme Direnci 

(N/mm²) 

Homojen Gruplar 

1 2 3 

550 13,4 *   

570 14,3  *  

590 15,2   * 

Melamin Oranı     

2,5% 12,9 *   

0% 13,3 *   

5% 14,4  *  

20% 14,9  *  

15% 16,0   * 

 

Dolayısıyla yoğunluk arttıkça enine eğilme direnci artmıĢtır. Tutkal içerisindeki melamin oranlarına 

iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre (Tablo 5) en düĢük enine eğilme direncine sahip olan grupta %0 

ve %2.5 melamin oranına sahip tutkallar ile üretilen levhalar yer alırken, en yüksek enine eğilme 

direncine sahip grupta ise %15 melamin oranına sahip OSB grubu yer almıĢtır. 

 Levha üretim yönüne dik doğrultuda farklı yoğunluk değeri ve farklı melamin içeriği (%M) 

değerlerine göre elde edilen elastikiyet modulü değerlerinin değiĢimleri ġekil 2‘de verilmiĢtir. 
 

 
ġekil 2: Farklı Levha Yoğunluğu ve Melamin Ġçeriğine Göre Enine Elastikiyet Modulü DeğiĢimi 

 

 Levha yoğunluğu ve melamin oranlarının enine elastikiyet modulü değeri üzerindeki etkisini 

belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 6: Enine Elastikiyet Modülü Değerine ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 
Kaynak Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

Yoğunluk 382674,960 2 191337,480 15,316 0,000* 

Melamin Oranı 988317,813 4 247079,453 19,778 0,000* 
 *: 0,05 önem düzeyinde anlamlı 

 

 Tablo 6‘ya göre enine elastikiyet modülü değerleri levha yoğunluklarına ve tutkal içerisindeki 

melamin oranlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Levha yoğunluğu ve melamin 

katılım yüzdelerinin etkilerini belirlemek için yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 7‘de verilmiĢtir. 

  

Tablo 7: Enine Elastikiyet Modülü Değeri Ġçin Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine ĠliĢkin Duncan Testi 

Sonuçları 

Yoğunluk 

(kg/m³) 

Enine Elastikiyet Modulü 

(N/mm²) 

Homojen Gruplar 

1 2 3 

550 1606 *   

570 1726  *  

590 1776  *  

Melamin Oranı     

0% 1565 *   

2,5% 1598 *   
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5% 1680  *  

20% 1824   * 

15% 1847   * 

 Levha yoğunluğuna iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre (Tablo 7), en düĢük enine elastikiyet 

modulü değeri 550 kg/m³ yoğunlukta elde edilmiĢtir. En yüksek elastikiyet modulü değeri 590 kg/m³ 

yoğunlukta elde edilmiĢ olmakla beraber 570 kg/m³ ve 590 kg/m³ yoğunluk değerine sahip levhalar 

aynı grupta yer almıĢ olup, istatistiksel olarak aralarında bir farklılık yoktur. Ancak, yoğunluk artıĢı ile 

birlikte elastikiyet modülü değeri artmıĢtır. 

Tutkal içerisindeki melamin oranlarına göre en düĢük enine elastikiyet modulü değerini %0 ve %2.5 

melamin oranına sahip tutkallar verirken aynı grupta yer almıĢtır. En yüksek enine elastikiyet modulü 

değerini %15 melamin katkılı tutkal verirken %20 melamin katkılı tutkal ile aynı homojenlik 

grubunda yer almıĢtır. Melamin katılım oranı artıĢı enine elastikiyet modulü değerini artmıĢtır. 

 

2.2. Levha boyuna eğilme direnç değerleri 

 Levha üretim yönüne paralel doğrultuda (boyuna) farklı yoğunluk ve farklı melamin içeriği 

(%M) değerlerine göre elde edilen direnç değerlerinin değiĢimleri ġekil 3‘te verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3: Farklı Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine Göre Boyuna Eğilme Direncindeki DeğiĢim 

 

 Levha yoğunluğu ve tutkal içerisinde bulunan melamin oranlarının boyuna eğilme direnci 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 8‘de verilmiĢtir. 

  

Tablo 8: Boyuna Eğilme Direnç Değerine ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 
Kaynak Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

Yoğunluk 180,867 2 90,434 15,076 0,000* 

Melamin Oranı 78,481 4 19,620 3,271 0,017* 
 *: 0,05 önem düzeyinde anlamlı 

 

 Tablo 8‘e göre boyuna eğilme direnç değerleri levha yoğunluklarına ve tutkal içerisindeki 

melamin oranlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Levha yoğunluğu ve melamin 

katılım yüzdelerinin etkilerini belirlemek için yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 9‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 9: Boyuna Eğilme Dirençi Ġçin Yoğunluk ve Melamin Ġçeiğine ĠliĢkin Duncan Testi Sonuçları 

Yoğunluk 

(kg/m³) 

Boyuna Eğilme Direnci 

(N/mm²) 

Homojen Gruplar 

1 2 3 

550 21,6 *   

570 23,7  *  

590 25,4   * 

Melamin Oranı     

2,5% 21,9 *   

0% 23,3 * *  

5% 23,7 * *  

15% 23,8 * *  

20% 25,1  *  

 



183 

 Levha yoğunluğuna iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre (Tablo 9) her üç yoğunluk değeri 

arasında boyuna eğilme direnç değeri bakımından anlamlı farklılıklar bulunduğu ve en düĢük boyuna 

eğilme direnç değeri 550 kg/m³ yoğunluğunda elde edilirken, en yüksek boyuna eğilme direnç değeri 

ise 590 kg/m³ yoğunluğunda elde edilmiĢtir. Yoğunluk gruplarına göre boyuna eğilme direnci ile enine 

eğilme direnci benzerlik göstermiĢtir. Ancak boyuna eğilme direnci değerleri daha yüksek çıkmıĢtır. 

Tutkal içerisindeki melamin oranlarına iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre en düĢük boyuna eğilme 

direnci %2.5 melamin katkılı tutkal olup, %0, %5 ve %15 melamin katkılı tutkallar ile aynı grupta yer 

almaktadır. En yüksek boyuna eğilme direnci değeri %20 melamin katkılı tutkal ile elde edilmiĢtir 

ve %0, %5 ve %15 melamin katkılı tutkallar ile aynı grupta yer almıĢtır. Dolayısıyla melamin katılım 

oranları açısından boyuna eğilme direnci değerleri birbirine yakın değerler göstermiĢtir. 

Levha boyuna yönünde farklı yoğunluk ve farklı melamin içeriği (%M) değerlerine göre elde edilen 

boyuna elastikiyet modulü değerlerinin değiĢimleri ġekil 4‘te verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 4: Farklı Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine Göre Boyuna Elastikiyet Modülü Değerindeki 

DeğiĢim 

 

 Levha yoğunluğu ve tutkal içerisinde bulunan melamin oranlarının boyuna elastikiyet modülü 

değeri üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 10‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 10: Boyuna Elastikiyet Modülü Değerine ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 
Kaynak Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

Yoğunluk 2539126,427 2 1269563,213 20,146 0,000* 

Melamin Oranı 2276361,387 4 569090,347 9,030 0,000* 
 *: 0,05 önem düzeyinde anlamlı 

 

 Tablo 10‘a göre boyuna elastikiyet modülü değerleri levha yoğunluklarına ve tutkal 

içerisindeki melamin oranlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Levha yoğunluğu ve 

melamin katılım yüzdelerinin etkilerini belirlemek için yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 11‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 11: Boyuna Elastikiyet Modülü Değeri Ġçin Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine ĠliĢkin Duncan 

Testi Sonuçları 
Yoğunluk 

(kg/m³) 

Boyuna Elastikiyet Modülü  

(N/mm²) 

Homojen Gruplar 

1 2 

550 3144 *  

570 3471  * 

590 3576  * 

Melamin Oranı    

0% 3198 *  

2,5% 3253 *  

15% 3329 *  

5% 3567  * 

20% 3637  * 
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 Levha yoğunluğuna ve melamin içeriğine iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre (Tablo 11), iki 

homejen grup oluĢmuĢ en düĢük boyuna elastikiyet modülü değeri 550 kg/m³ yoğunluğunda iken en 

yüksek boyuna elastikiyet modülü değeri ise 590 kg/m³ yoğunluğunda elde edilmiĢtir.  

 Tablo 11 incelendiğinde; ilk grupta en düĢük değerden baĢlama üzere sırasıyla %0, %2,5 

ve %15 melamin oranına sahip tutkallar yer alırken, ikinci grupta ise %5 ve %20 melamin oranına 

sahip tutkallar yer almıĢ ve en yüksek değer %20 melamin katkılı tutkal ile elde edilmiĢtir. Hem 

yoğunluk hem de melamin katkısına göre sonuçlar enine elastikiyet modülü değerlerinden yüksek 

çıkmıĢ ancak, benzer iliĢki görülmüĢtür.  

 

3. Yüzeye Dik Çekme Direnci 

 Farklı yoğunlukta üretilen levhalarda elde edilen yüzeye dik çekme direnci değerlerinin farklı 

(%M) içeriğine göre değiĢimleri ġekil 5‘de verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 5: Farklı Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine Göre Yüzeye Dik Çekme Direnci DeğiĢimi 

 

 Levha yoğunluğu ve tutkal içerisinde bulunan melamin oranlarının yüzeye dik çekme direnci 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 12‘de verilmiĢtir. 

  

Tablo 12: Yüzeye Dik Çekme Direnci değerine iliĢkin varyans analizi sonuçları 
Kaynak Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

Yoğunluk 0,017 2 0,009 8,443 0,001* 

Melamin Oranı 0,081 4 0,020 19,793 0,000* 
 *: 0,05 önem düzeyinde anlamlı 

 

 Tablo 12‘ye göre yüzeye dik çekme direnci değerleri levha yoğunluklarına ve tutkal 

içerisindeki melamin oranlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Levha yoğunluğu ve 

melamin katılım yüzdelerinin etkilerini belirlemek için yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 13‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 13: Yüzeye Dik Çekme Direnci Değeri Ġçin Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine ĠliĢkin Duncan 

Testi Sonuçları 
Yoğunluk 

(kg/m³) 

Yüzeye Dik Çekme Direnci 

(N/mm²) 

Homojen Gruplar 

1 2 3 4 

550 0,38 *    

570 0,40  *   

590 0,41  *   

Melamin Oranı      

5% 0,35 *    

2,5% 0,37 * *   

0% 0,38  *   

15% 0,42   *  

20% 0,45    * 

 

 Levha yoğunluğuna iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre (Tablo 13), iki homejen grup 

oluĢmuĢ en düĢük yüzeye dik çekme direnci değeri 550 kg/m³ yoğunluğunda iken en yüksek yüzeye 

dik çekme direnci değerinin ise 570 kg/m³ (0,40 N/mm
2
) ve 590 kg/m³ (0,41 N/mm

2
) yoğunluğunda 
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elde edilmiĢtir. Eğilme direnci ve elastikiyet modülün de olduğu gibi yoğunlukla birlikte çekme 

direncide yükselmiĢtir. 

 Tutkal içerisindeki melamin oranlarına iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre ise dört homojen 

grup oluĢtuğu görülmektedir. Burada en düĢük yüzeye dik çekme direnci değerini aynı grupta yer 

alan %2,5 ve %5 melamin oranına sahip tutkallar verirken, en yüksek yüzeye dik çekme direnci 

değerini %20 melamin oranına sahip tutkal vermiĢtir. Katılım oranın yükselmesi (özellikle %15 

ve %20) çekme direncini yükseltmiĢtir. 

 

4. Kalınlıkça ġiĢme  

 Farklı yoğunlukta üretilen levhalarda farklı melamin (%M) içeriğinin kalınlıkça ĢiĢme (24 

saatte) değeri üzerindeki etkisine iliĢkin değiĢim ġekil 6‘da verilmiĢtir.  

 

 
ġekil 6: Farklı Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine Göre Kalınlıkça ġiĢme Değerindeki DeğiĢim 

 

 Levha yoğunluğu ve tutkal içerisinde bulunan melamin oranlarının kalınlıkça ĢiĢme değeri 

üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 14‘te verilmiĢtir. Buna 

göre; kalınlıkça ĢiĢme değerleri levha yoğunluklarına ve tutkal içerisindeki melamin oranlarına göre 

anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). 

 

Tablo 14: Kalınlıkça ġiĢme Değerine ĠliĢkin Varyans Analizi Sonuçları 
Kaynak Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ortalaması F p 

Yoğunluk 27,555 2 13,777 3,415 0,039* 

Melamin Oranı 214,188 4 53,547 13,273 0,000* 
 *: 0,05 önem düzeyinde anlamlı 

 

 Levha yoğunluğu ve melamin katılım yüzdelerinin etkilerini belirlemek için yapılan Duncan 

testi sonuçları Tablo 15‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 15: Kalınlıkça ġiĢme Değeri Ġçin Yoğunluk ve Melamin Ġçeriğine ĠliĢkin Duncan Testi 

Sonuçları 
Yoğunluk 

(kg/m³) 

Kalınlıkça ġiĢme Değeri 

(%) 

Homojen Gruplar 

1 2 3 4 

590 22,4 *    

550 22,8 * *   

570 23,9  *   

Melamin Oranı      

20% 20,5 *    

15% 22,3  *   

0% 22,7  * *  

2,5% 24,1   * * 

5% 25,6    * 

 

 Levha yoğunluğuna iliĢkin Duncan testi sonuçlarına göre (Tablo 15), iki homejen grup 

oluĢmuĢ en düĢük kalınlıkça ĢiĢme değeri 590 kg/m³ yoğunluğunda elde edilirken, en yüksek 

kalınlıkça ĢiĢme değeri ise 570 kg/m³ yoğunluğunda elde edilmiĢtir. 
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 Tablo 15 incelendiğinde; tutkal içerisindeki melamin oranlarına iliĢkin Duncan testi 

sonuçlarına göre dört homojen grup oluĢtuğu görülmektedir. En düĢük kalınlıkça ĢiĢme değeri %20 

melamin içeriğine sahip tutkal ile elde edilirken, en yüksek kalınlık ĢiĢme değeri %5 melamin katkılı 

tutkalda elde edilmiĢtir ancak %2,5 melamin katkılı tukal iĢe aynı grupta yer almaktadır. Melamin 

katılım oranı kalınlıkça ĢiĢme değerinde iyileĢme sağlamıĢtır. 

 

5. Levha Serbest Formaldehit Değeri 

Farklı yoğunluk ve farklı tutkallar için ölçülen serbest formaldehit değeri ortalama sonuçları Tablo 

16‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 16: Levha Serbest Formaldehit Ortalama Değerleri (mg/100g) 

Tutkal Cinsi 
Levha yoğunluğu  

550 kg/m³ 570 kg/m³ 590 kg/m³ 

UF (M:%0) 9,2 11,3 8,1 

MUF (M:%2,5) 6,1 7,2 5,8 

MUF (M:%5,0) 8,0 9,5 7,3 

MUF (M:%15) 6,9 7,0 6,2 

MUF (M:%20) 4,3 5,4 4,0 

 

TS EN 300 (Anonim, 2008) standardına göre 8 mg/100 g ve üzerindeki değerler E2 sınıfına girmekte 

iken 8 mg/100g altındaki değerler E1 sınıfına girmektedir. Tablo 3.10‘da melamin katkı oranı %15 

ve %20 olan melamin üreformaldehit tutkalında elde edilen serbest formaldehit değerlerinden 

görüleceği üzere bu tutkallar ile üretilen levhalar E1 sınıfına girmektedir. Tablo 16‘da serbest 

formaldehit değerlerinin melamin içeriği arttıkça levha serbest formaldehit değerinin düĢtüğü 

görülmektedir. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

ÇalıĢma kapsamında üreformaldehit tutkalına %0-2,5-5-15-20 oranında melamin katılarak elde edilen 

melamin üreformaldehit  (MUF) tutkalı ile 550 kg/m³, 570 kg/m³ ve 590 kg/m³ yoğunluklarda üretilen 

OSB levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri ortalama değerleri Tablo 17‘de verilmiĢtir. Elde edilen 

en iyi sonuçlar tablo üzerinde koyu ve altı çizilerek gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 17: Melamin Katkılı UF Tutkalı ile Üretilen OSB Levhaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

Tutkal  

Cinsi 

Levha 

Yoğunluk 

Enine 

Eğilme 

(N/mm²) 

Enine 

Elastikiyet 

(N/mm²) 

Boyuna 

Eğilme 

(N/mm²) 

Boyuna 

Elastikiyet 

(N/mm²) 

Yüzeye Dik  

Çekme 

(N/mm²) 

Kalınlıkça  

ġiĢme 

(%) 

Serbest 

Formaldehit 

(mg/100g) 

MUF 

(M:%0) 

550  12,0 1403 21,1 2880 0,37 23,5 9,2 

570 13,3 1609 24,0 3405 0,38 26,7 11,3 

590 14,5 1683 25,0 3309 0,39 17,9 8,1 

MUF  

(M:%2,5) 

550  12,1 1514 20,0 2997 0,35 24,7 6,1 

570 12,7 1610 20,9 3201 0,37 25,8 7,2 

590 13,9 1670 25,0 3561 0,41 21,9 5,8 

MUF  

(M:%5,0) 

550  13,1 1511 20,5 3080 0,33 23,1 8,0 

570 15,2 1785 24,8 3663 0,38 26,2 9,5 

590 14,8 1746 25,8 3959 0,35 27,3 7,3 

MUF  

(M:%15) 

550  15,4 1810 22,8 3182 0,41 20,2 6,9 

570 15,4 1802 24,0 3381 0,42 20,9 7,0 

590 17,1 1928 24,0 3424 0,43 25,9 6,2 

MUF  

(M:%20) 

550  14,2 1793 23,4 3580 0,41 22,8 4,3 

570 14,6 1825 24,4 3705 0,46 19,7 5,4 

590 15,7 1854 27,3 3626 0,47 19,1 4,0 

 

 Enine eğilme direnç değeri ile levha yoğunluğu ve melamin miktarı arasında doğrusal bir iliĢki 

olduğu görülmüĢtür. Literatürde de benzer sonuçlar elde edilmiĢ olup, çalıĢmayı doğrulamaktadır 

(Göker vd., 1983:19; Gündüz ve Masraf, 2005:67; Jaroslav ve Pavel, 2009:14; Saldanha ve Iwakiri, 

2009:576; Barbuta vd., 2012:48). 

Elastikiyet modülü değeri ile levha yoğunluğu ve melamin miktarı arasında doğrusal bir iliĢki olduğu 

görülmüĢtür. Literatürde benzer sonuçlar elde edilmiĢtir (Yapıcı, 2013:534). 
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Boyuna eğilme direnç değerlerinin melamin miktarı ve yoğunluk değeri ile doğrudan bir artıĢ veya 

azalıĢ göstermediği anlaĢılmaktadır. Bunun yonga ebatları özellikle yonga boyu ve levha alt ve üst 

yüzeyinde kullanılan yongaların serme ünitesinde yönlendirme Ģekilleriyle doğrudan iliĢkili olduğu 

düĢünülmektedir. 

 Boyuna elastikiyet modülü değerlerinde yoğunluk artıĢı ile orantılı olarak artıĢ olduğu 

görülmekle birlikte (iki değer hariç), melamin katkısının belirgin ve düzenli bir etkisi yoktur. Bunun 

özellikle levha yüzeyinde üretim yönünde serilen yonganın boyutunun ve yongaların levha yüzeyinde 

dağılım Ģeklinin etkili olduğu ayrıca, yoğunluk artıĢı ile oluĢan yonga sıkılığının eğilme ve elastikiyet 

deneyinde uygulanan sabit kuvvete gösterdiği dirençten kaynaklandığı düĢünülmektedir. Literatürde 

de yongaların levha boyuna paralel yönde serilme Ģeklinin iyileĢtirilmesi ile levhanın boyuna yönde 

eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerinde iyileĢme olduğunu tespit edilmiĢtir (Zhou, 1989:294; 

Saldanha ve Iwakiri, 2009;576). 

 Yüzeye dik çekme direncinde; tüm tutkal grupları ve yoğunluk değerleri için standardın 

istediği değerleri karĢılandığı; melamin katılım oranı arttıkça yüzeye dik çekme direnci değerinin 

arttığı görülmektedir. Literatürde yüzeye dik çekme değeri için orta ve yüzey tabakadaki yonga 

kalınlığı, orta ve yüzey tabakada kullanılan tutkal çeĢidinin, tutkal cinsinin etkin olduğu belirtilmiĢtir 

(Brochmann vd., 2004:54; Saldanha ve Iwakiri, 2009:576). 

 Melamin katılım oranı arttıkça serbest formaldehit ortalama değerleri düĢmektedir (Tablo 16). 

Üreformaldehit tutkalı içerisindeki melamin oranı arttıkça mukavemet değerlerinde istatistiksel olarak 

önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır (Nemli ve Akbulut, 2004:44). 

 Kalınlıkça ĢiĢme değerinin levha yoğunluğu ile direk bir iliĢkisi olmadığı, kullanılan tutkal 

çeĢidi ile bağlantısı olduğu tespit edilmiĢtir. Literatürde levha yoğunluğunun artırılması ile su emme 

değerlerinde daha iyi sonuçlar alındığını belirtilmiĢtir (Saldanha ve Iwakiri, 2009:576). Ayrıca, 

melamin katılımının kalınlıkça ĢiĢmeyi azalttığı belirtilmiĢtir (Nemli ve Akbulut, 2004:44). 

 OSB 2 tipi levha üretimi için standardın öngördüğü mekanik mukavemet değerlerinin boyuna 

elastikiyet değeri haricinde her tutkal cinsi ve yoğunluk değerinde sağlanabildiği görülmektedir. 

Boyuna elastikiyet değerinin bazı tutkal ve yoğunluk değerlerinde standardın öngördüğü değerde 

sağlanamamasındaki etkenlerin özellikle yonga boyundan, serme hattında yongaların 

yönlendirilmesinden ve yonga ağırlık dağılımında (yoğunluk farkı) meydana gelen farklılıklardan 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

Buna göre en iyi değerler 590 kg/m³ yoğunlukta ve genel olarak %15 melamin katkısı ile elde 

edilmiĢtir. Sadece fiziksel özelliklerden olan kalınlıkça ĢiĢme %0 melamin katkılı UF tutkalında 590 

kg/m³ yoğunlukta elde edilmiĢtir.  

 Sonuç olarak; bu çalıĢma ile düĢük levha yoğunluklarında, temini ve üretimi diğer tutkallara 

göre daha kolay olan melamin katkılı tutkallar ile kullanım yerine uygun levhalar elde edilebileceği 

tespit edilmiĢtir. Levha yoğunluğu arttıkça kalınlıkça ĢiĢme değeri haricindeki tüm mukavemet 

değerlerinde artıĢ olduğu, kalınlıkça ĢiĢme değerinin levha yoğunluğundan değil tutkal farklılığından 

doğrudan etkilendiği istatistiksel olarak da ortaya konmuĢtur. Kalınlıkça ĢiĢme değerini en çok 

etkileyen faktörler, kullanılan su itici özelliğe sahip kimyasalın (genellikle parafin emülsiyonu) miktarı 

ve kalitesi, kullanılan tutkalın cinsi, kalitesi ve miktarı olduğu öngörülmektedir. DüĢük levha 

yoğunluğunda odun tüketim miktarı daha az olacağından hem kaynaklar daha verimli kullanılmıĢ 

olacak hem de levha üretim maliyetleri azaltılarak ekonomiye katkı sağlanmıĢ olacaktır.  
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Abstract 

H20 wood beam is a material that has high bearing strength on account of its cross-section.  It  is  a 

multipurpose structure component which is used as reinforced concrete block ( reinforced concrete 

floor, frame and column etc. ) and its lifetime is more durable and enduring.  H beam is consisted 

combination main frame plywood that is located between 2 flange.  Plywood is 21 mm thickness  

wood composite that has 11 layers.  Also it is comprised of combination wood lamination which has 

not delamination with production techniques.  The end of main frame plywood is machined  and 

during machining it causes damage at bottom layer because of delamination.  To prevent delamination 

experiments are performed with using uncoated end mill that has 2,3,4 teeth and compression end mill.  

Taguchi method are used to indicate optimum cutting parameters and proper tool.  To machine 

wooden materials high cutting and feeding speed are conducted.  In this research 

8000,9000,10000,11000 rpm and 0.06, 0.09, 0.12, 0.15 mm/tooth cutting conditions are performed. 

Consequently, it is noticed that the values of experiment shows the apppropriate spindle speed is 9000 

rpm, feed rate 0,09 mm/tooth, and end mill with 4 teeth. 

Keywords: H20 beam, Taguchi design, delamination, plywood machining 

 

INTRODUCTION 

 

 H beam is consisted of plywood body which is located between 2 flanges (Figure 1)[1].  Plywood is 

21 mm thickness  wood composite that has 11 layers.  The beam generally is used as construction 

material and column-curtain formwork system takes place by solid webbed H20 timber beams tied to 

tensile resistant steel walers by the beam clamps that can transmit force to the steel walers, and 

covering the framed form by plywood.  Formed panels are connected to eachother by Waler.  It can be 

seen  material properties of H beam in Table 1[1]. 

 

 Table 1: H20 Beam Material Properties 

Type of Wood Spruce 

Wood Moisture %12-14 

Weight 4.7 kg/m 

Gluing Adhesive ACC. To EN 301 

Web Solid Plywood Panel 

Warp Load Moment 10.9 kNm 

Shearing Load 23.9 kN 

Crush Load 47.8 kN 

 

 
Figure 1: Dimension of H20 Beam 
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Large areas can be covered by establisting large surfaced panels.  Heavy  panels can be carried only by 

crane.  After the assembling of the panels, they can be used till the end of the job without any 

dismantling.  This specification of the system provides reduced labor, time and minimizes wasted 

material.  However, there is a durability problem of beam.  During manufacturing process 

delamination problem has appeared with cutting end side of plywood.  Milling is a machining 

operation frequently used in manufacturing parts of wood composites.  As seen in Figure 2, during 

peripheral milling process of H20 beam with HSS cutting tools, the wood burr in cutting zone is 7,17 

mm (Figure 2-b) .  Because of this problem manufacturer must scrape away the wood burr.  So this 

means waste of time and labour loss. To overcome the problem varied spindle speed and feed rate 

were conducted with cutting tools which have 2,3,4 teeth and compression end mill with 6 teeth.  

 

   
(a)                                                                    (b) 

Figure 2: H20 beam wood burr problem 

H20 beam after Machining   b) Magnification 20X of burr length  

 

H beam is consisted combination main frame plywood that is located between 2 spruce flange.  Large-

scale production of this engineering wood product began in the 1980s.  The degree of surface 

roughness of the wood composites plays an important role since any surface irregularities may show 

through thin overlays, reducing the final quality of the panel.  The surface roughness is a function of 

both raw characteristics and the manufacturing processes [2].  Aguilera et al. investigated the cutting 

parameters required for the routing process of the distinct density of layers found in MDF. The power 

and cutting forces for the different layers of density found in MDF can be easily determined.  The 

relationship between surface roughness, work material density and cutting power was discussed [3].   

Recently, Davim et al. presented a preliminary study on drilling of two types of MDF panels.  The 

drill tests showed that the different scheme of delamination around the hole for each material (wood or 

melamine coating layer) and the relationship between the delamination factor and the material removal 

rate [4, 5].  Davim et al. investigated the defects observed at the entrance and exit sides of drilled MDF 

plates and established a relationship between the damage features and the machining parameters.  A 

novel delamination factor was used to characterize the defects in drilled hole using digital image 

analysis.  The results show that in order to obtain larger material removal rates with minimal 

delamination, higher cutting speeds should be used [6]. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

H20 beams with 21 mm thickness were tested.  The experiments had been carried out using end mills 

with 12 mm of diameter with 2,3,4 teeth and compression end mill presented in Figure 3, respectively.  

The experiments were performed on LER VQ 75 CNC machining center with a maximum spindle 

speed of 11000 rpm (Figure 4).  As cutting parameters spindle speed varied between 8000 and 11000 

rpm, feed rate varied between 0,06mm/tooth and 0,15 mm/tooth.  The depth of cut was 3 mm.  
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Figure 3: End mills with 2,3,4 and 6 teeth 

 

 
Figure 4: LER VQ 75 CNC machining center 

 

Delamination was assested with wood burr in cutting zone and  measured with Dino-Lite Pro2 

microscope which has 1:1000 accuracy ratio (Figure 5).  For experimental design Taguchi method was 

modelled on Minitab16 programme. Taguchi method is a technique of engineering and statistical 

methods used to optimize the product design and manufacturing processes.  It reduces the cost and 

time by reducing the number of experiments using orthogonal arrays.  The effect of noises are 

eliminated using three signal to noise ratios namely, smaller the better, nominal the better and larger 

the better.  Taguchi‘s method of experimental design can be applied to determine the optimal 

machining process parameters.  In this research smaller the better was used (Eq 1)[6].  

 

 
Figure 5:  Dino-Lite Pro2 microscope 
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 Cutting parameters are shown in Table 2.  Experiments were conducted with end mills that have 2,3,4 

and 6 teeth and spindle speeds varied between 8000 rpm and 11000 rpm and as feed type feed per 

tooth was selected.  And the as experimental design L16 orthogonal array was used. 

 

Table 2: L16 orthogonal  array of peripheral milling 
Trial No Tooth Number 

of Tool 

Spindle Speed 

(rpm) 

Feed Per Tooth 

(mm/tooth) 

Feed  

( mm/min) 

1 2 8000 0,06 960 

2 2 9000 0,09 1620 

3 2 10000 0,12 2400 

4 2 11000 0,15 3300 

5 3 8000 0,09 2160 

6 3 9000 0,06 1620 

7 3 10000 0,15 4500 

8 3 11000 0,12 3960 

9 4 8000 0,12 3840 

10 4 9000 0,15 5400 

11 4 10000 0,06 2400 

12 4 11000 0,09 3960 

13 6 8000 0,15 7200 

14 6 9000 0,12 6480 

15 6 10000 0,09 5400 

16 6 11000 0,06 3960 

 

RESULTS 

 

The quality of surfaces are dependent on tool geometry, number of teeth and cutting parameters such 

as spindle speed, feed rate etc.  For the beam, delamination was a major problem.  To solve this 

problem optimizing cutting parameters was necessary.  In this research 16 experiments were 

conducted and taguchi method was used.  Table 3 shows that the results of experiments and all 

measurement of experiments are shown in Figure 6, respectively. 

Table 3: The results of experiments 

Trial No Mean Results (mm) 

1 0,1835 

2 0,1488 

3 0,4877 

4 0,5175 

5 0,2387 

6 0,2176 

7 0,6013 

8 0,3357 

9 0,1915 

10 0,1637 

11 0,5330 

12 0,1987 

13 0,2861 

14 0,3447 

15 0,2347 

16 0,1817 
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(a)   (b)   (c)   (d) 

    
(e)   (f)   (g)   (h) 

    
(i)   (j)   (k)   (l) 

     
(m)   (n)   (o)   (p) 

Figure 6:  Measurement of all experiments  

 

The wood burr size varied between the values of 0,122 mm and 0,489 mm.  Maximum and mimimum 

burr dimensions are shown in Figure 7. 

  
Figure 7: Max and min values of experiments (magnification 30X) 

 

The main effect plot for the signal noise ratios for number of teeth is shown in Figure 8.  Cutting tool 

with 4 teeth is suitable for reducing delamination. 
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Figure 8: SN ratios of number of teeth 

 

The main effect plot for the signal noise ratios for feed per tooth is shown in Figure 9.  It is noticed 

that the values of signal noise ratios are more at 0,09 mm/tooth feed rate.  Hence it is revealed that the 

feed rate parameter also has influence on delamination and the appropriate cutting condition to 

minimize the delamination is 0,09 mm/tooth feed rate.  

 

 
Figure 9: SN ratios of feed 

 

The main effect plot for the signal noise ratios for spindle speed is shown in Figure 10. It is observed 

that the values of signal noise are more when the speed is 9000 rpm.  Hence it is obvious that the 

spindle speed also has influence on the delamination and 9000 rpm spindle speed is the suitable 

cutting condition in minimizing delamination. 

 

 
Figure 10: SN ratios of spindle speed 

Following results of experiments, Taguchi method predicts the appropriate cutting parameters which 

are end mill with 4 teeth, 0,09 mm/tooth for feed rate and 9000 rpm spindle speed as verification 

experiment. The mean result of this cutting parameters is 0,1175 mm and shown in Figure 11. 

 

   
Figure 11: The results of verification experiment (magnification 30X) 

After the operation of appropriate cutting parameters, it is noticed that the wood burr size has 

minimized for H20 beam and it is shown in Figure 12. 
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Figure 12: The result of verification experiment 

 

CONCLUSION 

 

The delamination in peripheral milling of H20 beam with end mill with 2,3,4 and 6 teeth has been 

measured under different cutting parameters using Taguchi‘s L16 orthogonal array. Based on 

experimental results, end mill with 4 teeth, 0,09 mm/tooth feed rate and 9000 rpm spindle speed are 

the suitable cutting conditions for H20 beam wood composite. 

According to experimental results, it is observed that uncoated carbide cutting tools prevent 

delamination instead of using HSS cutting tools that is used common for milling wood material.  It is 

unnecessary expensive compression end mill with 6 teeth, it is seen that uncoated 4 teeth end mill 

which is economic one could be used with appropriate cutting parameters. 
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Özet 

 

Bu çalıĢma 2013 ve 2014 yıllarında Ordu ilinin Gürgentepe ilçesinde yetiĢtirilen yerel armut 

çeĢitlerinin meyve ve ağaç özelliklerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada ilçede 

yetiĢtirilen yerel armut çeĢitleri fenolojik, morfolojik ve pomolojik özellikleri yönünden karakterize 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre 23 yerel çeĢitte ortalama meyve ağırlığı 36.23 g (Çörtük) ile 

146.65 g (Hamderme); meyve eni 41.43 mm (Çörtük) ile 65.25 mm (Hamderme); meyve boyu 41.37 

mm (Çörtük) ile 74.75 mm (Hamderme); meyve eti sertliği 4.29 kg (KüpdüĢen) ile 9.36 kg (Limon); 

meyve suyunda pH değeri 3.76 (Limon) ile 4.78 (Serende); suda çözünür kuru madde içeriği % 6.59 

(KüpdüĢen) ile % 15.38 (Çatal), titre edilebilir asit miktarı % 1.73 (Kürtün) ile % 15.53 (Limon) ve tam 

çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre 132 gün (Gavum) ile 190 gün (Atan ve DaĢ) arasında değiĢmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Armut, Yerel Çeşit, Fenoloji, Morfoloji, Pomoloji, Türkiye 

 

 

Fruit and Tree Characteristics of Local Pear Cultivars Grown in Gürgentepe County (Ordu Province, 

Turkey) 

 

Abstract 

 

This study was carried out to determine the fruit and tree characteristics of local pear cultivars in 

Gürgentepe County of Ordu Province (Northern Turkey) in 2013 and 2014 years. The phenological, 

morphological and pomological traits for 23 local pear varieties were characterize. According to the 

study of conclusion in 23 local pear varieties; it was determined that the mean fruit weight changed 

from 36.23 g (Çörtük) to 146.65 g (Hamderme), the fruit width changed from 41.43 mm (Çörtük) to 

65.25 mm (Hamderme); the fruit length changed from 41.37 mm (Çörtük) to 74.75 mm (Hamderme); flesh 

firmness ranged from 4.29 kg (KüpdüĢen) to 9.36 kg (Limon); pH ranged from 3.76 (Limon) to 4.78 

(Serende), total soluble solids ranged from 6.59 % (KüpdüĢen) to 15.38 % (Çatal), titratable acidity ranged 

from 1.73 % (Kürtün) to 15.53 % (Limon), and the number of days from full blossom to harvest was 

between 132 days (Gavum) and 190 days (Atan and DaĢ). 

 

Keywords: Pear, Local Variety, Phenology, Morphology, Pomology, Turkey 

 

 

GĠRĠġ 

Armut sistematikte Roseaceae familyasının Pomoideae alt familyasına dâhildir. Cins adı Pyrus‘dur. 

Bu cins içinde birçok tür bulunmasına rağmen 13 tür önem kazanmıĢtır (Özbek, 1978). Pyrus cinsi 

içerisinde türler doğu ve batı armutları (Layne ve Quamme, 1975) olarak sınıflandırılmıĢtır. Yapılan 

bu sınıflandırmada batı armutlarında 20 den fazla tür bulunurken, doğu armutları 5 gruba ayrılmıĢtır. 

Batı armutları Avrupa, Kuzey Afrika, Yakın Doğu, Ġran ve Orta Asya bölgelerini kapsamaktadır. 

Doğu armutları Ussurian armudu, Çin beyaz armut, Çin kumlu armut, Xinjiang armut (P.sinkiangensis 

Yu) ve Japon armudu olarak belirtilmektedir. Doğu armudu olarak adlandırılan türlerin yetiĢtiricilikte 

anaç olarak kullanımı oldukça önemli bir yere sahiptir (Ünal vd., 1997). Orijinleri ve ticari üretimine 

göre yapılan bir diğer sınıflandırmada Avrupa armudu (Pyrus communis L.), Japon armudu (P. 

pyrifolia Burm.) ve Çin armudu (P. bretschneideri Rehd. ve P. ussuriensis Maxim) olarak 

                                                      
1 Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce kabul edilen Yüksek Lisans Tezinden hazırlanmıĢtır. 
2
 Bu çalıĢma Ordu Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimince desteklenmiĢtir (Proje No: TF-1328).  
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belirtilmektedir (Challice ve Westwood 1973; Layne ve Quamme, 1975; Westwood, 1982; Bell ve 

Hough, 1986). 

Dünyada en önemli yere sahip olan tür Pyrus communis L.‘tur. Anavatanının Anadolu, Kafkasya ve 

Orta Asya olduğu belirtilmektedir. Bulunduğu bölgenin iklimine ve toprak yapısına adaptasyonu çok 

fazla olan bu türün 600‘ ü aĢkın çeĢitleri bulunmaktadır (Özbek, 1978). Ayrıca Anadolu, Pyrus 

türlerinden P. elaeagrifolia (ahlat), P. salicifolia, P. amygdaliformis, P. elagrifolia, P. syriaca ve P. 

salicifolia türlerinin de anavatanı olarak bilinmektedir (Bell ve ark., 1996; Hancock ve Labos, 2008) 

ve bu türler kendiliğinden veya aĢılanarak yetiĢtirilmiĢtir (Ünal vd., 1997).  

Pyrus communis türü ülkemizde de yaygın olarak yetiĢtirilmekte, ayrıca Pyrus communis ssp. sativa 

ve Pyrus amygdaliformis Çanakkale, Balıkesir, Ġzmir, Manisa, Aydın, Muğla, UĢak, Kütahya ve 

Antalya; Pyrus elaeagrifolia Kütahya, EskiĢehir, Bolu, Ġstanbul, Kastamonu, Sivas, Ankara, Antalya 

ve Kayseri; Pyrus syriaca ve Pyrus hakkiarica Hakkari çevresinde; Pyrus anatolica UĢak; Pyrus 

bulgarica Tekirdağ ve Kırklareli; Pyrus salicifolia Erzurum çevresinde; Pyrus boissiriana Kars 

çevresinde yayılmıĢtır. Karadeniz bölgesinde yaygın olarak görülen armut türü P. piraster‘dir (Wolko 

vd., 2010). Armutlarda tür, alt tür ve Yerel çeĢitlerin belirlendiği birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Armutlar, 

meyve Ģekillerine ve olgunlaĢma zamanlarına göre sınıflandırılmaktadır. Meyve Ģekillerine göre 

sınıflandırma yağ armutları, yarım yağ armutları, bergamot, yarı bergamot, yeĢil uzun, sürahi, iri, 

paslı, misket, erimez, tarçın, uzun hoĢaf, yuvarlak hoĢaf, uzun Ģıra Ģeklinde olurken, olgunlaĢma 

zamanlarına göre yazlık, güzlük ve kıĢlık çeĢitler olarak sınıflandırılmaktadır (Özçağıran vd., 2004).  

Armut dünyada geniĢ bir yayılım alanına sahiptir. Fakat elmaya kıyasla soğuklara daha hassastır. 

Ġlkbahar geç donları, armut yetiĢtiriciliğini sınırlandırmaktadır. Armut -30
o 
C‘ye kadar dayanabilmekte 

ancak uzun süreli soğuklarda sürgün uçları donmaktadır. Armut çiçekleri -2.2
o 
C

 
zarar görürken küçük 

meyveler 1.1
o 
C‘de zarar görmektedir. Armut elmaya kıyasla sıcaklık ve kuraklığa daha dayanıklıdır. 

Kuzey yarım kürede 55
o 

enlem yetiĢtiriciliği sınırlandırmaktadır (Özçağıran vd., 2004). Armudun 

soğuklama ihtiyacı 800–1200 saat arasında değiĢmektedir (Challice ve Westwood, 1973; Layne ve 

Quamme, 1975; Westwood, 1982; Bell ve Hough, 1986). Toprak isteği bakımından seçici olmamasına 

rağmen derin, geçirgen ve besin maddelerince zengin olması verimin yüksek olmasında etkilidir 

(Özçağıran vd., 2004). 

2013 yılı FAO verilerine göre Dünya armut üretiminde 17.440.000 ton ile Çin ilk sırayı alırken bunu 

sırasıyla Amerika BirleĢik Devletleri (795.557 ton), Arjantin (722 324 ton), Ġtalya (743.029 ton), 

Türkiye (461.826 ton) ve Ġspanya (425.700 ton) izlemektedir (Tablo 1).  

 

Tablo 1: 2013 Yılı Dünya Armut Üretimi 

Ülkeler Üretim (ton) % 

Çin 17.300.751 68.64 

A.B.D   795.557 3.16 

Ġtalya 743.029 2.95 

Arjantin 722.324 2.87 

Türkiye 461.826 1.83 

Ġspanya 425.700 1.69 

Güney Afrika 343.203 1.36 

Hindistan 340.000 1.35 

Hollanda 327.000 1.30 

Belçika 305.000 1.21 

DĠĞER ÜLKELER 3.439.364 13.65 

Dünya Toplam 25.203.754  

Kaynak: http://faostat3.fao.org/  

 

Türkiye‘de yumuĢak çekirdekli meyveler üretiminde armut elmadan sonra ikinci sırada gelmekte, 

elmaya göre üretimin önemli düzeyde düĢük olmasının asıl sebebi de ateĢ yanıklığına dayanıklı 

çeĢitlerin az olmasından kaynaklanmaktadır (ġehirali ve Özgen, 1987). Ülkemizde zamanla dağınık 

haldeki yetiĢtiricilik tarzından vazgeçilmesi ve kapama bahçe tesislerinin artırılması ile armut üretimi 

de artmıĢtır. 2015 yılı verilerine göre, Türkiye‘de 463.623 ton armut üretiminin 173.550 ton‘u (% 

37.43) Bursa, 67.508 ton‘u (% 14.56) Antalya ve 15.663 ton‘u (% 3.38) Ankara illerinden sağlanırken, 

Ordu ili 3.531 ton (% 0.76) üretimi ile 29. Sırada yer almıĢtır (Anonim, 2016). Ordu ilinde ekonomik 

anlamda bir armut yetiĢtiriciliğinden ziyade hobi amaçlı ve aile ihtiyacını karĢılayacak düzeyde bir 

http://faostat3.fao.org/
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yetiĢtiriciliğin yapıldığını ve bunun da doğada kendiliğinden yetiĢen veya aĢılanarak yetiĢtirilmiĢ 

ağaçlardan elde edildiğini söyleyebiliriz.  

Türkiye birçok meyve türü ve çeĢidi bakımından önemli gen kaynaklarına sahiptir. Yapılan birçok 

çalıĢma ile ekonomik öneme sahip olan genotipler üretime kazandırılmaya çalıĢılmakta olup bu 

çalıĢmalar meyvelerini vermeye baĢlamıĢtır. Fakat meyve türlerinin kendi içinde oldukça zengin bir 

popülasyona sahip olması çalıĢmaları yetersiz kılmaktadır. Meyvecilikte çeĢit tanımlama ve seleksiyon 

ıslahı çalıĢmalarının arttırılması ülkemizin bu zenginliğini değerlendirmemiz ve gün yüzüne 

çıkarmamız adına büyük önem taĢımaktadır. 

Ordu ili meyveciliği birçok çeĢide uygun ekolojik koĢullara sahip olmasına rağmen ekonomik anlamda 

sınırlı sayıda tür ve çeĢitlerle yapılmaktadır. Ġlde fındık tek baĢına lider ürün olmakla birlikte son 

yıllarda kivi ve ceviz kapama bahçelerinin sayısı artmıĢ bulunmaktadır. Bu sınırlı türlerin yanında 

elma, armut kestane, kiraz gibi birçok tür aile ihtiyacı için yetiĢtirilmekte olup ekonomik olmaktan 

uzaktır. Bu türlere ait çeĢitler yerel isimlerle halk arasında bilinmektedir. 

Gürgentepe ilçesinde armut geniĢ bir gen kaynağına sahiptir fakat kaderine terkedilmiĢ durumdadır. 

Yapılan bu çalıĢma ile ümitvar armut çeĢitlerini tespit ederek üretime kazandırmaya yardımcı olmak 

amaçlanmıĢtır. Gelecekte daha kapsamlı çalıĢmaların yapılabileceği bu ilçede, çalıĢmamız örnek teĢkil 

edecek ve yol gösterecektir. 

 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalıĢmada Ordu ilinin Gürgentepe ilçesinde dağınık olarak bulunan yerel armut çeĢitleri materyal 

olarak değerlendirilmiĢtir. Belirlenen yerel çeĢitlerden 2013 ve 2014 yıllarında olmak üzere iki yıl 

örnek alınmıĢtır. Ġki yılın ortalama sonuçlarına göre çeĢitlerin özellikleri tanımlanmıĢtır. 

Gürgentepe ilçesi 40-41' kuzey paraleli ile 36-38' doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır. Ġlçe 

merkezinin rakımı 1275 metredir. Arazinin engebeli ve dağlık alanlardan oluĢması nedeniyle bazı 

bölgelerde 1300 metreye kadar rakımı çıkmaktadır. Arazinin topografik konumu itibariyle tarım için 

oldukça sınırlı bir alanlarda yetiĢtiricilik yapılmaktadır. Hatta öyle ki yerel olarak yetiĢen armut 

çeĢitlerinin bir arada bulunmasına oldukça az rastlanmaktadır. Karadeniz ikliminin genel özellikleri 

ilçede her mevsim görülmektedir. Kuzey rüzgârlarının getirdiği nem dolayısıyla bol miktarda yağıĢ 

alır. Buna karĢılık ilçenin büyük kısmı deniz iklimi ile kara ikliminin kesiĢtikleri nokta üzerinde 

bulunması kara ve deniz ikliminin etkilerinin birlikte yaĢandığını gösterir. Yazları ılıman ve yağıĢlı 

geçerken, kıĢları soğuk ve kar yağıĢlı geçer. Yılın belirli mevsimlerine has olmamak kaydıyla sis 

görülür. Ġlkbahar geç donlarının çok sık rastlandığı bölgelerdendir.  

 

Yöntem 

ÇalıĢmada öncelikle yerel çeĢitlere ait ağaçların bulunmuĢ olduğu yerler, rakımları ve koordinatları 

belirlenmiĢtir. 

Yerel çeĢitlerde meyve özellikleri olarak, hasat olgunluğuna gelen meyvelerde her iki yıl meyve 

ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve Ģekil indeksi, meyve hacmi, meyve yoğunluğu, meyve sapı 

uzunluğu, meyve sapı kalınlığı, meyve kabuğu kalınlığı, meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru 

madde miktarı, pH, titre edilebilir asit miktarı, meyve kabuğunda ve etinde renk L*, a* ve b* 

değerleri, çekirdek sayısı, çekirdek ağırlığı, çekirdek boyu, çekirdek eni, çekirdek kalınlığı, çekirdek 

evi boyu, çekirdek evi eni, kabukta paslılık, tat, aroma, sululuk, yeme kalitesi ve dıĢ kalite özellikleri 

incelenmiĢtir.  

Yerel çeĢitlerde ağaç özellikleri olarak da, ağaçların tahmini yaĢları, taç yükseklikleri, taç geniĢlikleri, 

gövde çevresi, tomurcuk patlaması tarihleri, çiçeklenme baĢlangıcı tarihleri, tam çiçeklenme tarihleri, 

hasat tarihi, tam çiçeklenme ile hasat arasındaki gün sayısı, yaprak sapı uzunluğu, yaprak sapı 

kalınlığı, yaprak eni, yaprak boyu, tomurcuk patlama tarihi, çiçeklenme baĢlangıcı tarihi,  tam 

çiçeklenme tarihi,  hasat tarihi,  tam çiçeklenme ile hasat arasındaki gün sayısı,  ağacın habitusu,  

ağacın geliĢme kuvveti ve verim belirlenmiĢtir.  

 

 

 

BULGULAR ve TARTIġMA 
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Gürgentepe ilçesinde belirlenen 23 yerel armut çeĢidinde ağaçların bulundukları yere ait özellikler 

Tablo 2‘de sunulmuĢtur. Yerel çeĢitlere ait ağaçların bulunduğu rakım 454 m ile 1213 m arasında 

değiĢirken, çalıĢma 12 farklı yerde yürütülmüĢtür.   

 

Tablo 2: Ġncelenen Yerel Armut ÇeĢitlerine Ait Ağaçların Bulundukları Yerin Özellikleri 
ÇeĢit Mahalle Rakım (m) Koordinatlar 

Acamur Cumhuriyet 891 377669.00 d D  4517832.00 m K 

Acıbur Akmescit 743 380440.00 d D  4512464.00 m K 

Atan Akören 845 371820.00 d D  4519775.00 m K 

Ballık Eskiköy 564 371466.00 d D  4518648.00 m K 

Çatal Muratcık 1198 377267.00 d D  4518814.00 m K 

Çörtük Akmescit 991 383179.00 d D  4518367.00 m K 

DaĢ Hasancık 518 371823.00 d D  4517924.00 m K 

Doğanavrat Akyurt 1053 374213.00 d D  4519412.00 m K 

Fındık Göller 852 370789.00 d D  4512442.00 m K 

GavĢak Tikenlice 1001 380130.00 d D  4511837.00 m K 

Gavum Akmescit 454 371795.00 d D  4517748.00 m K 

Hamderme Hasancık 848 371954.00 d D  4519769.00 m K 

Kendir Akören 781 371977.00 d D  4519544.00 m K 

Kiraz Muratcık 953 372804.00 d D  4519708.00 m K 

KüpdüĢen Akmescit 985 380915.00 d D  4515318.00 m K 

Kürtün Akyurt 944 380101.00 d D  4512066.00 m K 

Limon Akmescit 568 371507.00 d D  4518663.00 m K 

Mağlap Okçabel 829 371810.00 d D  4519688.00 m K 

Muz Merkez 1213 377227.00 d D  4517927.12 m K 

Orak Akyurt 957 382544.00 d D  4518820.00 m K 

Pamuk Cumhuriyet 856 371856.00 d D  4519822.00 m K 

Serende DöĢek 1044 380252.00 d D  4514652.00 m K 

Übrük DöĢek 1035 374521.00 d D  4519753.00 m K 

 

Yerel Armut ÇeĢitlerinin Meyve Özellikleri 

Ġncelenen yerel çeĢitlerin 2013 ve 2014 yıllarına ait ortalama verileri Tablo 3‘te topluca sunulmuĢtur. 

Ġncelenen yerel armut çeĢitlerinin ortalama meyve ağırlığı 36.23 g (Çörtük) ile 146.65 g (Hamderme);  

meyve eni 41.43 (Çörtük) mm ile 65.25 mm (Hamderme);  meyve boyu 41.37 mm (Çörtük) ile 74.75 

mm (Hamderme); meyve Ģekil indeksi 0.77 (Pamuk) ile 1.34 (Limon);  meyve hacmi 49.50 ml 

(Çörtük) ile 170.55 ml (Hamderme); meyve yoğunluğu 0.60 (Pamuk) ile 1.45 (DaĢ ve Orak);meyve 

sapı uzunluğu 19.35 mm (Limon) ile 35.61 mm (Serende); meyve sap kalınlığı 1.83 mm (KüpdüĢen) 

ile 4.28 mm (Kendir);  meyve kabuk kalınlığı 0.59 mm (Çatal) ile 2.20 mm (Kendir); meyve eti 

sertliği 4.29 kg.cm
-2

 (KüpdüĢen) ile 9.36 kg.cm
-2

 (Limon); SÇKM % 6.59 (KüpdüĢen) ile % 15.38 

(Çatal);  pH değeri 3.76 (Limon) ile 4.78 (Serende);  titre edilebilir asit miktarları % 1.73 (Kürtün) ile 

% 15.53 (Limon);  meyve kabuğunda L*, a* ve b* renk değerleri, sırasıyla, 38.71 (Pamuk) ile 73.80 

(KüpdüĢen), -9.55 (Kendir) ile -1.97 (Orak), -35.77 (Gavum) ile 50.43 (Fındık); meyve etinde, 

sırasıyla,   24.7 (Gavum) ile 77.01 (Übrük), 7.67 (KüpdüĢen) ile 7.82 (Serende), 5.15 (Kiraz) ile 31.83 

(Çörtük); çekirdek sayısı 9.3 adet (Übrük, Çörtük) ile 5.3 adet (Gavum);  çekirdek ağırlığı 0.15 g (DaĢ) 

ile 0.31 g (Übrük);  çekirdek boyu 3.61 mm (Gavum) ile 8.18 mm (Kiraz);  çekirdek eni 2.7 mm 

(Hamderme) ile 4.0 mm (Kiraz);  çekirdek kalınlığı 1.0 mm (Kendir) ile 2.5 mm (DaĢ ve Kiraz);  

çekirdek evi boyu 22.74 mm (Çörtük) ile 37.46 mm (KüpdüĢen);  çekirdek evi eni 18.01 mm 

(Serende) ile 25.99 mm (Acamur) değerleri arasında değiĢmiĢtir (Tablo 3). 

 

Yerel Armut ÇeĢitlerinin Ağaç Özellikleri 

Ġncelenen yerel çeĢitlerinin tahmini yaĢları 5 ile 100 arasında değiĢmiĢtir.  Tam çiçeklenme 1 Mart 

(Kiraz) ile 27 Nisan (DaĢ), hasat 15 Temmuz (Kiraz) ile 15 Kasım (DaĢ) tarihleri arasında gerçeklemiĢ 

olup buna göre tam çiçeklenmeden hasada kadar 132 (Gavum) gün ile 190 (Atan ve DaĢ) gün gün 

geçmiĢtir (Tablo 4). 

 



 

200 

 

 

 

 

 

Tablo 3: Ġncelenen Yerel Armut ÇeĢitlerinin Meyve Özellikleri  

ÇeĢitler 
MA 

(g) 

ME 

(mm) 

MB 

(mm) 

MġĠ 

(mm) 

MH 

(ml) 

MY 

(g/l) 

MSU 

(mm) 

MSK 

(mm) 

MKK 

(mm) 

MES 

(kg/cm2) 

SÇKM  

(%) 

pH TEA 

(%) 

ÇS 

(adet) 

ÇA 

(g) 

ÇB 

(mm) 

ÇE 

(mm) 

ÇK 

(mm) 

ÇEB 

(mm) 

ÇEE 

(mm) 

Acamur 78.41 57.92 53.59 0.93 58.59 1,34 20.42 1.76 2.93 6.45 11.66 4.31 2.54 8.00 0.23 4.57 3.90 1.70 27.18 25.99 

Acıbur 90.62 55.68 58.31 1.05 83.32 1,09 27.35 0.89 3.32 4.43 11.60 4.28 2.80 8.30 0.20 4.63 3.60 1.80 28.19 20.51 

Atan 66.10 46.73 49.02 1.05 68.75 0,96 23.15 0.85 3.21 5.75 12.92 4.23 4.17 8.50 0.25 4.39 4.00 2.10 23.07 20.99 

Ballık 70.06 48.62 57.37 1.18 67.49 1,04 28.09 0.60 2.80 5.19 12.67 4.46 8.14 7.50 0.18 7.63 3.30 1.30 23.88 22.07 

Çatal 109.30 59.05 58.54 0.99 107.65 1,02 26.51 0.61 3.08 5.23 15.38 4.49 3.90 7.50 0.25 4.26 3.10 1.70 30.47 24.85 

Çörtük 36.23 41.43 41.37 1.00 49.50 0,73 25.83 1.38 2.70 6.68 11.23 4.04 5.36 9.30 0.25 4.53 3.90 2.30 22.74 20.43 

DaĢ 130.55 63.33 58.52 0.97 90.09 1,45 19.97 1.44 3.21 6.14 11.85 4.21 5.10 6.00 0.15 7.58 3.90 2.50 26.21 21.10 

Doğanavrat 79.14 50.89 58.43 1.16 82.85 0,96 24.69 1.45 3.12 5.52 11.78 4.18 2.68 7.80 0.21 4.26 3.50 1.40 30.86 22.53 

Fındık 60.86 46.58 48.19 1.03 59.61 1,02 24.58 1.02 3.05 4.78 11.20 4.07 6.09 8.00 0.20 4.45 3.70 2.00 25.22 21.74 

GavĢak 88.66 57.28 64.55 1.13 72.04 1,23 32.92 1.20 3.45 5.69 10.65 4.29 3.84 7.50 0.20 4.61 3.50 1.60 24.60 20.95 

Gavum 110.96 61.07 66.90 1.11 111.32 1,00 35.42 0.96 4.18 6.86 11.13 4.14 3.76 5.30 0.18 3.61 2.70 1.60 26.79 20.66 

Hamderme 146.65 65.25 74.75 1.17 170.55 0,86 34.22 0.63 3.04 5.55 12.80 4.05 4.32 5.80 0.25 4.24 2.70 1.80 30.99 24.64 

Kendir 62.95 52.32 49.84 0.95 58.09 1,08 30.82 2.11 4.28 5.57 14.04 4.30 3.48 7.80 0.17 7.88 3.00 1.00 31.56 24.68 

Kiraz 61.24 49.26 58.98 1.19 63.42 0,97 35.26 0.84 2.65 5.03 12.18 4.63 6.22 7.90 0.24 8.18 4.00 2.50 26.40 24.97 

KüpdüĢen 121.18 61.65 68.28 1.05 151.73 0,80 29.79 1.07 1.84 4.29 6.59 4.42 10.86 8.00 0.22 7.90 3.70 2.00 37.46 23.77 

Kürtün 68.69 53.10 45.49 0.86 75.18 0,91 25.30 1.36 3.04 5.76 12.43 4.69 1.73 6.80 0.20 4.12 3.10 1.70 23.48 19.04 

Limon 75.07 50.30 65.73 1.34 98.03 0,77 19.35 1.33 3.84 9.36 10.09 3.76 15.53 6.50 0.23 4.38 3.50 1.90 30.60 25.69 

Mağlap 87.06 53.33 61.27 1.00 77.59 1,12 25.62 1.52 3.40 6.14 13.55 4.58 3.92 8.50 0.28 4.13 4.00 2.40 25.90 19.25 

Muz 79.29 48.39 61.32 1.27 78.75 1,01 26.61 0.96 3.51 7.58 9.21 3.93 4.41 8.30 0.16 4.36 3.30 1.60 26.49 21.19 

Orak 102.10 57.95 68.26 1.18 70.56 1,45 26.68 0.93 3.55 6.28 12.83 4.50 3.13 7.80 0.17 4.65 3.60 2.40 27.27 21.10 

Pamuk 55.80 61.62 50.08 0.77 92.72 0,60 24.88 1.07 3.85 7.16 10.70 4.54 7.28 8.00 0.16 4.14 3.20 2.10 25.53 20.63 

Serende 80.99 53.79 60.41 1.13 78.43 1,03 35.61 0.77 3.43 4.71 9.82 4.78 3.69 8.30 0.24 4.01 3.90 2.80 26.57 18.01 

Übrük 107.87 60.69 60.74 1.21 84.25 1,28 29.51 0.72 3.88 7.45 9.70 4.13 7.60 9.30 0.31 4.49 4.00 1.90 28.23 24.31 

 
MA: Meyve ağırlığı MY: Meyve yoğunluğu SÇKM: Suda çözünür kuru madde ÇE: Çekirdek eni 

ME: Meyve eni MSU: Meyve sapı uzunluğu TEA: Titre edilebilir asitlik ÇK: Çekirdek kalınlığı 

MB: Meyve boyu MSK: Meyve sapı kalınlığı ÇS: Çekirdek sayısı ÇEB: Çekirdek evi boyu 

MġĠ: Meyve Ģekil indeki MKK: Meyve kabuk kalınlığı ÇA: Çekirdek ağırlığı ÇEE: Çekirdek evi eni 

MH: Meyve hacmi MES: Meyve eti sertliği ÇB: Çekirdek boyu   
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Tablo 3’ün devamı 

ÇeĢitler 
Meyve Kabuk Rengi Meyve Eti Rengi Kabukta 

Paslılık 
Tat Aroma Sululuk 

Yeme 

Kalitesi 
DıĢ Kalite 

L* a* b* L* a* b* 

Acamur 57.77 -7.19 40.01 73.96 
-

0.41 
23.73 

Az Orta Ġyi Orta Orta Orta 

Acıbur 58.97 -2.03 41.52 63.98 3.65 23.64 Az Kötü Çok Ġyi Sulu Kötü Orta 

Atan 58.77 -8.73 44.01 67.64 2.57 23.81 Paslı Ġyi Orta Sulu Ġyi Kötü 

Ballık 67.60 -7.22 43.04 33.30 3.68 21.22 Az Çok Ġyi Çok Ġyi Sulu Çok Ġyi Ġyi 

Çatal 54.90 -5.41 41.82 66.79 2.01 23.19 Az Orta Ġyi Orta Orta Orta 

Çörtük 54.19 -8.82 43.09 66.20 
-

2.70 
31.83 

Paslı Orta Az 
Az 

Orta Kötü 

DaĢ 55.66 -5.65 40.04 74.88 
-

0.58 
17.89 Paslı 

Ġyi Ġyi Sulu Ġyi Orta 

Doğanavrat 56.79 -8.51 38.82 51.33 5.19 23.45 Yok Çok Ġyi Çok Ġyi Sulu Çok Ġyi Orta 

Fındık 61.34 -6.51 50.43 66.71 
-

1.97 
28.13 Az 

Orta Orta Sulu Orta Orta 

GavĢak 58.44 -3.65 43.15 68.27 0.48 30.68 Az Orta Az Orta Orta Ġyi 

Gavum 61.45 -5.03 35.77 24.27 1.39 0.71 Çok Paslı Ġyi Orta Az Ġyi Kötü 

Hamderme 60.88 -8.94 45.95 66.10 3.76 30.41 Az Çok Ġyi Çok Ġyi Çok Sulu Çok Ġyi Ġyi 

Kendir 60.56 -9.55 50.19 66.94 2.13 28.03 Çok Paslı Orta Orta Sulu Orta Kötü 

Kiraz 58.43 -4.29 45.88 77.01 
-

3.16 
5.15 

Var Orta Çok Ġyi Sulu Orta 
Orta 

KüpdüĢen 73.80 4.88 38.30 37.99 
-

7.67 
19.53 

Paslı Çok Ġyi Çok Ġyi Sulu Çok Ġyi Orta 

Kürtün 56.94 -5.77 42.91 72.39 
-

1.61 
25.39 

Paslı Kötü Orta Orta Kötü Orta 

Limon 55.18 -6.69 42.57 64.94 0.25 24.23 Az Orta Çok Ġyi Orta Orta Ġyi 

Mağlap 54.45 -5.13 41.76 39.82 4.59 18.22 Paslı Orta Çok Ġyi Orta Orta Kötü 

Muz 64.95 -7.37 40.59 76.37 
-

2.10 
13.42 Yok 

Ġyi Az Orta Ġyi Çok Ġyi 

Orak 63.60 -1.97 47.34 73.78 0.09 24.25 Yok Ġyi Ġyi Sulu Ġyi Çok Ġyi 

Pamuk 38.71 -6.99 21.60 57.02 
-

1.48 
31.49 

Yok Kötü Ġyi Çok Sulu Kötü Ġyi 

Serende 63.07 -4.84 49.97 44.18 7.82 24.27 Az Çok Ġyi Çok Ġyi Sulu Çok Ġyi Orta 

Übrük 55.98 -2.35 41.21 3.18 2.41 25.48 Paslı Orta Orta Orta Orta Kötü 
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Tablo 4: Ġncelenen Yerel Armut ÇeĢitlerinin Ağaç Özellikleri 

ÇeĢitler ATY 
TY 

(m) 

TG 

(m) 

GÇ 

(cm) 

YSU 

(mm) 

YSK 

(mm) 

YE 

(mm) 

YB 

(mm) 
TPT ÇBT TÇT HT TÇHGS AH AGK 

V 

(kg) 

Acamur 15 15.00 2.55 133.50 40.33 0.74 47.66 53.97 5-9.03 10-20.03 10-20.04 30.09-10.10 165 Dik Kuvvetli 35 

Acıbur 20 8.50 1.11 52.90 30.24 0.69 37.35 47.43 1-5.03 4-19.03 7-15.04 30.09-10.10 170 Yayvan Orta 35 

Atan 20 8.27 1.35 52.00 31.62 0.70 46.33 50.61 6-12.03 15-20.03 30.03-1.04 1-15.09 190 Yayvan Orta 20 

Ballık 30 9.60 1.45 65.33 34.65 0.66 41.29 60.18 5-10.03 9-12.03 1-7.04 15-20.09 166 Dik Kuvvetli 25 

Çatal 80 10.00 2.08 158.00 39.91 0.51 32.73 43.94 1-3.03 3-8.03 8-12.04 15-30.09 171 Yayvan Orta 40 

Çörtük 20 9.50 1.28 96.75 17.46 0.81 32.72 46.37 2-5.03 5-12.03 20-29.03 15.08-15.09 162 Dik Orta 15 

DaĢ 50 7.50 0.76 57.75 31.49 0.55 36.89 41.58 10-15.03 15 20.03 20-27.04 1-15.11 190 Yayvan Orta 40 

Doğanavrat 25 8.68 1.64 123.85 35.97 0.66 41.06 48.41 1-7.03 10-15.03 20-25.04 15.10-1.11 182 Dik Çok kuvvetli 30 

Fındık 20 10.00 1.70 81.00 16.47 0.81 29.39 39.58 22-28.02 5-10.03 15-20.03 10-30.08 160 Yarı dik Kuvvetli 20 

GavĢak 20 8.74 1.26 165.00 19.10 0.56 28.99 32.00 12-16.02 20-25.02 8-10.03 1-15.08 135 Yayvan Kuvvetli 40 

Gavum 45 5.80 0.52 123.00 31.48 0.61 38.61 43.17 20-25.02 28.02-01.03 4-9.03 1-15.08 132 Konik  Kuvvetli  35 

Hamderme 100 6.50 0.98 101.06 32.06 0.71 41.92 54.51 3-5.03 5-15.03 9-18.04 15-20.09 157 Yayvan Çok kuvvetli 60 

Kendir 80 7.00 1.52 123.57 32.94 0.54 32.87 38.74 28.02-3.03 29.02-04.03 25.03-01.04 15.08-1.09 146 Dik Kuvvetli 35 

Kiraz 60 7.00 0.88 122.87 25.30 0.61 40.18 43.39 18-22.02 25-29.02 1-5.03 15.07-1.08 145 Dik Orta 20 

KüpdüĢen 20 8.00 1.14 78.44 39.51 0.69 45.07 54.71 5-10.03 10-20.03 12-20.04 20.09-10.10 174 Konik  Kuvvetli  20 

Kürtün 45 9.00 1.31 106.80 36.13 0.61 38.03 47.66 7-12.03 15-16.03 15-20.04 1-15.10 173 Yayvan Çok kuvvetli 60 

Limon 5 10.49 2.21 93.75 24.85 0.62 31.79 38.40 20-25.02 1-10.03 13-17.03 10-20.08 155 Dik Orta 15 

Mağlap 90 12.74 2.88 167.85 37.99 0.71 45.71 52.72 5-15.03 10-20.03 1-5.04 1-20.09 161 Dik Orta 40 

Muz 20 2.46 0.37 47.54 46.27 0.82 48.34 56.08 25-28.02 2-8.03 20-29.03 15-20.08 146 Yayvan Zayıf 3 

Orak 80 9.00 1.60 95.87 34.57 1.26 45.01 55.25 28.02-01.03 5-13.03 25-30.03 20-25.08 148 Dik Çok kuvvetli 25 

Pamuk 20 10.00 2.78 153.78 24.23 0.81 44.35 36.64 1-5.03 5-15.03 18-25.04 20.09-20.10 162 Yayvan Orta 30 

Serende 40 8.00 2.38 148.53 36.28 0.57 39.87 44.61 5-9.03 7-16.03 19-30.03 20.08-20.09 159 Yayvan Kuvvetli 40 

Übrük 25 9.75 1.42 115.86 41.83 0.64 46.14 51.89 2-8.03 10-15.03 25-27.03 30.08-15.09 168 Yarı dik Orta 10 

 
ATY: Ağacın tahmini yaĢı YE: Yaprak eni TÇHGS: Tam çiçeklenme ile hasat arasındaki gün sayısı 

TY: Taç yüksekliği YB: Yaprak boyu AH: Ağacın habitüsü 

TG: Taç geniĢliği TPT: Tomurcuk patlama tarihi AGK: Ağacın geliĢme kuvveti 

GÇ: Gövde çevresi ÇBT: Çiçeklenme baĢlangıcı tarihi V: Verim 

YSU: Yaprak sapı uzunluğu TÇT: Tam çiçeklenme tarihi   

YSK: Yaprak sapı kalınlığı HT: Hasat tarihi   
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Tablo 5: Önemli Bazı Meyve Özellikleri Yönünden ÇalıĢmamızda Elde Edilen Sonuçların Literatür 

Sonuçları ile KarĢılaĢtırılması 

Literatür 
MA 

(g) 

MB 

(mm) 

ME 

(mm) 

MES 

(kg/cm2) 

SÇKM 

(%) 

Çalışmamız 36.23-146.65 41.37-74.75 41.42-65.25 4.28-9.36 6.59-15.37 

Akçay vd., 2009 57.26-410.75 56.3-108.20 42.61-83.54 4.34-8.22 11.17-14.06 

AĢkın ve Oğuz, 1995 120.52-259.29 73.61-86.51  60.04-79.13  - 12.04-16.53 

Bostan ve Acar, 2012 18.70-258.30 31.20-78.50 34.00-82.00  - 10.00-15.30 

Bostan, 1990 37.60-223.20 43.30-93.10 42.20-74.90  - 9.00-16.20 

Bostan, 2009 93.89-307.40 41.10-60.60 60.70-79.90  - 7.00-15.00 

Bostan ve Çelikel Çubukçu, 2016 50.28-140.38 41.86-72.68 41.75-62.13 6.18-13.96 8.96-20.00 

Büyükyılmaz ve Bulagay, 1983 94.10-178.50 64.30-85.20 55.30-69.10  - 12.40-15.60 

Çelikel Çubukçu, 2015 69.86-221.35 45.79-91.01 49.28-68.63 5.00-13.90 9.70-16.60 

Çiftçi vd., 2011 15.84-303.15 32.20-82.80 31.80-80.00 1.60-8.80 7.00-19.70 

Demirsoy vd., 2007 36.20-263.40 39.90-85.40 41.90-80.30 1.10-11.30 9.00-15.10 

Edizer ve GüneĢ, 1997 54.05-197.94 45.50-92.30 46.30-72.20  - 10.88-15.44 

Ercan, 1992 54.00-243.70 46.50-77.20 54.70-99.40 3.30-12.20 10.20-17.20 

Güleryüz, 1977 80.00-400.00  - -  - 14.63-19.95 

Güleryüz ve ErciĢli, 1997 71.46-151.86 51.50-68.30 51.50-68.30 1.40-3.17 12.40-15.60 

Kaplan, 1997  67.30-257.20 59.60-122.10 47.00-73.80  - 14.30-20.10 

Karadeniz vd., 1996 41.43-145.64 26.40-63.70 20.00-66.10 6.14-18.00 7.81-12.36 

Karadeniz ve KalkıĢım, 1996 72.73-179.28 54.00-83.00 52.20-72.30  - 10.60-14.10 

Karadeniz ve ġen, 1990 50.00-175.00 40.00-90.00 41.00-75.00  - 14.10-17.80 

Karadeniz ve Uzunismail, 2012 96.11-202.33 53.19-92.56 51.36-68.85  - 9.50-17.12 

Karadeniz ve Çorumlu, 2012  55.70-234.43  66.64-113.92 43.04-79.69 - 11.00-17.10 

Karlıdağ ve EĢitken, 2006 101.17-248.80 51.84-77.10 60.21-87.61 3.70-5.25  9.10-13.80 

Koyuncu ve AĢkın, 1993 89.75-294.10 64.80-109.00 44.60-77.50  - 12.6-17.20 

Orman, 2005  80.00-128.00 50.08-70.84 34.80-62.00 1.96-8.10 6.00-14.00 

Özkaplan, 2010  31.60-273.00 37.89-108.18 31.36-72.97  - 7.00-16.50 

Özrenk vd., 2010  20.07-199.00 29.24-87.29 31.44-71.77 3.07-12.02 8.70-17.80 

Öztürk, 2010 45.92-479.94 53.15-122.20 42.19-93.10 4.40-11.48 11.00-16.20 

ġen vd., 1992 179.76-355.76 68.30-112.98 45.83-88.93 - 11.48-16.27 

UlaĢoğlu, 2000 62.10-161.49 49.00-84.00 49.40-67.70 - 12.40-15.77 

Ünal vd., 1997 21.30-264.50 28.30-89.00 33.20-85.50 2.41-11.50 5.50-17.00 

Yarılgaç ve Yıldız, 2001 89.73-368.02 52.20-95.20 57.40-90.00 3.81-12.05 9.80-17.00 

Yarılgaç, 2007  115.00-230.00 56.10-103.00  56.00-79.20 4.70-10.24 3.95-5.37 

 

Armutta meyve kalitesini belirleyen önemli bazı pomolojik özellikler yönüyle çalıĢmamızda elde 

edilen sonuçlar ülkemizin farklı ekolojilerinde yapılan benzer çalıĢma sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında, 

genel olarak orta değerlere sahip olduğu görülebilecektir (Tablo 5).  

 

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Ordu ili Gürgentepe ilçesinde 2013 - 2014 yılları arasında yürütülen bu çalıĢmada 23 farklı yerel 

armut çeĢidi tespit edilmiĢtir. Ġncelenen çeĢitlerin birçoğu çöğürler üzerine aĢılı olup, bir kısmı ise 

tohumdan yetiĢmiĢ olan ağaçlardır. Popülasyonu meydana getiren genotipler genellikle fındık 

bahçelerinin içinde sınır ağacı Ģeklinde, ev bahçelerinde, yol kenarlarında yetiĢen ve herhangi bir 

kültürel iĢlem uygulanmayan ağaçlardan oluĢmaktadır.  

Elde edilen sonuçlar daha önceki yıllarda yapılan çalıĢmaların sonuçlarıyla genel olarak benzerlik 

göstermektedir. Ortaya çıkan bazı farklılıkların da ekolojik ve genotipik farklılıklardan kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Ağaçların genellikle bakımsız ve fındık bahçelerinde genellikle ev ihtiyacını karĢılamak amacıyla 

yetiĢtirildiği göz önüne alındığında, incelenen yerel armut çeĢitlerinin gerçek morfolojik yapılarını ve 

meyvelerin genetik potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyamadıkları, daha iyi bakım Ģartları 

oluĢturulduğu takdirde bu çeĢitlerin daha baĢarılı sonuçlar verebileceği düĢünülmektedir. Ayrıca yerel 

çeĢitlerin bulundukları ekolojik koĢullara en iyi adapte olmuĢ çeĢitler olduğu da göz ardı 

edilmemelidir. 

ÇalıĢmamızın ileride yapılacak olan daha kapsamlı ıslah çalıĢmalarına alt yapı oluĢturması mümkün 

görülmekte olup yörede baĢka çeĢitlerin de ekonomik anlamda yetiĢtiriciliğine olanak verebileceği 

düĢünülmektedir. 
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Abstract 

 

This research was conducted during 2009-2013 on six years old ‗Akça‘, ‗Coscia‘, ‗Deveci‘ and ‗Dr. 

Jules Guyot‘ trees budded on Pyrus communis rootstock at the Pome Fruit Research Station of the 

Faculty of Agriculture at Harran University (Sanliurfa, Turkey). The aim of this research was to 

determine the performance of four pear cultivars under high clay-calcareous soil and semi-arid 

conditions in terms of fruit yield, fruit weight, yield efficiency, fruit quality parameters, trunk growth 

and leaf mineral nutrient concentration of the trees. The average fruit weights of the cultivars were 

determined as 73.78 g (Akça) and 338.26 g (Deveci). Average total soluble solid content ranged 

between 14.64 % (for Akça) and 15.96 % (for Deveci), while the highest of titratable acidity was 

observed 0.33 % in Dr. Jules Guyot. Trunk cross-sectional area of four pear cultivars at the end of the 

10
th
 year was 103.3 cm

2
/tree (Coscia) - 151.9 cm

2
/tree (Akça). Coscia has taken the first row in respect 

of cumulative yield (129.3 kg/tree) and yield efficiency (1.11 kg/cm
2
) in ten cropping years. In pear 

leaves N, P, K, Fe, Zn, and B concentrations from 30 days after full bloom (DAFB)-90 DAFB towards 

significant decreases while; there have been increases in Ca, Mg and Mn concentrations. On the other 

hand, leaf N, K, Ca, Mg, Fe, Cu, and B concentrations of Akça, and leaf Zn concentration of Dr. Jules 

Guyot cultivars were determined to be at a lower level than other pear varieties. 

 

Keywords: Pear, nutrient content, leaf nutrition, yield, cumulative yield, leaf mineral analysis, leaf 

analysis 

 

Bazı Armut ÇeĢitlerinin Verim, Meyve Kalitesi ve Yaprak Besin 

Ġçeriklerinin KarĢılaĢtırılması 
 

Özet 

Bu araĢtırma, Harran Üniversitesi YumuĢak Çekirdekli Meyveler AraĢtırma Bahçesi‘nde yer alan 

armut çöğürü (Pyrus communis L.) üzerine aĢılı 6 yaĢlı ‗Akça‘, ‗Coscia‘, ‗Deveci‘ ve ‗Dr. Jules 

Guyot‘ armut çeĢitlerine ait ağaçlar üzerinde 2009-2013 yılları arasında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, 

yüksek killi-kireçli toprak ve yarı kurak iklim koĢullarında dört armut çeĢidinin meyve verimi, meyve 

ağırlığı, verim etkisi, meyve kalite özelikleri, gövde geliĢimi ve ağaçların yaprak besin maddesi 

içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Armut çeĢitlerinin ortalama meyve ağırlıkları 73.78 g (Akça) 

ile 338.26 g (Deveci) arasında belirlenmiĢtir. ÇeĢitlerin suda çözünebilir kuru madde miktarı % 14.64 

(Akça) ile % 15.96 (Deveci) arasında değiĢirken, en yüksek meyve asitliği Dr. Jules Guyot (% 0.33) 

çeĢidinde saptanmıĢtır. Dört armut çeĢidinin 10. yıldaki gövde enine kesit alanı 103.3 cm
2
/ağaç 

(Coscia) - 151.9 cm
2
/ağaç (Akça) arasında değiĢim göstermiĢtir. Toplam verim (129.3 kg/ağaç) ve 

gövde enine kesit alanına düĢen verim (1.11 kg/cm
2
) bakımından en yüksek değer Coscia çeĢidinden 

elde edilmiĢtir. Tam çiçeklenmeden 30 gün sonra alınan yaprak örneklerindeki N, P, K, Fe, Zn, Cu ve 

B konsantrasyonlarının, tam çiçeklenmeden 60 ve 90 günde alınan örneklere göre önemli oranlarda 

azalmasına karĢılık; Ca, Mg ve Mn konsantrasyonlarında artıĢlar meydana gelmiĢtir. Öte yandan, 

Akça çeĢidinin yaprak N, K, Ca, Mg, Fe, Cu ve B; Dr. Jules Guyot çeĢidinin ise Zn elementi içeriğinin 

diğer çeĢitlerden daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Armut, besin elementi, yaprak besin içeriği, verim, kümülatif verim, yaprak 

analizi 
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INTRODUCTION 

Pear (Pyrus communis L.), is one of the most important fruit species grown in the temperate climates 

across the world, and it belongs to the subfamily Pomoideae in the family Rosaceae. One of the gene 

centers of this fruit species, which is distributed in a wide area in the world from China to Manchuria, 

Japan, Northwest India, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Caucasus and Central Europe, is 

Anatolia. Indeed, it is reported that there are more than 600 pear varieties in Anatolia (Ozbek, 1978; 

Ozcagiran et al., 2004).  

Today, the greatest world pear production (25 203 754 tonnes) is supplied by China, USA, Italy, 

Argentina, and Turkey countries, etc. (FAOSTAT, 2013). According to recent statistics, an area of 34 

800 hectares in Turkey is under pear culture with an average annual production of about 461 826 

tonnes (FAOSTAT, 2013). 

Pear trees do not root easily, so the pears are propagated by budding or grafting onto a rootstock. 

Rootstocks are propagated from seed or from cuttings (Marini, 2009). Pear varieties are produced 

through the budding and grafting techniques onto non-homozygous rootstocks. On the pear 

cultivation; pear seedlings, quince seedlings, clonal pear and clonal quince rootstocks are widely used. 

Domestic or wild pear seedling (Pyrus communis) shows very good compatibility with all pear 

varieties, quince rootstocks (Cydonia oblonga Mill.) shows compatibility only a part of pear varieties 

(Lombard and Westwood, 1987). In Europe; to get reduced vigor of the trees, put the trees being early 

yield and pear varieties grafted on quince rootstock to increase the fruit size, but quince rootstocks are 

quite sensitive lime-induced chlorosis in calcareous soils (Tagliavini and Rombolá, 2001). Conversely, 

more resistant to cold and lime-induced chlorosis, which is less sensitive to pear seedling rootstock 

was used as a rootstock, the scion varieties have shown strong growth (Lombard and Westwood, 1987; 

Günen and Mısırlı, 2004).  

Rootstock effects tree size and vigor (Marangoni and Mazzanti, 1999), tree nutrition (Fallahi and 

Larsen, 1984), precocity, productivity and yield efficiency (Sugar et al., 1999), fruit size (Jacob, 

1998), fruit quality (Garcin et al., 1994), compatibility (Ermel et al., 1997), cold hardiness (Palonen 

and Buszard, 1997) and pear decline and fire blight sensitivity (Lezec et al., 1997; Lemoine et al., 

1998). 

Pear rootstocks are produced through seeds, cutting or in vitro culture (Wertheim, 2002). When 

propagated by seeds of various pear species, plants are not genetically uniform. In Turkey, wild pear 

seedlings are still used as rootstocks by 97% in pear cultivation (Ercisli et al., 2006). 

Leaf analysis is widely used in many other fruit species, as in pear (Stassen and Roth, 2005) and apple 

(Nachtigall and Dechen, 2006) trees, to determine nutritional status of the trees and to perform 

optimum fertilizer applications according to specific stages of development by detecting early 

nutritional needs of the trees 

The aim of the present research was to study the performance of four pear cultivars grafted on pear 

seedling rootstocks in terms of fruit yield, fruit weight, production efficiency, fruit quality parameters, 

trunk growth and leaf mineral status of the trees. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Site description  

The experiment was carried out at the Harran University Stone and Pome Fruit Research Station in 

Sanliurfa, Turkey (37
o 
10‘N; 38

o 
59‘E; alt. 536 m) during 2009-2013. Sanliurfa province has a semi-

arid climate features with cold and wet during the winter and very hot and dry in the summer seasons. 

During the experiment, the air temperatures were in average 31.4 
o
C in summer and 7.2 

o
C in winter, 

while annual precipitation ranged between 355-447 mm, mainly concentrated between the months of 

November and April. The average relative humidity is at the level of 52.2%. Relative humidity is the 

highest (66%) ratio in January and in July is the lowest (36%) level. The seasonal temperature and 

rainfall patterns of the area of the experimental orchard over a period of 10 years are presented in Figure 

1. The orchard was established in a calcareous (21.5 % total carbonates and 10.7 % active lime), 

alkaline and clay-loam textured soil. The physical and chemical characteristics of the soil were clay 
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58.5 %, silt 18.5 % and sand 21 %, with low level of organic matter (0.96 %), pH 7.92 (in 1M KCl), 

and optimum concentrations of available P (80 mg kg
-1

), K (160 mg kg
-1

), Mg (50 mg kg
-1

), and Fe 

(DTPA-extractable Fe:1.45 mg kg
-1

) in the top soil layer (0-40 cm). 
 

 
Figure 1: Seasonal Temperature and Rainfall Patterns of the Experimental Orchard 

 

 

Plant material and experimental design 

Akça‘, ‗Coscia‘, ‗Deveci‘ and ‗Dr. Jules Guyot‘ pear cultivars were grafted on local seedlings (Pyrus 

communis L.) rootstocks and planted in February 2004 with a 1-year-old scions. The experiment was 

laid out in a randomized complete-block design with three blocks, each consisting of three trees. Trees 

on pear seedling rootstocks (hereafter referred to as ―seedling rootstocks‖) were planted at 5 x 5 m 

(400 trees ha
-1

) distance and trained in a modified center leader system.  

 

Cultural treatments 

The orchard was irrigated with a computerized drip irrigation system twice a week during May to 

October each season, according to regional recommendations using class-A pan. Each treatment 

received the same total amount of water each season. All treated trees were similarly fertigated 

with essential minerals in accordance with soil mineral nutrient analyses. No foliar application 

of nutrients was done to these trees. Thinning of flowers or fruitless was not carried out during the 

experiment. Weed, disease, and insect control were managed using the practices that were commonly 

used for commercial production, and all the treatments were under the identical management. A 

copper spray was put on at bud break to protect the trees from the firelight. 

 

Data collection on growth, yield, fruit characteristics  

Trunk diameter 20 cm above the graft union was measured with digital callipers in December each 

year. The average of two readings (north-south and east- west) was converted to trunk cross-sectional 

area (TCSA) for analysis. Annual yields, yield efficiency (yield/TCSA), cumulative yield and 

cumulative yield efficiency (cumulative yield/TCSA in 2013) were calculated. Cumulative fruit yield 

efficiency (CYE) was expressed as kg cm
-2 

(Stern and Doron, 2009). 

Fruit yield was determined each year by harvesting five central trees from each plot in optimum 

harvest period. Fruit firmness, soluble solids concentration (SSC), and titratable acidity (TA) of fruits 
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at harvest were determined using a randomly selected sample of 20 fruits for each plot. Fruit yield per 

tree and average fruit weight were measured at fruit harvest in September. Flesh firmness was 

measured by an Effegi Penetrometer (8 mm tip) with an 8 mm diameter tip and expressed in terms of 

lb force. The SSC was determined with an Atago Palette Series Model PR-101a digital refractometer 

(Atago Co. Ltd., Tokyo, Japan) at 22
 o
C in the juice squeezed from the fruit homogenate (expressed as 

%). TA was determined by titrating the fruit homogenate with 0.1 N NaOH to pH 8.1. The TA results 

represented malic acid content expressed as %.  

 

Data collection on leaf mineral element's content 

In each year of the study, five trees of each cultivar were identified. Including 10 pieces of each kind 

of tree, for a total of 50 leaf samples were taken at each analysis period. Samples of 50 leaflets from 

the midsection of current year shoots were collected at 30, 60, and 90 DAFB in 2012 and 2013. The 

leaves were washed with a mild detergent, then rinsed with distilled water and dried in a forced air 

drying oven at 70°C to constant weight. The leaves were ground to pass a 40 mesh screen. Nitrogen 

(N) concentration samples was determined according to Kjeldahl method in which 0.5 g sample 

digested in concentrated H2SO4 and distilled with NaOH (40%). The ammonium N was fixed in 

H3BO3 (2%) and titrated with 0.1N H2SO4. In order to determine phosphorus (P), potassium (K), 

calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu) and manganese (Mn) concentrations, 

1 g of samples were dry ashed at 550 
o
C for 5 h, and the ash was dissolved in 4 mL 3N HCl and 

filled up with pure water. Phosphorus contents of the samples were determined by vanadate-

molybdate colorimetric method. Potassium, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu and Mn concentrations were 

determined using atomic absorption spectrophotometer (Kacar and Inal, 2008). Each 

determination was replicated three times. The results were expressed on a dry matter basis: % for 

macro and mg kg
-1

 for microelements. 

 

Statistical analysis 

Analyses of variance were performed on all the data collected. Percentage data were subjected to 

arcsine transformation before analysis, to provide a normal distribution. Differences between the 

means were ascertained by Duncan‘s multiple range tests, using the JMP 8.0 software package. The 

mean values for the combinations labelled with the same letters do not significantly differ at the 

significance level α=0.05. 

 

RESULTS 

 

The annual yields, cumulative yields and the cumulative yield efficiency values of early (Akça), mid-

season (Coscia and Dr. Jules Guyot) and late (Deveci) 4 pear varieties, which were grafted on the pear 

seedling, between the years 2009-2013 are shown in Table 1. Significant differences were observed 

between all the varieties in terms of the annual yields, cumulative yields, and the cumulative yield 

efficiency values. While the highest average yield per tree in terms of yield values among the pear 

varieties in the 6
th
 year was obtained from Coscia and Akça varieties, the lowest yield value for the 

same year was obtained from Dr. Jules Guyot variety. In the subsequent years, the highest annual yield 

per tree was obtained from Coscia variety (Table 1). According to the total yield values of pear 

varieties between 2009-2013, it was determined that the highest cumulative yield value was obtained 

from Coscia with 129.3 kg tree
-1

 and the lowest cumulative yield value was obtained from Dr. Jules 

Guyot variety with 93.6 kg tree
-1

. The highest yield efficiency (1.27 kg cm
-2

) was recorded on 

Coscia trees, whereas, the lowest (0.68 kg cm
-2

) on Akça trees (Table 1). 

The results obtained as a result of the pomological analyses performed on the fruits of the pear 

varieties are shown in Table 2. The differences between the varieties in term of all pomological 

characteristics investigated were found to be statistically significant. In the pear varieties, we used in 

the study, fruit diameter values between 52.29 mm (Akça) and 83.83 mm (Deveci), and fruit size 

values between 69.76 mm (Akça) and 106.31 mm (Dr. Jules Guyot) were obtained. In terms of fruit 

weight among the varieties, the highest value was obtained from Deveci (338.26 g) and the lowest 

value was obtained from Akça (73.78 g).  
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Table 1: Annual Yield, Cumulative Yield, Trunk Cross-Sectional Area (TCSA) and Cumulative Yield 

Efficiency (kg cm
-2 

)
 
of Some Pear Cultivars Grafted on Pyrus communis Seedling Rootstock 

 

 

 

Cultivars 

Annual yield 

(kg tree
-1

) 

Cumulative 

yield 

(2009-2013) 

(kg tree
-1

) 

Cumulative 

yield 

efficiency 

(kg cm
-2 

)
y
 

Cumulative 

yield 

(ton ha
-1

) 

(2009-2013) 2009 2010 2011 2012 2013 

Akça 11.4 a
z
 15.4 b 23.3 c 24.6 b 27.6 b 101.9 bc 0.68 c 40.8 bc 

Coscia 13.2 a 20.2 a 31.0 a 31.3 a 33.5 a 129.3 a 1.27 a 51.7 a 

Deveci 9.9 ab  16.5 b 22.7 c 27.4 b 28.5 ab 104.9 b 1.02 b 42.0 b 

Dr.J. Guyot 7.4 b 14.9 b 26.8 b 20.7 c 23.7 b 93.6 c 0.88 bc 37.4 c 

Significance * * ** *** * *** *** *** 
z 

Mean separation within columns by Duncan‘s multiple range test at P  ≤ 0.05.  
y  kg cm-2  final TCSA 

*,** and ***Significant at P ≤ 0.05, 0.1 or 0.01, respectively. 

 

Among the pear varieties used in the study, the highest fruit firmness was determined in Deveci (21.71 

lb cm
-2
) and the lowest fruit firmness in Akça (9.1 lb cm

-2
) variety (Table 2). The variety with the 

highest amount of water soluble solid content (TSS) was Deveci with a rate of 15.96% and it was 

followed by Coscia with a ratio of 15.04%. The lowest TSS, on the other hand, was observed in Akça 

variety with a ratio of 14.64%. In the pear varieties used in the study, the lowest pH value was 

determined in Deveci with 3.64 and the highest pH value was determined in Dr. Jules Guyot with 

4.53. In the pear varieties, the lowest titratable acidity (in malic acid) was determined in Deveci with 

0.25% and Akça with 0.27%, the highest value was obtained from Dr. Jules Guyot with 0.33% (Table 

2).  

 
Table 2: Fruit Quality Characteristics of Four Pear Cultivars on Pyrus communis Seedling Rootstock 

(Values are the mean of 2012 and 2013) 
 

 

Cultivars 

Fruit 

diameter 

(mm) 

Fruit 

length 

(mm) 

Fruit 

weight 

(g) 

Fruit 

firmness 

(lb) 

 

SSC 

(%) 

 

 

pH 

 

TA 

(%) 

Akça 52.29 c
z
 69.76 c 73.78 c 9.1 b 14.64 c 3.83 ab 0.27 bc 

Coscia 66.62 b 87.51 b  175.98 b 11.33 b 15.04 b 3.71 b  0.29 b 

Deveci 83.83 a 85.55 bc 338.26 a 21.71 a 15.96 a 3.64 b 0.25 c 

Dr.J. Guyot 77.76 a 106.31 a 319.87 a 15.60 ab 14.88 c 4.53 a 0.33 a 

Significance ** ** * ** * * *** 
z 

Mean separation within columns by Duncan‘s multiple range test at P ≤ 0.05. 

 *,** and ***Significant at P ≤ 0.05, 0.1 or 0.01, respectively. 

 

Figure 2 demonstrates the concentrations of nutrition elements in leaf samples taken from the pear 

trees used in the study 30, 60, and 90 days after full bloom. The statistical analysis was applied only to 

the results of the nutrient analysis conducted on the leaves taken 90 days after full bloom. In all the 

leaves of the pear varieties used in this study, statistically significant differences were found in the 

concentrations of nutritional elements that were analyzed. According to the results of the leaf analyses 

conducted throughout the vegetative cycle of the pear trees, a significant decrease occurred in the N 

(19%), P (19%), K (12%), Fe (28%), Zn (31%), Cu (16%) and B (40%) concentrations 90 days after 

full bloom compared to baseline (30 DAFB). In contrast, an increase occurred in the Mn (12%), Ca 

(15%) and Mg (15%) concentrations in the pear leaves. According to the results of the nutrient 

analysis performed on the leaves taken 90 days after full bloom, it was determined that the leaves of 

Akça had a higher concentration of Mn; Coscia had a higher concentration of Fe; Deveci had a higher 

concentration of N, P, Zn and Dr. Jules Guyot had a higher concentration of Cu and B. On the other 

hand, it was determined that the leaf nutritional concentrations of Akça (N, K, Ca, Mg, Fe, Cu, and B) 

and Dr. Jules Guyot (Zn) had lower than other varieties in terms of certain elements.  
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Figure 2: Seasonal nutrient element accumulation (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, and B 

concentration) in leaves of pear tree cultivars (‗Akça‘, ‗Coscia‘, ‗Deveci‘ and ‗Dr. Jules Guyot‘) at the 

30, 60 and 90 days after full bloom (average of two years) 
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DISCUSSION 

As the fruit yields of the varieties grafted onto different rootstocks vary from year to year, cumulative 

yield values are used to compare the efficiency of the varieties. In many studies conducted in various 

countries in the world, the effects of item types of seedlings and clonal rootstocks on fruit yield and 

quality were investigated. In this study, 4 different pear varieties grafted on Pyrus communis seedling 

were compared. 

In our study, the genetic structure of each wild pear seedling we used as a rootstock for pear varieties 

is naturally different. On the other hand, the pear seedlings used in another country will not be similar 

to the seedlings we use. Therefore, in a study conducted in two different countries (even in close 

locations), even if the same pear variety is grafted onto rootstocks, it is known that the efficiency of 

trees in two places and tree growth characteristics of the trees will be different. In a joint research 

conducted in Lithuania, Latvia and Estonia, where yield and fruit quality characteristics of ‗Suvenirs‘ 

pear variety grafted on 7 different rootstocks including clonal quince, clonal pear, and pear seedlings 

were compared, quite different results were obtained in all three countries (Lepsis et al., 2013). In this 

study conducted by Lepsis et al. (2013), it was determined that while one country ‗Suvenirs‘ tree 

grafted on one of the clonal quince seedlings was more efficient, in another country the efficiency of 

the trees grafted on pear seedlings was higher; and similarly while the TCSA development of trees 

grafted on seedlings was higher in one country, the development of trees grafted on clonal rootstocks 

was higher in another country.  

While a yield between 47-50 kg tree
-1

 was obtained from 10-12 years old Coscia pear tree planted with 

a distance of 4.5 x 2.5 m and grafted onto ‗Quince C‘ rootstock in Israel (Stern and Flaishman, 2003), 

which has a semi-arid climate, in this study we conducted, a yield of 28.5 kg tree
-1

 was obtained from 

10 years old Coscia pear tree. Therefore, many factors have an impact on yield. It would not be correct 

to compare the results of studies conducted in different regions of a country or in different countries 

due to the reasons we mentioned above. In this section of the article, the results obtained in ġanlıurfa 

(Turkey), which has a semi-arid climate and may not have a very good ecology for pear cultivation, 

will be discussed.  

There are various studies conducted by various researchers (Ercan, 1996; Akçay et al., 2007; Akçay et 

al., 2009; Canlı et al., 2009; Öztürk et al., 2009; Erdem and Öztürk; 2012) in Turkey‘s more 

appropriate ecologies for pear (Aegean and Marmara region) where one, two or all of the varieties that 

we used in this study were used. In addition to these studies, there is also a study (Kaplan, 1997) 

which was conducted on Akça and Dr. Jules Guvot varieties in the Diyarbakır province, which is 

closer to the ġanlıurfa province and has relatively similar climatic characteristics (semi-arid). In the 

comparisons relating to fruit pomology of the pear varieties, it will be benefitted from the results of 

these studies.  

The fruit diameter (mm), fruit length (mm), fruit weight (g) values, obtained in the studies conducted 

on pear in the regions of Turkey with temperate (Aegean and Marmara) and semi-arid climatic 

conditions (Southeastern Anatolia Region), were determined as follows for Akça; 42.61 - 49.07 mm, 

56.30 - 61.70 mm and 54.0 - 61.0 g respectively, for Coscia; 54.30 - 68.70 mm, 71.40 - 91.63 mm and 

128.2 - 182.19 mm respectively, for Dr. Jules Guyot; 72.86 - 75.40 mm, 80.98 - 88.31 mm and 244.3 - 

323.5 g respectively and for Deveci; 76.51 - 85.11 mm, 86.66 - 90.75 mm and 241.0 - 392.30 g 

respectively. Canlı et al. (2009) determined 6 years old ‗Deveci‘ pear variety grafted onto Quince A 

rootstock in Egirdir the fruit weight (g), fruit diameter (mm) and fruit length (mm) values as 300.46 g, 

82.04 mm and 86.66 mm respectively. The same researchers found the fruit firmness, TSS, pH and 

titratable acidity content of the ‗Deveci‘ pear variety as 21.87 lb, 14.05%, 4.39 and 0.13% 

respectively. In the study, we conducted, on the other hand, the fruit weight, fruit diameter and fruit 

length values of Deveci were determined as 338.26 g, 83.83 mm and 85.55 mm respectively. In our 

study, the fruit firmness, TSS, pH and titratable acidity content of the Deveci pear were determined as 

21.71 lb, 15.96%, 3.64 and 0.25% respectively. As it is seen, very close values were obtained from the 

Deveci pear variety grown in Sanliurfa, which shows semi-arid climatic conditions, when compared to 

the fruit quality in Egirdir, which has temperate climatic conditions. 

According to the average values of fruit firmness, TSS, pH and titratable acidity content obtained by 

the researchers mentioned above for each pear variety, it was reported that the variety of the highest 

fruit firmness and soluble solid content (Brix %) value is Deveci (20.9 lb cm
-2

 and 14.2 % 

respectively), and the variety of the lowest levels is Coscia (8.5 lb cm
-2 

and 10.0 %). In the research 
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reports conducted before this study, no data were found regarding pH and acidity for the Coscia 

variety and regarding pH for the Dr. Jules Guyot variety. According to the research results of the 

researches mentioned above, the highest fruit juice pH value was obtained from Akça with 4.68 and 

the lowest pH value was obtained from Deveci with 4.34; while the highest titratable acidity was 

obtained from Dr. Jules Guyot with 0.30% and the lowest titratable acidity was obtained from Deveci 

with 0.22%.  

In the variance analysis, significant differences were observed between the macro and micro nutrient 

element concentrations in the leaves of all pear varieties. In the leaves of all pear cultivars used in the 

study (90 DAFB); the average N content was 1.94 %, P content was 0.16 %, K content was 1.46 %, Ca 

content was 1.81 %, Mg content was  0.47 %, Fe content was 48 ppm, Mn content was 55 ppm, Zn 

content was 14 ppm, Cu content was 13 ppm, and the B content was 11.4 ppm. Accordingly, it is 

understood that the pear trees had deficiency in terms of N, at adequate levels in terms P, K, Ca, Mn, 

and Cu, were rich in terms of Mg, at low levels in term of Zn and at inadequate levels in terms of the 

B and Fe content (See Appendix 1). 

In this study, pear seedlings were used. The differences between scion cultivars as well as the 

genotypic characteristics of rootstocks that each tree is grafted onto should not be forgotten. Rootstock 

can favorably influence tree yield, bearing habit, fruit quality, and leaf mineral nutrient 

concentration and these effects have been reported for commercially important pear cultivars. 

Sotiropoulos (2006) determined that according to the average leaf nutrient concentrations of the 

William‘s BC variety grafted onto 7 different rootstocks in 4-8 years, the trees grafted onto the P. 

communis rootstock had higher values in terms of N, P, K, Ca, Mg and B.  In South Africa, in a study 

where 6 different rootstocks and leaf nutrient concentrations of the ‗Forelle‘ pear variety grafted on 

these rootstocks were investigated, it was determined that the trees grafted onto pear rootstocks have 

higher N and P levels and lower Mg levels compared to quince rootstocks (North and Cook, 2008).  In 

the same study, the leaf nutrient concentrations of the rootstocks were also determined. As a result of 

this study conducted for two years, it was revealed that pear rootstocks had higher levels of K, Ca, Fe, 

Mn, Zn, Cu and B, and lower levels of Mg concentrations compared to quince rootstocks. This study 

has proven that rootstocks have a very important effect on leaf nutrient concentrations of scion 

cultivars.  

Several researchers have shown that scion leaves of trees on more vigorous rootstocks have 

higher mineral (K, Mg) content than those on size-controlling rootstocks (Amiri et al., 2008). 

Similarly, many researchers reported that the pear varieties grafted onto the Pyrus communis rootstock 

had higher leaf nutrient concentrations compared to the varieties grafted on clonal pear or clonal 

quince rootstocks. One of the possible causes of mineral deficiency seen in the trees grafted onto some 

dwarfing rootstocks arises from these rootstocks‘ getting low amounts of minerals from the soil (Amiri 

et al., 2008). 

Among pear varieties, it was determined that especially the Akça variety has lower concentrations than 

other varieties in terms of some of the leaf nutrient content analyzed. Fruits of the Akça variety, which 

ripens earlier than other varieties, ripen in mid-July. As it is a variety that ripens its fruits earlier, we 

can say that the withdrawal of N and other nutrient elements from the tree by the fruits may be one of 

the main causes for the low levels of leaf nutrient content in the Akça variety. The N deficiency began 

to be seen in the leaves of Akça during 90 DAFB period (See Figure 2 and Appendix 1). The leaf N 

concentrations of the other varieties, on the other hand, remained at optimum or low levels at each 3 

periods. The concentration of some specific nutrients in leaves varies depending on the differences of 

withdrawal rates of rootstocks from the soil (Fallahi et al., 2001). As seen in Figure 2, it was 

determined that the N, P and K concentrations in the pear leaves demonstrated a significant decrease 

from 30 DAFB to 90 DAFB. Leaf N, P and K concentrations decreased throughout the growing season 

in deciduous trees (Shear and Faust, 1980; Ryugo, 1988; Sanz et al., 1994; Fallahi et al., 2001; Cheng 

and Raba; 2009), citrus (Embleton et al., 1973), prunes (Weinbaum et al., 1994), figs (Brown, 1994), 

avocado (Embleton and Jones, 1966) and olive (Fernandez-Escobar et al., 1999). The seasonal changes 

in leaf N, P and K concentrations are generally in agreement with those reported for other fruit tree 

species.  

Young leaf tissues of a tree usually present lower water content and higher N, P and K concentrations. 

On the other hand, old leaves are rich, mainly in Ca, Mn, Fe, and B (Mengel and Kirkby, 2001). 

Therefore, due to the development of leaves, shoots, branches and fruit development during vegetative 
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cycle and the redistribution of nutrients between the parts of a plant, mainly N, P and K concentrations 

decreases in pear leaves. In a study conducted in Mid Ebro Basin, one of the most important fruit 

production regions in Spain, to determine leaf nutrient concentrations 100 pear trees (cultivar was not 

taken into account), it was reported that the N, P and K levels of the leaves continuously decreased 

until after 120 days after full bloom (Sanz et al., 1994). From full bloom, fruits on a tree enter the 

cellular division period first and then the period of cellular expansion. Especially after full bloom, due 

to rapid growth, metabolism and for transportation of carbohydrates throughout the vegetative cycle, P 

and K are excessively demanding and this demand reduces the P and K concentrations in the leaves 

(Hilmelrich and Walker, 1982; Marscher, 1996). Potassium is most needed during the fruit 

enlargement and during the fruit ripening period (Fallahi et al., 2001). 

As opposed to the significant decreases in the N, P, K, Fe, Zn, Cu and B concentrations in the pear 

leaves during the season from 30 DAFB to 90 DAFB, increases occurred in the Ca, Mg and Mn 

concentrations.  While the leaf Ca concentrations were at normal levels at each 3 sampling periods in 

all the varieties, the Mg concentrations were found to be at high levels. Sanz et al. (1994) reported a 

slight increase in the Ca and Mg concentrations in the leaves of the pear trees between full bloom and 

120 DAFB. In other research, Nactigall and Dechen (2006) reported that in the apple leaves (Fuji, 

Gala and Golden Delicious), the Ca and Mg concentrations demonstrated a sharp increase during the 

first 5 weeks after full bloom, after slowing for several weeks, they entered a steady increase period. In 

the 6 years old ‗Gala‘ variety growing in sand culture and grafted onto the M26 rootstock, it was 

reported that the concentrations of most nutrients in the leaves reduced as the growing season 

progressed and the Ca, Mg and Mn concentrations showed an increase (Cheng and Raba, 2009).  

The direction of early seasonal changes in leaf Mg and Mn concentrations is in agreement with the 

results reported on pear (Sanz et al., 1994), apple (Fallahi et al., 2001; Nactigall and Dechen, 2006; 

Thomidis et al., 2007; Cheng and Raba; 2009; Kucukyumuk and Erdal, 2011), Pistachio (Picchioni et 

al., 1997), fig (Brown, 1994) and olive (Fernandez-Escobar et al., 1999). 

Fe deficiency began to be seen in the leaves of the Akça variety in the 30 DAFB period. In the 

following period (60 DAFB), the Fe concentration was at a low level only in the leaves of the Coscia 

variety, while it was detected that Fe was inadequate in the other 3 pear varieties. During the 90 DAFB 

period, where some researchers indicated as the most suitable leaf sampling period for apple and pear 

(Sanz et al., 1994; Cheng and Raba, 2009), on the other hand, the Fe concentrations were observed to 

be at inadequate levels in the leaves of all pear varieties. Similarly, it was observed that the B 

concentration in the leaves of the Deveci variety was inadequate (deficient) 30 DAFB and this rate 

continued 60 and 90 DAFB (Figure 2). In contrast, it was determined that while the B concentration 

was at low level only in the Coscia variety 60 DAFB, the B concentration was deficient in the leaves 

of all pear varieties 90 DAFB.  

Among the pear varieties, it was determined that the Zn level was inadequate (deficient) only in the 

leaves of Dr. Jules Guyot in the 90 DAFB; the Zn concentration was at a low or optimum level in the 

leaf samples taken both in and before this period. Little information is available concerning Zn 

nutrition of pears. In our study, the change of this element in the early period showed itself in the form 

of a rapid decrease (Figure 2). However, seasonal trend is typical for this element of deciduous tree 

species (Ryugo, 1988; Sanz et al., 1994; Fallahi et al., 2001; Nactigall and Dechen, 2006; Cheng and 

Raba; 2009; Kucukyumuk and Erdal, 2011).  

As copper (Cu) is an element included in the composition of fungicides used against many fungal 

diseases, copper deficiency has not been reported in pear cultivation so far. In our study, while the Cu 

concentration we determined 30 DAFB was at a higher level, it decreased slowly in later periods. As it 

is known, in pear cultivation, copper fungicides are used for different diseases, both in the resting 

period and during the periods after fructification. Fungicide use is more between full bloom and 30 

DAFB than 60 and 90 DAFB. In this study, insecticide was applied only 2 times against fire blight 

(Erwinia amylovora) and scab disease (Venturia pyrina) in the pear. The result, we obtained in our 

study is consistent with the studies (Sanz et al., 1994; Fallahi et al., 2001; Nactigall and Dechen, 2006; 

Cheng and Raba; 2009; Kucukyumuk and Erdal, 2011) where the seasonal change of Cu in different 

deciduous fruit species was determined.  

It is known that pear trees have a high B requirement. The B deficiency causes the death of flowers, 

shedding of dead flowers and as a result a decrease in fructification and yield in trees (Wojcik and 

Wojcik, 2003). The boron concentration in pear leaves (except Coscia 30 DAFB) was determined to 
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be generally at low or inadequate levels. Any fertilizer application containing the B element was not 

performed on the trees used in the study through leaves or soil throughout the period of the study. 

During the period of cell division and cell expansion that begins in the fruits after pollination, B is 

carried from leaves to fruits. In the studies conducted on apples (Nactigall and Dechen, 2006) and 

pears (Wojcik and Wojcik, 2003), it was reported that the boron concentration in the fruits increased 

gradually during the period of fruit growth and B is continuously transported to the fruit via the 

phloem (Thomidis et al., 2007). The foliar B applications of B-deficient pear trees before full bloom or 

in the fall were more effective in increasing fruit yield than supplying with B to soil (Wojcik and 

Wojcik, 2003).  

The Fe chlorosis is one of the most important abiotic stresses occurring in fruit trees grown in 

calcareous or alkaline soils. The most important effect of the Fe chlorosis on high plants is that it 

decreases photosynthetic pigment concentrations and especially chlorophyll amounts in leaves 

(Alvarez-Fernandez et al., 2004). It was reported that in soils with high lime, the varieties grafted onto 

the P. communis rootstock is more resistant to lime-induced Fe chlorosis than other rootstocks 

(Tagliavini and Rombolá, 2001; Iglesias et al., 2004; Iglesias and Asin, 2005; Alcantara et al., 2012). 

Standard values have not been established for Fe in the pear. A researcher states that a Fe 

concentration less than 60 ppm in leaves is inadequate, while another researcher states 25 ppm is 

inadequate.  

As occurs in other species, leaf analysis is not useful for diagnosing Fe deficiency because the 

inconsistency of leaf, Fe levels in separating chlorotic from non-chlorotic leaves (Korcak, 1987). 

Visual examination of trees is the best method for diagnosing Fe deficiency, a nutritional problem that 

negatively affects pear growing in alkaline, calcareous soils (Tagliavini et al., 2000). 

 

APPENDIX 1 

 

Leaf nutrient standard for pears
*
 

Nutrient 

Element 
Deficiency Low Optimum High Excess 

N (%) < 1.8 1.8 - 2.2 2.3 - 2.7 2.8 – 3.5 > 3.5 

P (%) < 0.10 0.10 – 

0.14 

0.15 – 

0.20 

0.21 – 

0.30 

> 0.30 

K (%) < 0.8 0.8 – 1.0 1.1 – 1.5 1.6 – 2.0 > 2.0 

Ca (%) < 0.7 0.7 – 1.0 1.1 – 2.0 2.1 – 2.5 > 2.5 

Mg (%) < 0.18 0.18 – 

0.24 

0.25 – 

0.35 

0.36- 0.50 > 0.50 

Fe (mg kg
-1

)  < 60 60 - 200 > 200  

Mn (mg kg
-

1
) 

< 20 20 - 24 25 - 100 101 - 200 > 200 

Zn (mg kg
-1

) < 10 10 - 15 16 - 50 > 50  

Cu (mg kg
-1

) < 4 4 - 5 6 - 20 21 - 100  

B (mg kg
-1

) < 15 15 - 19 20 - 60 61- 200 >200 
* It was prepared utilizing from Leece (1976), Jones et al. (1991) and Bright (2005). 
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Abstract 

 

Women are generally the rural and agricultural groups most disadvantaged a population. They play an 

important role in agriculture and rural development. As a result, the needs of rural women are often 

"invisible", being brought to the forefront of the worldwide development. An innovative experience 

described here involves meetings and lessons while preparing and implementing the National Action 

Plan for the Integration of Women in sustainable development in Yaylacık Village of Konya in 

Turkey. Yaylacık village has undergone social changes, which have highlighted issues such as 

poverty, social security, unemployment, traditional values and social rights. This has important 

implications for rural women and agriculture, which in general has been marginalized, with priority 

given to the so-called working women. There has been a lack of support to non-governmental 

organizations (NGOs) working with women. 

The overall objective of this research is to improve the quality of life for women and empower 

agriculture through increased access to information, research, education, action and institutional 

support. 

 

Keywords: Rural Women, Sustainable Agriculture, Yaylacık Village, women labor, Konya 

 
1.INTRODUCTION 

 

Traditional agriculture was based on family farms. Families were enterprises at the same time. They 

had a patriarchal character as a rule, headed by husbandman. Other family members labored according 

to their possibilities. They were not financially rewarded for their work but they enjoyed the security 

and protection of the family. The underlying characteristics of traditional family life in peasant society 

are the authority of the man and the power of the woman (Segalen, 1980). Little and Panelli (2003) 

highlight discovery of new patterns in gendered lifestyles, experiences, expectations and opportunities 

in rural areas under the pressure of economic transformation. Shortall (2002) sees the emancipation of 

rural women in off-farm incomes (which bring more independence) and in the participation of women 

in rural policy and practice. Recently it seems that the problem of gender equality is shifted from farm 

women to the problem of rural women in accordance with EU Rural Development Program (Shortall 

and Bock, 2014). According to Sireni (2015) farm women present themselves, and they are expected 

to be economically active agents in the post-productivist countryside. 

The development of a society under social, cultural and economic terms depends upon its equivalent 

distribution of rights at first regard. Taking advantage of all these rights in an equivalent way by the 

individuals is effective in the balanced development of a society. That is, a gender-balanced 

approached must be followed in developmental studies. The women, which constitutes half of the 

population in Turkey and all over the world and which have an important aspect under economic 

terms, must be taken into consideration separately within the framework of development programs. 

The reason is that the women are naturally different than men and they are able to show their 

competence in different areas. The work power especially required having sustainability in agricultural 

production and rural development is generally provided by the employer or the family. In developing 

countries, the agricultural enterprises are the typical family farms based on the power of labor and its 

family. Therefore, the women help their husbands in their work and they are actively involved in 

agricultural business.  

Women consist the 44% of the active population in agriculture all over the world. In developing 

countries women make essential contributions to agriculture. They constitute approximately 43 

mailto:coguz@selcuk.edu.tr
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percent of the agricultural labor force. However, female farmers typically have lower output per unit 

of land and are much less likely to be active in commercial farming than their male counterparts. 

These gender differences in land productivity and participation between male and female farmers are 

due to gender differences in access to inputs, resources, and services (Croppenstedt et al., 2013).The 

rate of this population in Turkey is 61,26% (Anonymous 2007/a). The number of women actively 

involved in agricultural farms increases each year. There are many organizations all around the world 

intended for the women working in agriculture and the women are involved within these 

organizations. Turkey‘s current situation in EU adjustment process and its target to improve rural 

agriculture as one of the adjustment criteria make it compulsory to focus on these studies. Studies 

must be provided for women by applying an integrative approach in all of these programs to be carried 

out. Agricultural publications are at utmost importance when applying these programs. Agricultural 

publication activities, which constitute the important part of rural development and the communication 

with people in rural areas, enable producers to reach all types of information and innovation (Oğuz and 

Kan, 2011). According the principles of agricultural publication, different programs must be prepared 

for people at different business groups. In other words, different programs must be applied both for the 

women and the young people. It is required to reduce the negative environmental conditions and to use 

technological innovations for an increase in the production in order to be successful in agriculture. 

This is only possible if sustainable methods and permanent solutions are applied in agriculture. 

Different business areas may also developed for women involved in every stage of production by 

following the technological developments. They may be encouraged for such activities as handcrafts, 

gardening and green-housing. Women improve their green-housing activities in Sanliurfa by the 

contributions of EU grants. Moreover, a greenhouse cooperative is established in Eskisehir, which has 

116 members and is completely consisted of women. Extending such activities will make great 

contributions both to the rural development and women improvement.  

In a project conducted in Australia, the objective was to improve rural women‘s position in economic, 

social and environmental sustainability; to give supporting trainings for their development; to get a 

change of leadership and to increase their living conditions. Encouraging studies were held to involve 

rural women actively in a network established among their business, family, society and industry. 

Industry leaders also supported the project to increase the number of participation by women (Kerr and 

Snaidero 2006). Again, there are many organizations in the USA for women rights in agriculture. 

There are several training programs in California for women involved in agricultural activities. There 

are around 500 members of ―Australian Women in Agriculture‖ organization and these members 

include farmers, scientists, trainers, communicators and many other people from different areas of 

business. Consequently, all members give a fresh look to the organization and agriculture. There is 

also a communication network including recent developments in production, rural industry and 

agricultural innovations (Anonymous, 2007/b). Mass communication devices play an important role in 

spreading the changes and innovations within the society so swiftly. Especially the rural people are far 

away from using some mass communication devices. That's why, great care must be shown to promote 

agricultural publications to remove this gap and several activities must be organized to involve such 

people and especially the women within this process. It is very important for rural women to reach this 

information and to benefit from it for a better use of available resources.  

 

2. MATERIAL AND METHOD 

 

Yaylacik Village is located 65 km away from Konya province and 30 km away from Seydisehir 

district. Surrounded by the mountains, the altitude of the village is 1700 m and continental climate is 

dominant. Agricultural lands are small and in sections (approximately 16-18 decares per person) and 

the real source of income in the village are the small cattle breeding (sheep and goats). In the 

interviews and questionnaires made in this project, the monthly income of producers before the project 

is no more than 15,65$. It is an allocation unit, immigrated for many years and quite self-enclosed as 

being far away from busy allocation units (provincial and district centrum) and having a limited job 

opportunity. The total number of population is 637 in the village, 49,29% of which involve men and 

50,71% of it are women. The total number of houses is 120. Average family population is 5,31. City 

water is used as drinking water in the village. According to the numbers in January 2008, 1100 decares 

of total cultivatable lands are irrigated, 700 decares of which irrigated by drip irrigation and 400 
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decares of which by surface irrigation. The animal population in the village involves 14000 sheep, 500 

goats, 900 cattle‘s, 300 horses, 140 donkeys and 500 poultry animals (Oguz and Kan, 2011). The field 

of study is selected in accordance with the Purpose Sampling Method. Yaylacik Village, determined 

during continuous training courses in 2006 of the Konya Provincial Ministry of Food, Agriculture and 

Livestock, is selected because of its low level of income, limited variety of agricultural products and 

its convenience for organic agriculture besides its availability to apply new agricultural techniques. 

This is an example rural development project. Data is obtained by questionnaire technique from the 

research area. Especially the women, who volunteered to participate into this project, are selected for 

interviews. The data obtained as a result of the questionnaires are entered into the Excel computer 

program and evaluated by SPSS statistical program. The information on the current structure of the 

field of study is presented in tables. In addition, statistical analysis is also used to measure the levels of 

contribution by women in agricultural activities, family economy and development of village and to 

determine the levels of these relations.  

 

3. FINDINGS OF THE RESEARCH AND DISCUSSION 

 

 3.1. Education Levels of Women in the Field of Study 

Besides aiming to reach an optimum balance between socio-cultural and economic differences of 

urban and rural life and to enable an in-situ development of rural population in the basis of rural 

development, it is still far beyond realizing the real contribution of women in the production and 

increasing their social status. Because in our country, rural development studies are conducted to 

improve the infrastructure first and then to direct new technologies into agriculture and to increase life 

standards by modernizing it. On the other hand, it is possible to see women in every stage of 

agricultural production. This is only possible by education. When the education is taken into 

consideration as an important factor for status of women, this indicates us the education services 

required to render for women especially in rural areas. As the education level of women increase, so 

do their levels of participation into work power? In this field of study, %75,22 of women are 

graduated from primary schools, %16,60 of them from secondary schools and %0,77 of them from 

high schools (Table.1) 

 

Table 1: Education level 
Farm Size Group (da) Literate Primary school Secondary school High school Total 

Ratio (%) 7,41 75,22 16,60 0,77 100,00 

 

3.2. Products grown recently in the Research Area 

In recent years, the producers began preferring other alternative products with higher levels of profit 

instead of wheat and barley in the field of study (Table 2). As seen in the table, the strawberry 

production in recent years has increased as 51, 20%. The product range has also affected women into 

the participation of publication activities and their participation into publication activities has 

increased when compared to the last five years. In the field of study, it is seen that 66% of women start 

to become members of Agricultural Development Cooperative in the last five years. 

 

Table 2: Products grown in the last five years in the research area 
Product  

Type 

Wheat Barley Strawberry Other* Animal 

Products** 

Ratio % 19,40 1,39 51,20 12,70 15,22 

*:Bean, tomato,Cabbich, eggplant, broccoli      **: milk, yogurt, cheese 

 

However, in a previous study, 87,27% of women were not involved in any organization as a member 

(Oguz and Kan, 2011). When regarded in terms of agricultural publications, being a member of a 

cooperative has positive effects on demanding agricultural publishing services and taking advantage of 

these services, because the female farmers, who are members of a cooperative or chamber, are trained 

about the production.  
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Table 3: Organizations affiliated by women in the field of study (%) 
Village Development Cooperative 33 66,00 

Irrigation Coop.  13 26,00 

Chamber of Agriculture 4 8,00 

Total 50 100,00 

 

3.3. Value Added by the Strawberry Production in the field of Study  

With this project, there has been a transition from conventional products to organic production in the 

research area. The women, who were previously involved in only growing wheat and barley and 

raising small cattle breeding, now starts to prefer alternative products thanks to this project. Especially 

after the year 2009, the women started demanding organic products, seedling and saplings in the field 

area. In addition, they also started to ask for technical information on production. Training seminars 

are initiated for producers by Konya Ministry of Food, Agriculture and Livestock Branch Office of 

Farmer Training Publications.  

   

Table 4: Gross Production Value of Conventional product wheat and organic product strawberry in 

example Farms ($/da) 
Product 

(da) 

Efficiency 

Kg/Da 

Sale Price 

$/Kg 

Total Gross Production Value  

$/Da 

(Strawberry) 1300 1,05 1320,31 

(Wheat) 300 0,35 105,47 

 

As seen in the table, example producers started growing such organic products as broccoli, spur type 

apple varieties, cabbage and especially strawberry in the region from the year 2009 although they used 

to grow wheat in previous years. The profit of organic product strawberry is 12 times higher than 

wheat. This is not a small number for Yaylacik village producers, who have monthly income of 15,65$ 

in average. For the initial periods, the drain irrigation and input costs for strawberry are provided by 

Provincial Special Administration and Dost Eli Association (A Friendly-Support Organization). In the 

second year of the project, 50 houses asked for strawberry seedling. Therefore, organic strawberry 

seedlings were distributed as one decare per house. Strawberry production via modern techniques has 

spread in the field of study by the inputs granted, the use of family work power and absence of 

problems in marketing organic strawberry. Strawberry and other organic products were adopted in the 

research area starting from the year 2009 and began growing. As seen in Table 5, strawberry was 

adopted within a short time by the producers in low levels of annual income.  

 

Table 5: Ratio of Strawberry in Total Income in the field of Study 

Annual Income of 

Producers   

($/Year) 

Adoption Periods of 

Strawberry production 

(year) 

Gross Production Value 

of Strawberry 

$/Da 

Ratio of Strawberry in 

Total Income 

(%) 

750-4500 2 1320,31 50,29 

4501-7500 3 1320,31 22,00 

7501- + 3 1320,31 17,60 

  

     3.4. Female Farmers Participation to Extension Activities and interested in Natural Resource 

Female farmers participation in field-days and farm demonstrations was reported to be high compared 

to other activities. Extension service reported medium participation in village meeting, seminars and 

show attendance (Table 6). 

 

Table 6: Participation of women farmers to the extension activities (2008-2011) 

Activities 1 2 3 4 5 Total 

Field days                                                                        0 0 15 20 15 50 

Farm demons.                                                        0 0 15 15 13 43 

Seminar 0 2 13 15 20 50 

Shows 0 0 12 15 17 44 

Note: 1: very low, 2: Low, 3: Medium, 4: High, 5: Very High 
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The majority women have had agricultural based functions related to natural resources as a means of 

sustainability. The village has been applying drip irrigation system since 2006. There is opportunity of 

marginal soils making for farmers in order to create farm productivity. On the other hand women 

involvement in environmental conservation also did not receive meaningful support from extension. If 

women‘s economic, social and environmental conditions were be improved, Extension administrators 

and implementers need to understand women‘s needs, their work, strategies, and the best way to reach 

them(Oğuz et al. 2008).  As seen in Table 8, women started to show great interest in publication 

activities in the research area in the last five years. Besides, they also had their own demands.  The 

extension training of the natural resources use was kept up by Food, Agriculture and Livestock 

Ministry in the study area. 94% of the producers participated in training.  

 

Table 7:  The situation of participation in training for the use of natural resources 

 The number of participants (Frequency)                 The rate of participant (%) 

Yes 47                                                   94,00 

No 3                                                     6,00 

Total 50                                                 100,00 

      

  In this study, Likert scale was used to measure the thoughts and attitudes of the women in the 

research  area. Accordingly, an important part of the rural women are aware of the limited natural 

resources (4,16), intervening in nature to disrupt the natural balance at the level of 4,22, interfering in 

nature normally for supplying the needs of people at the level of 4,02, being induced to the 

desertification by excess water use at the level of 3,60, damaging the physical condition of soil 

because of incorrect tillage and causing erosion to be moved the soil by water and wind. Moreover, the 

women are aware of the incorrect tillage, overgrazing and deforestation lead to erosion at the level of 

3,33.  

 

Table 8: Thoughts and Attitudes of Women interested in Natural Resources 

Factors 5 4 3 2 1 Total 

Natural resources are limited 2,44 1,43 0,07 0,22 - 4,15 

Intervening in nature to disrupt the natural 

balance 
2,44 1,60 - 0,18 - 4,22 

To interfere in nature for supplying the needs 

of people is normal 
- - 0,53 1,60 1,89 4,02 

Excess water use induce to the desertification - 0,04 0,13 1,87 1,56 3,60 

Incorrect tillage damage the physical 

condition of soil 
0,04 0,18 0,73 1,42 1,23 3,60 

Erosion means to be moved the soil by water 

and wind 
0,02 0,22 0,53 1,16 1,67 3,60 

Incorrect tillage, overgrazing and 

deforestation lead to erosion 
1,33 1,33 0,53 0,13 - 3,33 

People usually destroy the natural 

environment 
0,56 0,36 0,07 0,80 0,36 2,13 

The more water use increase the yield 0,33 0,20 0,53 0,62 0,56 2,24 

The more fertilizer use increase the yield 0,31 0,13 0,13 0,89 0,67 2,53 

5:Strongly agree, 4:Agree, 3:No idea, 2:Disagree, 1:Strongly disagree 

 

4. EVALUATION OF YAYLACIK PROJECT IN TERMS OF RURAL WOMEN 

 

This project is highly innovative and enterprising for Yaylacik Village. For the first time with this 

project, the village started using the drip irrigation systems and organic agriculture systems by the help 

of public, university institutions and Provincial Special Administration. Agricultural Development 

Cooperative has become active again after years of no activity and strawberry production is marketed 

by a contract with an export company. The producers of Yaylacik Village, who had no idea about 
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strawberry before, are now the ones who produce strawberries with the most modern techniques in 

Konya in recent years and Yaylacik village is the most important center of strawberry production. 

Yaylacik village people, who had no idea about organic agriculture before, now grow certified organic 

strawberries thanks to this enterprise and they send the strawberries they produce abroad via their 

Cooperative. All these studies started in 2006 and 5 example female farmers were given organic 

strawberry seedling and drip irrigation systems were built and production started. Today, all village 

people take advantage of this project and all women regard this project as an innovative and 

enterprising one.  

 

5. RESULTS AND RECOMMENDATIONS 
 

The women, especially in rural areas, need support via such micro projects to involve them within a 

sustainable structure. Yaylacik project is a good example for rural development projects and 

Agricultural publications. It is highly important to apply such micro projects especially in mountain 

villages. It is only possible to prevent people from migrating from village to the city by increasing 

their levels of income and living conditions. Creating such environments for rural women to express 

themselves is among the responsibilities of the public, the universities and non-governmental 

organizations.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, Kestane (Castanea sativa Mill.)  ağacının üç farklı kalınlıktaki odununun (12.5 mm, 25 

mm ve 50 mm) üç farklı denge rutubeti koĢullarında (%8, %12 ve %16) adsorpsiyon özellikleri 

belirlenmiĢtir. Odun rutubetinin belirlenmesinde Fourier benzetimi kullanılmıĢ ve adsorpsiyon halinde 

denklem sabitleri belirlenmiĢtir.  

Kestane odunu için, adsorpsiyon katsayısı (a) ve rutubet değiĢim hızı (b) sırasıyla 0.825±0.003 ve 

0.107 ∓ 0.011 olarak belirlenmiĢtir. 

Denge rutubetine ulaĢma süreleri üzerinde ortam denge rutubetinin ve kesitin belirgin bir etkisi 

olmamakla birlikte, odun kalınlığının etkili olduğu görülmüĢtür. Kestane odununun 12.5 mm, 25 mm 

ve 50 mm kalınlıktaki örnekleri sonuç denge rutubetine sırasıyla 11 – 13 günde, 22 – 25 günde ve 44 – 

50 günde ulaĢmıĢtır. 

Sonuç rutubetine ulaĢma hızı üzerinde enine kesitin anlamlı bir etkisi olmamıĢ, ancak kalınlığın ve 

ortam denge rutubetinin etkili olduğu görülmüĢtür. 

Teğet ve radyal kesitli odunların sonuç rutubetleri arasında küçük farklar olmakla birlikte, bu fark 

kalınlık ve ortam denge rutubeti arttıkça artıĢ göstermiĢtir. Ayrıca, odun özelliklerinden kalınlığın 

odunun ulaĢtığı sonuç rutubeti üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür.  

Buna göre, araĢtırma sonucunda belirlenen a ve b katsayıları yardımıyla, kurutulan odunların 

bekletildikleri ortamda ulaĢacakları rutubet miktarı zamanın fonksiyonu olarak belirlenebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon, Denge rutubeti, Kestane. 

 

 

Adsorption Properties of Chestnut (Castanea sativa Mill.) Wood  
 

Abstract 

 

In this study, adsorption properties of chestnut (Castanea sativa Mill.) were determined for three 

different equilibrium moisture conditions (8%, 12% and 16%) of the wood using three different 

thicknesses (12.5 mm, 25 mm and 50 mm). Fourier simulation was used in the detection of wood 

moisture and equation constants were identified in the case of adsorption. 

For chestnut wood, adsorption coefficient (a) and moisture exchange rate (b) were determined as 

0.825±0.003 and 0.107 ∓ 0.011, respectively. 

While the ambient EMC and section on the reaching time to the EMC have no a significant effect, the 

thickness of wood has been found to be effective. The samples with the thickness of 12.5 mm, 25 mm, 

and 50 mm of chestnut wood have reached the outcome EMC in 11 - 13 days, 22 - 25 days and 44-50 

days, respectively. 

The effect of the cross section on the reaching time to the outcome moisture was not significant, 

however it was seen that the effect of the thickness and the ambient EMC was significant. 

Although small differences between outcome moistures of tangential and radial section-woods were 

available, these differences increased with increasing thickness and ambient EMC. It was also seen 

that the thickness from wood properties were effective on outcome moisture that the wood reached. 

Accordingly, with the help of a and b coefficients determined as a result of this study,  

the amount of moisture that the dried woods will get in the environment in which they were hold can 

be determined as a function of time. 

 

Key words: Adsorption, Equilibrium moisture content, Chestnut. 
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GĠRĠġ 

 

Higroskopik yapıya sahip olan odun, bulunduğu ortamın iklim koĢullarının etkisiyle çevresindeki 

havadan rutubet alarak veya çevresindeki havaya rutubet vererek belirli bir rutubet miktarında dengeye 

ulaĢmaktadır. Uygulamada, higroskopik denge rutubeti hiçbir zaman değiĢmez bir değerde kalmaz. 

Bunun nedeni, odunun bulunduğu ortamın iklim koĢullarının sürekli değiĢmesidir. Odunun 

çevresindeki havaya rutubet vererek higroskopik denge meydana gelinceye kadar kuruması olayına 

desorpsiyon, nemli ortamda bırakılan odunun havadan rutubet alarak higroskopik dengeye ulaĢması 

olayına da adsorpsiyon denir (Berkel, 1970; Bozkurt ve Göker, 1987; Kurtoğlu, 1984; Wu, 2003).  

Odunun ulaĢacağı denge rutubeti üzerinde kurutma sıcaklığı, kurutma sırasındaki basınç veya çekme 

kuvvetleri, iklim bölgesi, emprenye iĢlemi etkili olmaktadır. Örneğin, 25 
0
C sıcaklık ve % 60 bağıl 

nem koĢullarında Avrupa odunları % 11 – 12 rutubet miktarında dengeye ulaĢırken, tropik odunlar % 

9 – 15 rutubet miktarlarında denge değerine ulaĢmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda kurutulan odunlar, 

basınç etkisindeki odunlar ve emprenye edilmiĢ odunlar daha düĢük rutubet miktarlarında denge 

rutubetine ulaĢırlar (Villière, 1966). 

Anizotropik özellikteki odun rutubet alıĢ veriĢi sırasında boyutlarını üç ayrı anatomik yönde farklı 

miktarda değiĢtirmektedir. Kullanım yerinde odunun anatomik yönlerine bağlı olarak farklı 

miktarlarda boyut değiĢtirmesi fonksiyonel yönden önemli Ģekil bozukluklarına yol açmaktadır 

(Kolman ve Cote, 1968).  

Kullanım yerinde fonksiyonel Ģekil bozukluklarının oluĢmasına yol açan rutubet değiĢiminin 

azaltılması için odun, kullanım yeri iklim koĢullarına uygun düĢen denge rutubeti miktarına kadar 

kurutulmalıdır. Kurutularak kullanılacak odunun gerek iĢ akıĢı veya gerekse kullanım yerinin 

uzaklığına bağlı olarak taĢınmasının gerekli olması nedeniyle belirli bir zaman geçmektedir. Bu 

süreçte kurutulmuĢ odun bulunduğu ortam iklim koĢullarının etkisiyle kullanım yeri iklim koĢullarının 

gerektirdiği denge rutubetinden daha yüksek rutubet değerlerine kadar rutubet almaktadır. Bu sorunun 

çözümü için odunun rutubet yalıtımını sağlayacak biçimde ambalajlanması mümkün olmakla birlikte, 

bu uygulama önemli iĢçilik masraflarına yol açmaktadır. 

Odun rutubeti değiĢimleri ile ilgili araĢtırmalarda odun örneklerinin uzunlukları, boyuna yöndeki 

rutubet akıĢ hızının etkilerini azaltmak için 1000 mm olarak önerilmektedir. Bununla birlikte, 

uygulamada daha kısa odun örnekleri seçilmekte ve odun örneklerinin enine kesitleri rutubet akıĢını 

azaltıcı maddelerle kaplanmaktadır (Keylwerth ve Noack, 1964; McNaught, 1987; Newby ve Brennan, 

1990). Türkiye‘de dıĢ iklim koĢullarında odun rutubetinin değiĢimine iliĢkin bir araĢtırmada 250 mm 

uzunlukta odun örnekleri kullanılmıĢtır (Kurtoğlu, 1984). 

McNaught (1987) odun denge rutubetinin belirlenmesi için 198 mm x 92 mm x 19 mm boyutlarında 

odun örneklerini kullanmıĢtır. Newby ve Brennan (1990) 300 mm x 100 mm x 30 mm boyutlarındaki 

odun örneklerinin dıĢ çevre koĢullarında rutubet değiĢimlerini inceleyerek, rutubet alıĢveriĢinin 

önlenmesi için mobilyaların tamamen PVC ile kaplanmasını önermiĢtir.  Bir baĢka araĢtırmada, % 8,5 

denge rutubetinin sağlandığı ortamda klimatize edilen 450 mm uzunlukta ve 150 mm geniĢlikte 13, 25 

ve 50 mm kalınlıktaki Kayın ve Sarıçam odunlarının % 18 denge rutubeti koĢullarında denge 

rutubetine ulaĢma süreleri belirlenmiĢtir. Bu deneme sonuçlarının aksine, Belçika‘da yapılan 60 mm x 

20 mm x 20 mm boyutlu odun örneklerine iliĢkin bir araĢtırmada % 12 denge rutubeti iklim 

koĢullarında denge rutubetine ulaĢma süreleri bakımından Çam odununun Kayın odununa göre denge 

rutubetine daha hızlı ulaĢtığı, histerez etkisinin bu odun örneğinde daha az olduğu görülmüĢtür. Aynı 

araĢtırmada Bilinga ve Dozie gibi tropik odunların daha düĢük rutubet oranlarında dengeye ulaĢtığı, 

dolayısıyla rutubet alma hızlarının Avrupa odunlarından daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir (Villière, 

1966). Histerez etkisinin incelendiği bir araĢtırmada Çam odununun adsorpsiyon halindeki rutubet 

ortalamasının desorpsiyon halindeki rutubet ortalamasına oranı 0.79 olarak belirlenmiĢtir (Wiedenbeck 

vd., 1990). Khazaei (2008) üç odun türü üzerinde yaptığı adsorpsiyon denemelerinde, Fick modelini 

de kullanarak geliĢtirdiği modelinde uyumlu sonuçlar elde ettiğini, nem almanın ilk 2 gün içinde 

önemli geliĢme gösterdiğini ifade etmiĢtir. 

Banaszek ve Siebenrnorgen (1990), kaba pirincin farklı sıcaklık ve bağıl nem koĢullarında nem 

adsorpsiyonunu incelemiĢler ve adsorpsiyonun ilk 24 saatte çok hızlı geliĢtiği ifade edilmiĢtir. Casada 

(2002) ise tahıl depolamadaki önemini vurgulayarak buğday ve arpanın sorpsiyon özelliklerini 

araĢtırmıĢtır.  
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Bratasz vd. (2012) tarafından yapılan araĢtırmada, 21 ağaç türü odunu üzerinde yapılan sorpsiyon 

denemeleri ile elde edilen sonuçların odunun bulunduğu ortamdaki denge rutubetinin belirlenmesinde 

faydalı olacağı ifade edilmiĢtir. 

Bastias ve Cloutier (2005), yedi farklı sorpsiyon modeli üzerinde yaptığı incelemelerde, genel olarak 

rutubet emiliminin higrotermal koĢullara bağlı olduğunu ve sorpsiyon modellerinin de bu koĢullara 

bağlı olarak uygun sonuçlar verebileceğini belirtmiĢtir.   

Doğu kayını (Fagus orientalis L.), Ceviz (Juglans regia L.) ve Okaliptus (Eucalyptus cemaldulensis) 

odunlarının farklı kalınlık ve kesitleri için farklı denge rutubeti (%8, %12 ve %16) koĢullarında 

adsorpsiyon özellikleri incelenmiĢtir. Bu odun türlerinde histerezin önemli olduğu görülmüĢ, kesitler 

arasında anlamlı faklar bulunmamıĢtır (Üçüncü, 2007; Üçüncü vd., 2005; Üçüncü vd., 2010). 

Kurutularak kullanılacak odunun kullanımına değin geçen süreçte bulunduğu iklim koĢulları etkisinde 

rutubet alma eğiliminin zamanın fonksiyonu olarak belirlenmesi uygulamada önem taĢıyan bir 

durumdur.  

Bu çalıĢmada, tam kuru ağırlığa kadar kurutulmuĢ Kestane (Castanea sativa Mill.) odununun farklı 

iklim koĢullarında adsorpsiyon özellikleri belirlenmiĢtir. Tam kuru hale kadar kurutulan 12.5 mm, 25 

mm ve 50 mm kalınlıktaki odun örnekleri % 8, % 12 ve % 16 denge rutubeti sağlanan ortamda 

bekletilerek rutubet alma eğilimleri belirlenmiĢtir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal 

AraĢtırmada kullanılan odun örnekleri Rize Pazar Orman ĠĢletme Müdürlüğünden temin edilen 

Kestane (KE) odunlarından hazırlanmıĢtır. Odun örneklerinin geniĢliği 100 mm, uzunluğu 300 mm 

alınmıĢtır. AraĢtırmada örnek seçimi TS 2470 (1976), rutubet miktarı tayini TS 2471 (1976) ve birim 

hacim ağırlığı (yoğunluk) tayini TS 2472 (l976)'ya göre yapılmıĢtır. Örneklere iliĢkin diğer özellikler 

Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Örnek Tipleri ve Özellikleri 
Örnek tipi Kalınlık Kesit Alınan örnek sayısı 

T12.5 12.5 mm Teğet 4 

R12.5 12.5 mm Radyal 4 

T25 25 mm Teğet 4 

R25 25 mm Radyal 4 

T50 50 mm Teğet 4 

R50 50 mm Radyal 4 

 

Adsorpsiyon denemelerine iliĢkin deney planı Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Deney Planı 

Deneme no 
Ġklim koĢulları Örnek 

sayısı t Φ DRM 

D1 20 42 8 24 

D2 20 65 12 24 

D3 20 78 16 24 

 

Kestane odun örneklerinin tam kuru özgül ağırlığı 0.48 g/cm
3
, lif doygunluğu rutubet derecesi % 22 - 

24‘tür (Kollmann ve Cote, 1968). 

Ġyi iĢlenme özelliklerine ve orta düzeyde dayanıma sahip Kestane odunu travers, doğrama, ambalaj 

malzemesi, yapı malzemesi, mobilya, gemi-tekne yapımı gibi alanlarda kullanılmaktadır (Doğu vd., 

2001). Açık hava koĢullarında olduğu gibi, ısıtılan kapalı mekanlarda da kullanım alanı bulan Kestane 

odununun sorpsiyon özelliklerinin bilinmesinde yarar görülmektedir. 

Kestane örnekleri 24‘er adet olmak üzere üç gruba ayrılmıĢ, kurutma dolabında tam kuru ağırlığa 

kadar kurutularak %8, %12 ve %16 denge rutubetinin sağlandığı klima dolabında bekletilmiĢtir. Kısa 

odun örneklerinin boyuna yöndeki rutubet akıĢını yavaĢlatmak için enine kesitlere parafin sürülmüĢtür. 

Odun örneklerinin gövde odunundan alındığı yerler ve enine kesitleri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 
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Difüzyon yönlerinin radyal (R) örnekte radyal yönde, teğet (T) örnekte ise teğet yönde olduğu 

varsayılmıĢtır. 

 

 
ġekil 1: Teğet ve Radyal Odun Örnekleri 

 

Yöntem 

Denemeler % 8 (20 
0
C, %42), % 12 (20 

0
C, %65) ve % 16 (20 

0
C, %78) denge rutubeti için üç 

aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. 12.5 mm, 25 mm ve 50 mm kalınlıkta 100 mm x 300 mm boyutlarındaki 

deney örnekleri kurutma dolabında tam kuru ağırlığa kadar kurutularak tam kuru ağırlıkları      
belirlenmiĢ ve klima dolabında belirlenen sabit iklim koĢullarında bekletilmiĢtir. Odun örneklerinin 

zamanın fonksiyonu olarak rutubetli ağırlıkları      günlük tartılarla belirlenmiĢtir. Odunun günlük 

rutubet miktarları 

   
      

  
         (1) 

eĢitliği ile hesaplanmıĢtır (Simpson, 1999). Günlük sıcaklık ve bağıl nem ortalamaları saatlik 

değerlerden hesaplanmıĢtır. 

   
∑  

 
                 (2) 

   
∑  

 
                 (3) 

Günlük sıcaklık ve bağıl nem ortalamalarının % 95 güven düzeyinde belirlenen değer aralıklarında 

kalması sağlanmıĢtır 

 Sabit iklim koĢullarında bekleyen odun örneklerinin belirli bir andaki rutubet miktarı 

        
           (4) 

eĢitliği ile tanımlanmıĢtır (Henderson ve Papis, 1961; Crank, 1975; Dağsöz, 1977, Goswami vd., 1991; 

Sodha vd., 1985; Olgun ve Rzayev, 2000). Burada;   zamanı (saat),    t anındaki rutubeti (%),    

baĢlangıç rutubetini (%),    rutubet değiĢim hızı sabitini göstermektedir. (4) eĢitliğinden yararlanılarak 

adsorpsiyon halinde zamanın fonksiyonu olarak odun rutubetini belirten 

                 
  

   

                (5) 

eĢitliği elde edilmiĢtir. Burada;     odun denge rutubeti miktarını (%),    tam kuru odun ağırlığını 

(g/cm
3
),   odun kalınlığını (mm),   adsorpsiyon katsayısını göstermektedir. Adsorpsiyon katsayısı 

   
  

   
         (6) 

olarak tanımlanmıĢtır. Burada kullanılan    deneme sonunda odunun ulaĢtığı sonuç rutubetini ifade 

etmektedir.  

Kurutularak kullanılacak odunların dıĢ ortam iklim koĢullarında bekletilmesi halinde rutubet 

değiĢiminin belirlenmesini sağlayacak ve uygulamada kullanılabilecek   ve   katsayıları 

belirlenmiĢtir.   katsayısı teğet ve radyal kesitli odun örnekleri için denemelerde ayrı ayrı belirlenen    

ve    katsayılarının ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. 

 Adsorpsiyon hızının hesaplanmasında 
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 [     ]       (7) 

eĢitliğinden yararlanılmıĢtır. 

Kalınlıklar arası ve kesitler arası rutubet iliĢkisi SPSS paket programı ile değerlendirilerek farklılıklar 

belirlenmiĢtir.  

 

SONUÇ 

  

AraĢtırmada % 8 (20 
o
C, % 42), % 12 (20 

o
C. % 65) ve % 16 (20 

o
C, % 78) denge rutubetinin 

sağlandığı sabit iklim koĢullarında Kestane odununun 12.5 mm, 25 mm ve 50 mm kalınlıkta teğet ve 

radyal odun örneklerinin rutubetindeki değiĢim zamanın fonksiyonu olarak belirlenmiĢ ve ġekil 2-7‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 2: %8 Denge Rutubetinde Farklı Kalınlık ve Kesitte Odunların Adsorpsiyon Eğilimi 

 

 

 

ġekil 3: %8 Denge Rutubetinde Adsorpsiyon Halinde Kalınlık – Rutubet DeğiĢimi ĠliĢkisi 
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ġekil 4: %12 Denge Rutubetinde Farklı Kalınlık ve Kesitte Odunların Adsorpsiyon Eğilimi 

 

 

 

 ġekil 5: %12 Denge Rutubetinde Adsorpsiyon Halinde Kalınlık – Rutubet DeğiĢimi ĠliĢkisi 

 

 

 

ġekil 6: %16 Denge Rutubetinde Farklı Kalınlık ve Kesitte Odunların Adsorpsiyon Eğilimi 
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ġekil 7: %16 Denge Rutubetinde Adsorpsiyon Halinde Kalınlık – Rutubet DeğiĢimi ĠliĢkisi 

   

Adsorpsiyon halinde odun rutubeti, sonuç denge rutubeti ve sonuç denge rutubetine ulaĢma süreleri 

üzerinde kalınlık, kesit ve ortam denge rutubetinin etkileri aĢağıdaki gibidir: 

Odun rutubeti; 

Kesitin odun rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢtır. 

Kalınlığın odun rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmuĢ, 50 mm kalınlıktaki odunların 

rutubeti bir grup oluĢtururken, 12.5 mm ve 25 mm kalınlıktaki odun örneklerinin rutubetleri arasında 

fark bulunmamıĢtır. 

Denge rutubetinin odun rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmuĢ, her denge rutubeti 

halinde odun rutubetleri arasında farkın olduğu görülmüĢtür. 

Odun sonuç rutubeti; 

Kesitin odun sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢtır. 

Aynı denge rutubeti ve kalınlıktaki odun örneklerinin sonuç denge rutubetleri aynı grupta yer almıĢtır. 

Kalınlığın odun sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢ, aynı denge 

rutubetinde her kalınlık grubuna ait odun sonuç rutubeti değerleri bir grup oluĢturmuĢtur. 

Denge rutubetinin odun sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmuĢ, aynı kalınlıkta 

her denge rutubeti halindeki sonuç rutubeti değerleri ayrı birer grupta yer almıĢtır. 

Farklı denge rutubeti koĢullarında her kalınlıkta odun rutubeti değerleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmuĢtur. 

Sonuç rutubetine ulaĢma süreleri; 

Kesitin sonuç rutubetine ulaĢma süresi üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢ, aynı kalınlık 

ve denge rutubetinde farklı kesite ait sonuç rutubeti değerleri aynı grupta yer almıĢtır. 

Kalınlığın sonuç rutubetine ulaĢma süresi üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmuĢ, aynı denge 

rutubetinde farklı kalınlıktaki odun sonuç rutubetlerinin farklı gruplarda yer aldığı görülmüĢtür. 

Denge rutubetinin sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢ, aynı kalınlıklarda 

farklı denge rutubeti koĢullarında odun sonuç rutubetleri aynı grupta yer almıĢtır. 

 Kestane odununun adsorpsiyon hızları odun kalınlıklarına bağlı olarak hesaplanmıĢ ve 

zamanın fonksiyonu olarak farklı denge rutubeti değerleri için ġekil 8 –10‘da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 8: %8 Denge Rutubetinde Adsorpsiyon Hızı 

 

 

 

ġekil 9: %12 Denge Rutubetinde Adsorpsiyon Hızı 

 

 

 

ġekil 10: %16 Denge Rutubetinde Adsorpsiyon Hızı 

  

Kestane odununun farklı kesit ve kalınlıktaki örneklerinin farklı iklim koĢullarında adsorpsiyonuna 

iliĢkin a ve b katsayıları Tablo 3‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 3: Deneysel a ve b Katsayılarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Katsayılar x s 

bt katsayısı 0.097 0.005 

br katsayısı 0.117 0.005 

b katsayısı 0.107 0.005 

a katsayısı 0.825 0.001 

 

Deneysel sonuçları içeren adsorpsiyon denklemi: 

                     
  

       

                  (8)  

Kestane odunu örneklerinin farklı iklim koĢullarında ulaĢtıkları sonuç rutubeti ve sonuç rutubetine 

ulaĢma süreleri Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Odunun UlaĢtığı Rutubet ve Süreler 

Odun örneği 

Denge rutubeti (%) 

8 12 16 

Ws Z(gün) Ws Z(gün) Ws Z(gün) 

T12.5 6.6 12 9.9 14 13.2 14 

R12.5 6.6 11 9.9 12 13.2 12 

T25 6.6 24 9.9 26 13.2 27 

R25 6.6 22 9.9 24 13.2 25 

T50 6.6 47 9.9 52 13.2 51 

R50 6.6 44 9.9 48 13.3 50 

DL12.5 6.6 11 9.9 12 13.2 13 

DL25 6.6 22 9.9 24 13.2 25 

DL50 6.6 44 9.9 48 13.3 51 

 

Tablo 4‘de görüldüğü gibi, tam kuru hale kadar kurutulmuĢ Kestane odunları bulunduğu ortamın 

denge rutubetine bağlı olarak (6) nolu eĢitlik gereğince 

                   (9) 

değerinde dengeye ulaĢmaktadır. Denge rutubetine ulaĢma süreleri üzerinde ortam denge rutubetinin 

ve kesitin belirgin bir etkisi olmamakla birlikte, odun kalınlığının ve özgül ağırlığının etkili olduğu 

görülmüĢtür. Kestane odununun 12.5 mm kalınlıktaki odunu 11 – 13 günde, 25 mm kalınlıktaki odunu 

22 – 25 günde ve 50 mm kalınlıktaki odunu ise 44 – 50 günde sonuç denge rutubetine ulaĢmıĢtır. 

Tam kuru hale kadar kurutulmuĢ 12.5 mm kalınlıktaki Kestane odunu % 8 denge rutubetine sahip 

iklim koĢullarında % 6.6 sonuç denge rutubetine 11 günde, % 12 denge rutubetine sahip koĢullarda % 

9.9 sonuç denge rutubetine 12 günde ve % 16 denge rutubeti koĢullarında % 13.2 denge rutubetine 13 

günde ulaĢmıĢtır. 

Tam kuru hale kadar kurutulmuĢ 25 mm kalınlıktaki Kestane odunu % 8 denge rutubetine sahip iklim 

koĢullarında % 6.6 sonuç denge rutubetine 22 günde, % 12 denge rutubetine sahip koĢullarda % 9.9 

sonuç denge rutubetine 24 günde ve % 16 denge rutubeti koĢullarında % 13.2 denge rutubetine 25 

günde ulaĢmıĢtır. 

Tam kuru hale kadar kurutulmuĢ 50 mm kalınlıktaki Kestane odunu % 8 denge rutubetine sahip iklim 

koĢullarında % 6.6 sonuç denge rutubetine 44 günde, % 12 denge rutubetine sahip koĢullarda % 9.9 

sonuç denge rutubetine 48 günde ve % 16 denge rutubeti koĢullarında % 13.2 denge rutubetine 50 

günde ulaĢmıĢtır. 

Teğet ve radyal odunların sonuç rutubetleri arasında küçük farklar olmakla birlikte, bu fark kalınlık ve 

ortam denge rutubeti arttıkça artıĢ göstermiĢtir. 

Odun özellikleri olarak özgül ağırlık ve kalınlığın odunun ulaĢtığı sonuç rutubeti üzerinde etkili 

olduğu görülmüĢtür. Buna göre, odun özellikleri belirgin olmak üzere, araĢtırma sonucunda belirlenen 

a ve b katsayıları yardımıyla, kurutulan odunların bekletildikleri ortamda ulaĢacakları rutubet miktarı 

zamanın fonksiyonu olarak belirlenebilir.  

Kullanım yeri iklim koĢullarına uygun denge rutubetine kadar kurutulan odunların kullanım aĢamasına 

kadar beklemesi halinde ambalajlama iĢlem yapılmıyorsa, bekletme ortamının iklim koĢulları 

belirlenerek odunun ulaĢacağı rutubet miktarı zamanın fonksiyonu olarak belirlenmelidir. 
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Özet 

 

Tuz stresinin Ispanak yaprak epidermal yüzeylerinde oluĢturduğu düĢünülen olumsuz etkilerinin 

tespiti amacıyla elektron mikroskobu yardımıyla karĢılaĢtırmalı olarak ilgili epidermal yüzeylerini 

görüntülemesi amaçlanmıĢtır. Deneme, iklim odasında 22/18
°
C (gündüz /gece) sıcaklık, %70 nem, 

10/14 (aydınlık/gece) saatlik fotoperiyodik düzende, 400 µmol m
-2

s
-1 

ıĢık Ģiddetine sahip kontrollü 

koĢullarda gerçekleĢtirilmiĢtir. YetiĢtirilen iki farklı çeĢit (Meridien F1 ve San Moreno) farklı tuz 

kontsantrasyon değerlerindeki [kontrol (2 dS/m), 6 dS/m, 8 dS/m ve 10 dS/m EC‘de] hidroponik ortam 

çözeltilerinde yetiĢtirilmiĢtir. Ispanak genotiplerinin yapraklarının hem üst hem de alt yüzeylerinden 

orta damara en yakın olduğu noktadan kesitler alınmıĢtır. Alınan yüzey kesitleri stubların üzerine 

yerleĢtirildikten sonra yaprağın kalınlığına göre değiĢik miktarlarda altın ile kaplandıktan sonra JEOL 

JSM-6060LV (JEOL Technics Ltd., Tokyo, Japan) taramalı Elektron Mikroskobu ile ilgili yaprak 

bölgesinin fotoğrafları çekilmiĢtir. Ġlgili epidermal yüzeylerde; stomaların yoğunluğu, stomaların 

açıklık kapalılık durumları, yaprağın parlaklığını etkileyen epikütikülar mumsu yapıların varlığı ve 

yoğunluğu, epidermal yüzeylerinin pürüzsüz ya da çatlaklı olup olmaması gibi özellikler ile yaprak 

epidermal yüzeylerdeki tuz stresinin neden olduğu deformasyon ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: SEM, Ispanak, Tuz stresi, Epidermal yüzeyler 

 

 

Determination of Leaf Epidermal Changes on Some Spinach Cultivars Grown 

Under Different Salt Stress Concentrations with the Help of SEM (Scanning 

Electron Microscope) Method  
 

Abstract 

 

With this study, by means of Scanning Electron Microscopy (SEM), we aim to detect and illustrate the 

expected negative effects of salt stress on the leaf epidermal surfaces of Spinach cultivars. The 

research was carried out in climate chamber with controlled conditions 22/18° C (day / night) 

temperature, 70% humidity, 10/14 (light / night) hours photoperiod, with 400 µmol m
-2

s
-1 

 light 

intensity. Two different cultivars were grown (Meridian F1 and San Moreno) in different salt 

concentrations [control (2 dS/m), 6 dS/m, 8 dS/m and 10 dS/m EC values] of hydroponic media 

solutions. Surface sections of Spinach genotypes were taken from the point where it is closest to the 

midrib of both upper and lower surfaces. After epidermal sections being placed on the stubs, sections 

were coated with various amounts of gold by using JEOL JSM- 6060LV (JEOL Technics Ltd., Tokyo, 

Japan) and SEM images of the related leaf surface areas were taken. In related epidermal surfaces, the 

stomatal density, stomatal apertures‘ position (closed/open), presence and density of epicuticular 

waxes which affects the brightness, being smooth or fractured epidermal surface and deformation 

caused by salt stress have been put forwarded and discussed. 

 

Keywords: Spinach, Salt stress, Epidermal surfaces 
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GĠRĠġ 
 

YetiĢtirilmesinin kolaylığı ve hasada geliĢ süresinin kısalığı nedeniyle üretimi yaygın olarak yapılan 

ıspanak (Spinacia oleracea L.), gerek sebze bahçesinde gerekse tarla bitkileri üretim alanlarında ekim 

nöbetleri içinde yer alarak toprağın daha iyi değerlendirilmesine yardım etmektedir. 

Ispanak, kıĢ aylarında halkımızın yeĢil sebze gereksinimlerini karĢılayabilen sınırlı sayıdaki sebze 

türlerinden birisidir. Nüfusumuzun hızla artması, insan beslenmesinde hayvansal gıdaların ihtiyacı tam 

olarak karĢılayamaması ve nihayet sebzelerin gerek insan sağlığı ve gerekse insan beslenmesi 

yönünden oynadığı rolün anlaĢılması, sebze tüketiminin büyük bir hızla artmasına sebep olmaktadır 

(Bayraktar vd., 1978). 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, 

kuraklık ve çölleĢme ile buna bağlı ekolojik bozulmalarla karĢı karĢıya olup küresel ısınmanın 

potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Küresel iklim değiĢikliği, kurak ve yarı 

kurak alanların geniĢlemesine ek olarak kuraklığın süresinde ve Ģiddetindeki artıĢlar, çölleĢme 

süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu da tetikleyeceği bildirilmektedir (TürkeĢ, 1994). 

Tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yeraltı suyuna karıĢan çözünebilir 

tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapillarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaĢma 

sonucu suyun topraktan ayrılarak tuzun toprak yüzeyinde ve yüzeye yakın bölümünde birikmesi 

olayıdır (Ekmekçi vd., 2005). 

Tuzluluk, topraktaki Na
+
, Mg

+2
, Ca

+2
, Cl

-
, HCO3\SO4 ve B iyonlarının konsantrasyonunun bitkilerin 

geliĢimini etkileyecek seviyeye ulaĢtığında ortaya çıkmaktadır. Tuzluluk problemi olan topraklarda Cl
-
 

ve SO4 tuzları dominant olarak bulunmaktadırlar. Buna karĢın doğadaki tuzluluk stresi genelde Na
+
 

tuzlan ile NaCl tarafından oluĢturulmaktadır (Shannon, 1984). 

Tuzlulukla ilgili çalıĢmalardaki ana düĢünce, tuzluluğun tüm canlı yaĢamına olan etkisinin 

anlaĢılmasını sağlayarak, yaĢamın hangi ölçü içinde tuzluluktan etkilenmediğini ortaya koymaktır. 

Toprağın tuzluluğunun artması nedeniyle yaĢamını tarıma bağlamıĢ sayısız uygarlığın yok olduğunu 

tarih içerisinde anımsarız. Günümüzde en yeni ve çağdaĢ toprak, su, bitki ve çiftlik iĢletmeciliği 

tekniğine karĢın tuzluluk nedeniyle tarım dıĢı kalmıĢ alanlar oldukça yaygındır. Türkiye‘de yaklaĢık 

1,5 milyon hektarda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Bu, sulamaya uygun arazilerin 

yaklaĢık % 32,5‘ ine denktir. Toprakların tuzlulaĢma ve alkalileĢmesini sulama, drenaj toprak 

özellikleri ve iklim etmenleri gibi etmenler önemli ölçüde etkilemektedir (Ekmekçi vd., 2005). 

Tuz stresi bitkilerde birçok metabolik olayı olumsuz yönde etkileyen ve özellikle kültür bitkilerinde 

ürün kalitesi ve verimi düĢüren önemli bir abiyotik faktördür. Stres faktörleri ve bitkinin stres 

koĢullarında geliĢtirdiği mekanizmalar açısından bir değerlendirme yapıldığında tuz stresine cevap 

niteliğinde, belirli parametrelerde değiĢiklikler olmaktadır. 

Tuz stresi bitkiyi doğrudan öldürebileceği gibi, bitkinin tuza toleransı ve ortamın tuz 

konsantrasyonuna bağlı olarak büyümeyi engellemekte, yaĢlı yapraklardan baĢlayan klorofil ve 

membran parçalanmasına yani kloroz ve nekrozlara neden olmaktadır. 

Çevresel faktörler ve fizyolojik etkilerle birlikte meydana gelen tuza tolerans özelliğinin esas kaynağı 

kalıtsal unsurlardır. Tuza tolerans bakımından bitkiler arasında önemli farklılıklar olduğu kadar, aynı 

türe ait genotipler arasında da tuza tolerans bakımından farklılıklar bulunduğu bilinmektedir 

(KuĢvuran, 2010). 

Tuz toleransı, yüksek oranlarda tuz içeriğine sahip olan ortamlarda bitkilerin büyüme ve geliĢmesini 

sürdürebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu amaçla bitkiler tuzdan sakınım (exclusion) ve tuzu 

kabullenme (inclusion) mekanizmalarından birini devreye sokarak tuz koĢullarında büyüme ve 

geliĢmelerine devam edebilmektedirler. Tuzdan sakınım mekanizmasına sahip bitkiler, tuzu 

bünyesinden uzak tutarak hücre içerisindeki tuz konsantrasyonunu sabit tutma yeteneğine sahiptirler. 

Tuzu kabullenme mekanizmasını çalıĢtıran bitkilerde ise, Na ve Cl iyonlarına doku toleransı 

göstermektedirler (KuĢvuran vd., 2008). 

Özellikle görüntü araçları tarafından elde edilen canlı bitkilerin Ģekilleri, bileĢenleri ve fonksiyonları 

hakkındaki bilgi, üretim iĢlemlerinin tanı ve kontrolü için etkin biçimde kullanılmaktadır. 

Bu araĢtırma, Ispanağın farklı tuz konsantrasyonlu ortamlarda meydana getirdiği morfolojik 

değiĢiklikleri SEM metotları kullanarak daha detaylı ve hızlı tespitini amaçlamaktadır.  
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MATERYAL ve YÖNTEM 
 

Materyal 

Bu araĢtırmada materyal olarak May Tohumculuk firmasına ait Meridien F1 çeĢidi ile Syngenta 

firmasına ait San Moreno çeĢidi kullanılmıĢtır. Meridien F1; Erkenci bir hibrit ıspanak çeĢididir. 

Yaprakları düz koyu yeĢil renklidir. Yaprak uçları oval, sapı kısa, ayası geniĢ, iri ve etlidir. Yaprakları 

yatık geliĢir, bitkisi yayvandır. ġoklama ve taze tüketime uygundur. Ispanak mildiyösünün 2 ırkına 

dayanıklıdır (Anonim, 2015a). 

San Moreno çeĢidi; ilkbahar, sonbahar ve kıĢ ekiliĢlerine uygundur, Ispanak mildiyösünün 1, 5, 8, 11, 

12, 14 ırklarına yüksek dirençlidir, KöĢeli üçgen, düz ve etli yaprak yapısı ile çok yüksek verime 

sahiptir,  Parlak yeĢil yaprak rengi ile albenilidir, Her dönem sorunsuz yetiĢtirilebilir, Hasat dönemi 

kırılganlık mukavemeti yüksektir, Taze tüketim için uygundur (Anonim, 2015b). 

 

Yöntem 

Denemenin kuruluşu 

AraĢtırmada bitkilerin yetiĢtiriciliği Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri iklim 

odası ile Namık Kemal Üniversitesi Merkezi AraĢtırma Laboratuvarlarında yapılmıĢtır. 

Denememiz kontrollü koĢullar altında sıcaklığı +40°C ile –20°C arasında ayarlanabilen iklim odasında 

kurulmuĢtur. Tüm deneyler, 22/18
°
C (gündüz/gece) sıcaklık, %70 nem, 10/14 (aydınlık/gece) saatlik 

fotoperiyodik düzende, 400 µmol m
-2

s
-1 

ıĢık Ģiddetine sahip iklim odasında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

YetiĢtirme odasında yetiĢtirme masaları üzerinde plastik multipotlara tohum ekimi yapılmıĢtır. 

Tohumlar torf içerisine ekilmiĢ ve normal bakım iĢlemleri yapılarak yetiĢtirme odalarında ıspanak için 

en uygun Ģartlarda bitkiler ilk gerçek yaprakların görüldüğü döneme kadar yetiĢtirilmiĢtir. Ġlk gerçek 

yaprakların görüldüğü dönemde Hoagland besin çözeltisi içeren (Winsor ve Schwarz, 1990) 

hidroponik sisteme ĢaĢırtılmıĢlardır. Bitkiler 800 ml hacminde (13x11cm ebatlarında) perlit içeren 

saksılarda yetiĢtirilmiĢlerdir. Tuz uygulamaları bitkilerin 4-5 gerçek yapraklı olduğu dönemde 

yapılmaya baĢlanmıĢ hasat dönemine kadar kaplardaki besin çözeltisinin tuzluluğu EC=2, 6, 8 ve 10 

dS/m olacak Ģekilde NaCl ilave edilmiĢtir (KuĢvuran vd., 2008). 

 

Yapılan Ölçüm, Sayım ve Değerlendirmeler 

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Metodu 
Tuz stresinin yaprak epidermal yüzeylerinde oluĢturduğu düĢünülen olumsuz etkilerinin tespiti 

amacıyla Elektron mikroskobu yardımıyla karĢılaĢtırmalı olarak ilgili epidermal yüzeylerin 

görüntülemesi yapılmıĢtır. Bu maksatla iklim odasında kontrollü koĢullarda yetiĢtirilen iki farklı 

çeĢide ait farklı (kontrol, 6, 8 ve 10 dS/m EC‘de) tuz kontsantrasyon değerlerindeki hidroponik ortam 

çözeltilerinde yetiĢen Ispanak genotiplerinin yapraklarının alt yüzeylerinden orta damara en yakın 

olduğu noktadan kesitler alınmıĢ ve alınan kesitler stubların üzerine yerleĢtirildikten sonra yaprağın 

kalınlığına göre değiĢik miktarlarda altın ile kaplanılmıĢtır. JEOL JSM-6060LV (JEOL Technics 

Ltd.,Tokyo, Japan) Taramalı Elektron Mikroskobu ile ilgili yaprak bölgesinin mikrofotografları elde 

edilmiĢtir (Cabi, 2010; Cabi vd., 2010). Ġlgili epidermal yüzeylerde  

Stomaların açıklık kapalılık durumları, 

KomĢu hücrelerin turgor durumları, 

Yaprağın parlaklığını etkileyen epikütikülar mumsu yapıların varlığı (var ise yoğunluğu), 

Epidermal yüzeylerinin pürüzsüz ya da çatlaklı olup olmaması gibi özellikler ile yaprak epidermal 

yüzeylerdeki tuz stresinin neden olabileceği deformasyonu ortaya konulmasına çalıĢılmıĢtır.  

 

BULGULAR ve TARTIġMA 

 

Her iki ıspanak çeĢidinde karĢılaĢtırmalı SEM mikrograflarına dayalı olarak epidermal yüzeylerde 10 

dS/m‘den daha düĢük tuz konsantrasyonlarında bariz farlılıklar gözlenemediği için karĢılaĢtırmalar 

sadece kontrol ve 10 dS/m tuz konsantrasyon değerleri için yapılmıĢtır. Tuz stresinin yaprak epidermal 

yüzeylerinde oluĢturduğu düĢünülen olumsuz etkilerinin tespiti amacıyla karĢılaĢtırmalı olarak 

Meridien F1 ve San Marino çeĢitlerinin genç ve yaĢlı yapraklarından alınan epidermal yüzeylerine ait 

SEM mikrografları karĢılaĢtırılmıĢ ve tuz konstrasyonun artması ile epidermal yüzeylerdeki morfolojik 

değiĢikler tespit edilmiĢtir.  
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Genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri 

Kontrol grubu ile 10dS/m tuz konsantrasyonuna maruz kalan Meridien F1 ve San Marino‘ya ait 

çeĢitlerin genç yaprakları karĢılaĢtırıldığında kontrol grubunun epidermal yüzeylerinde bulunan 

stomalarının etrafını saran komĢu hücrelerin görece daha turgorlu oldukları ve daha az deformasyonu 

uğradığı plazmoliz etkisinin daha az olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun yanında kontrol grubunda stoma 

hücrelerinin daha büyük olduğu tuz konsantrasyonu arttıkça stoma hücrelerinin boyutlarının 

küçüldüğü gözlenmiĢtir (Resim 1, 2). Yapılan araĢtırmalar, yüksek tuz konsantrasyonlarının yaprakta 

birim alana düĢen stoma sayısında ve stoma büyüklüğünde azalıĢa sebep olduğunu göstermiĢtir 

(Hwang ve Chen, 1995; ÇavuĢoğlu vd., 2008; Boughalleb vd., 2009; Polic vd., 2009). Daha küçük 

stoma boyutlarının daha küçük bir stoma poru ile iliĢkili olabileceği öne sürülmektedir (Polic vd., 

2009). Böylece bitkilerin suyu etkili bir Ģekilde kullanabilmeleri için, stoma porlarını kapatarak ve 

stoma indeksini azaltarak tuz stresine karĢı koymaya ve ortama uyum sağlamaya çalıĢtıkları 

bildirilmiĢtir (Kumar, 1984; Barhoumi, 2007). Tarafımızdan elde edilen bulgularda yukarıda verilen 

literatürlerle uyumluluk göstermektedir.  

 

 

 

Resim 1: Meridien F1 çeĢidi genç yapraklarına ait SEM incelemesi a, b, 10 dS/m tuz stresine maruz 

kalan örneklerden alınan genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri c, d, Kontrol grubundaki 

örneklerden alınan genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri  
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Resim 2: San Moreno çeĢidi genç yapraklarına ait SEM incelemesi a, b, 10 dS/m tuz stresine maruz 

kalan örneklerden alınan genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri c, d, Kontrol grubundaki 

örneklerden alınan genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri  

 

Yaşlı yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri  

Kontrol grubu ile 10dS/m tuz konsantrasyonuna maruz kalan Meridien F1‘e ait çeĢitlerin yaĢlı 

yaprakları karĢılaĢtırıldığında, kontrol grubundaki yaprakların stomalarının nispeten açık olduklarını 

epidermal yüzeylerin daha pürüzsüz oldukları ve epikütikülar mumsu yapıların tuz konstrasyonu ile 

arttığı gözlenilmiĢtir (Resim 3). Buna karĢın San Marino çeĢidine ait yaĢlı yaprakların epidermal 

özellikleri incelendiğinde epikütikülar mumsu yapıların hem kontrol grubunda hem de 10dS/m tuz 

konsantrasyonlarında gözlenemediği ancak genç yapraklarda olduğu gibi burada da kontrol grubu 

stoma hücrelerinin turgorlarını muhafaza ettiği buna karĢın 10 dS/m tuz konsantrasyonuna maruz 

kalanlarda ise stoma hücrelerinin plazmolize uğradığını gözlemledik.  

Sonuç olarak Tuz stresinin, hücre büyümesini olumsuz yönde etkilediği ve muhtemelen bunun 

nedeninin su kaybını azaltmak için stomaların kapatılması nedeniyle CO2 alınımının sınırlanması ve 

fotosentezin azalması olduğu, Robinson vd., (1997) tarafından da bildirilmektedir.  

Ispanak, tuza dayanımı yüksek, özellikle toprakta artan değiĢebilir sodyum yüzdesi bakımından yarı 

dayanıklı bir bitkidir. Ekmekçi vd., (2005), ıspanak bitkisinin verimde oluĢturacağı azalmaların 1.2-

1.8 dS/m tuzluluk düzeyinde baĢladığını, EC=5,7 dS/m düzeyinde ise verimde yaklaĢık %50 kadar bir 

azalmanın beklenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda da epidermal yüzeylerdeki 

morfolojik düzeydeki deformasyonları EC 10 dS/m düzeyinde en iyi Ģekilde gözlemledik. Ancak genç 

yaprakların yaĢlı yapraklara göre daha düĢük EC konsantrasyon düzeylerinde ümit var olduğu bu 

çalıĢmanın önemli bulguları arasındadır.  
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Resim 3: Meridien F1 çeĢidi yaĢlı yapraklarına ait SEM incelemesi a, b, 10 dS/m tuz stresine maruz 

kalan örneklerden alınan yaĢlı yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri c, d, Kontrol grubundaki 

örneklerden alınan genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri  

 

Resim 4: San Marino çeĢidi yaĢlı yapraklarına ait SEM incelemesi a, b, 10 dS/m tuz stresine maruz 

kalan örneklerden alınan yaĢlı yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri c, d, Kontrol grubundaki 

örneklerden alınan genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeyleri  
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SONUÇ 

 

Tuz stresinin yaprak epidermal yüzeylerinde oluĢturduğu düĢünülen olumsuz etkilerinin tespiti 

amacıyla karĢılaĢtırmalı olarak Meridien F1 ve San Marino çeĢitlerinin genç ve yaĢlı yapraklarından 

alınan epidermal yüzeylerine ait SEM mikrografları karĢılaĢtırılmıĢ ve tuz konstrasyonun artması ile 

epidermal yüzeylerdeki morfolojik değiĢikler tespit edilmiĢtir.  

Genç yaprakların abaksiyal epidermal yüzeylerinde; Meridien F1 ve San Marino‘ya ait çeĢitlerin genç 

yaprakları karĢılaĢtırıldığında kontrol grubunun epidermal yüzeylerinde bulunan stomalarının etrafını 

saran komĢu hücrelerin göredaha turgorlu oldukları ve daha az deformasyonu uğradığı,bunun yanında 

kontrol grubunda stoma hücrelerinin daha büyük olduğu tuz konsantrasyonu arttıkça stoma 

hücrelerinin boyutlarının küçüldüğü gözlenmiĢtir  

YaĢlı yaprakların abaksiyal epidermal yüzeylerinde; Meridien F1‘e ait çeĢitlerin yaĢlı yaprakları 

karĢılaĢtırıldığında, kontrol grubundaki yaprakların stomalarının nispeten açık olduklarını epidermal 

yüzeylerin daha pürüzsüz oldukları ve epikütikülar mumsu yapıların tuz konstrasyonu ile arttığı 

gözlenmiĢtir. Buna karĢın San Marino çeĢidine ait yaĢlı yaprakların epidermal özellikleri 

incelendiğinde epikütikülar mumsu yapıların hem kontrol grubunda hem de 10dS/m tuz 

konsantrasyonlarında gözlenemediği ancak genç yapraklarda olduğu gibi burada da kontrol grubu 

stoma hücrelerinin turgorlarını muhafaza ettiği buna karĢın 10 dS/m tuz konsantrasyonuna maruz 

kalanlarda ise stoma hücrelerinin plazmolize uğradığı tespit edilmiĢtir.  

ÇalıĢmamızda da epidermal yüzeylerdeki morfolojik düzeydeki deformasyonları EC 10 dS/m 

düzeyinde en iyi Ģekilde gözlemledik. Ancak genç yaprakların yaĢlı yapraklara göre daha düĢük EC 

konsantrasyon düzeylerinde ümit var olduğu bu çalıĢmanın önemli bulguları arasındadır.  
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Özet 

 

KurutulmuĢ soğan üretiminde talebin artması ile birlikte ticaretinde de belirli kalite spesifikasyonları 

oluĢmaktadır. Bunların baĢında askorbik asit, renk, su aktivitesi değerleri ve rehidrasyon kapasitesi 

gelmektedir. Bu çalıĢmada Akgün 12 soğan çeĢidine dört farklı ön iĢlem (suya daldırma, %5 tuzlu su 

çözeltisine daldırma, %5 maltodekstrin (MD) çözeltisine daldırma, %5 patates niĢastası çözeltisine 

daldırma) uygulanarak güneĢ enerjili kurutucuda kurutma sırasında zamana bağlı nem oranındaki 

değiĢiminin kinetiği belirlenerek kalite özellikleri incelenmiĢtir. GüneĢ enerjili kurutucu güneĢ 

enerjisini absorbe ederek kurutma odasına aktaran hava ısıtıcı kolektör ve kurutulacak ürünün raflar 

üzerine yerleĢtirildiği ve kurutmanın gerçekleĢtirildiği kurutma odası olmak üzere iki kısımdan 

oluĢmaktadır. Kurutma iĢlemi, kurutma havasının kurutma odasına giriĢ hızı 1.25 m/s ve soğanlar 

ortalama 1 cm
2
 olacak Ģekilde boyutlandırılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurutma esnasında örneklerde L-

Askorbik asit, renk değerleri, su aktivitesi miktarı ile son üründe rehidrasyon kapasitesi ve verim 

değerleri tespit edilmiĢtir. Kurutulan soğanların L-askorbik asit miktarının suya daldırılan örneklerde 

daha yüksek düzeyde korunduğu saptanmıĢtır. Tüm kurutma iĢlemleri sonunda ürünün L* ve h* 

değerlerinin azaldığı, esmerleĢme endeksi ve C* değerinin ise arttığı belirlenmiĢtir. L* ve h* 

değerinde en çok azalmanın %5 MD ön iĢlemli soğanlarda olduğu, görülmüĢtür. GüneĢ enerjili 

kurutucuda kurutmaya alınan soğanların su aktivite değerleri 0.992‘den baĢlayarak kurutma iĢlemi 

sonuna kadar yaklaĢık aynı Ģekilde azalma göstererek en düĢük 0.156 değerine kadar azalmıĢtır. 

Rehidrasyon kapasitesi en yüksek %5 MD ön iĢlemli örneklerde (5,5 kat) belirlenmiĢtir. En yüksek 

kurutma verimi ise tuzlu suya daldırılanlarda %16,5 olarak tespit edilmiĢtir. Farklı ön iĢlem uygulanan 

soğanlara altı farklı matematiksel modelleme uygulanarak elde edilen verilere göre güneĢ enerjili 

kurutucu için R
2
 değerleri 0.9715–0.9968 arasında, χ

2
 0.002562–0.000296 değerleri arasında, MBE 

0.009516–0.003728 ve RMSE 0.04896–0.016433 değerleri arasında değiĢim göstermiĢtir. Elde edilen 

istatistiksel veriler sonucunda güneĢ enerjili kurutucuda soğanın kurutulmasında en uygun 

modellemenin Page ve Modifiye Page modeli olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Soğan, Kurutma Kinetiği, Rehidrasyon kapasitesi, Modelleme 

 

Moisture Migration and L-Ascorbic Acid, Color, Water Activity Changes 

of Solar Dried Onions Pre-treated in Aqueous Solutions 

 
Abstract 

 

There is an increasing demand to dried onions in recent years which requires production of the dried 

goods with certain quality specifications. Among these ascorbic acid content, color, water activity 

value, and rehydration capacity are classified as the most important features of processed onions. In 

this study, four different pre-treatments (water, salt solution (5%), maltodextrin (MD) (5%), potato 

starch (5%) immersions) were used before drying of Akgun12 type onions. The drying kinetics and 

quality characteristics of the samples were investigated during solar drying. The solar dryer consists of 

two parts; the air heating section (solar collector) and the drying chamber section with five trays. The 

drying test was conducted after setting the drying air speed at 1.25 m/s at the drying chamber entrance 

and the onions were chopped into approximately 1cm
2 

pieces. During drying L-ascorbic acid, color 

values, water activity, rehydration capacity of the final product and yield were determined. The water 

pre-treated samples were displayed the highest amount of L-ascorbic acid content. L* and hue* color 

values reduced in all dried onions, while the browning index and C * values are increased. It has been 
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observed that  L* and hue* values were decreased drastically in MD immersed samples in comparison 

to all the other dried onions. Water activity values of the samples were as high as 0.992 in the 

beginning of the drying process and decreased to a minimum value of 0.156. Rehydration capacity of 

the MD immersed samples was determined as 5.5 which was determined as the highest value. 

Maximum drying yield was determined in brine soaked onions as to be 16.5%. Six different 

mathematical models were applied to pre-treated samples and R
2
 values for solar dryers were found 

between 0.9715-0.9968, χ2 were found between 0.002562-0.000296, MBA were found between 

0.009516-0.003728 and RMS ranged between 0.04896-0.016433 values. Page and Modified Page 

models were determined as to be best models describing the onion drying kinetics. 

 

Keywords: Onion, Drying kinetics, Rehydration capacity, Modeling 

 

GĠRĠġ 

 
Yaygın olarak kullanılan güneĢte (açıkta) kurutma yönteminde, kurutulacak ürün bir sergi veya beton 

zemin üzerine serilerek kurutulmaktadır. Bu tip açıkta yapılan kurutmada, böcekler, kuĢlar ve rüzgarın 

olumsuz etkileri sebebiyle ürün kayıpları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hava Ģartlarının uygun olmaması 

durumunda ürün nemi istenilen sürede uzaklaĢtırılamaz ise, mikrobiyolojik aktivite sonucu üründe 

küflenme ve verim kayıpları ortaya çıkmaktadır (Garg ve ark., 1998; Ong,1999). 

GüneĢ altında kurutmanın dezavantajlarını azaltmak için solar kurutucular kullanılabilir. Kurutma 

havasının uygun bir güneĢ kolektörü üzerinden geçirilerek ısıtılması ve kurutulacak ürün üzerine 

kapalı bir ortamda doğal veya zorlamalı konveksiyon yolu ile iletilmesi açıkta kurutma ile 

karĢılaĢtırıldığında daha kontrollü bir kurutma sağlamaktadır. (Tiris ve ark., 1996; Scanlin, 1997; 

Koyuncu ve Pınar (2001), 

Türkiye‘nin ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneĢ enerjisi açısından zengin bir 

potansiyele sahip olmasından dolayı, kurutma uygulamalarında güneĢ enerjisinin verimli bir Ģekilde 

kullanımı enerji ekonomisi açısından son derece önemlidir. KurutulmuĢ meyve-sebze sektörü 

geleneksel güneĢte kurutma yanında kullandığı modern kurutma yöntemleri ile birlikte gıda 

sanayisinde önemli bir alt sektör haline gelmiĢtir. Yurtiçinde üretilen baĢta üzüm, incir, domates 

olmak üzere, kurutulmuĢ meyve-sebzelerin önemli bir miktarı AB ve ABD baĢta olmak üzere birçok 

ülkeye ihraç edilmektedir. Son yıllarda, Türkiye‘de ve özellikle geliĢmiĢ ülkelerde kurutulmuĢ 

sebzelerin gıda sanayinde kullanım miktarları giderek artmaktadır. KurutulmuĢ sebzeler genellikle 

hazır çorbalar, soslar, hazır yemekler, bebek mamaları, çeĢitli et, balık ve süt ürünleri gibi çok farklı 

ürünlerde kullanım alanı bulmaktadır. KurutulmuĢ sebzeler; dilimlenmiĢ, toz, granül ve flake gibi 

çeĢitli formlarda da üretilmektedir. Organik kurutulmuĢ sebzelerin de üretiminde son yıllarda önemli 

bir artıĢ görülmektedir (Kahyaoğlu-Aytaç, 2009).  

Soğan, Monocotyledonea sınıfının Liliflorae takımında yer alan Liliaceae  familyasına ait olan bir 

sebze olup latince adı Allium cepa (soğan) dır. Dünya kuru soğan üretim alanı sürekli olarak artıĢ 

göstermektedir. En büyük kuru soğan üreticisi ülke Çin‘dir. Çin‘i Hindistan ve ABD‘den sonra 

Pakistan ile Türkiye takip etmektedir (Anonim, 2015). 

Yemeklik kuru soğan (Allium cepa L.) en eski sebzelerden birisidir ve anavatanı Orta Asya‘dır. 

Yemeklik soğanın sıcaklık değiĢimlerine uyum sağlayabilen bir bitki olması ülkeler arasında 

yaygınlaĢmasında büyük etken olmuĢtur. Kuru soğanlar, çeĢide göre farklı boyut ve Ģekilde soğan 

oluĢtururlar. Muhafaza ömürleri çeĢitlere göre değiĢmekle birlikte uzundur. (Kaynas ve Ertan, 1986; 

Özmen, 1991). 

 Soğanda Ca, riboflavin ve enerji değeri yüksektir. Soğan aminoasit olarak arjinin ve glutamik 

asitce zengin bir sebzedir. Soğanda ayrıca belirli miktarlarda fenolik bileĢikler, benzyl-isothyiocynate, 

allicin ve alliin, cycloartenol maddeleri de bulunur. Genel olarak soğan içerdiği biyoaktif maddeler ve 

mikro besin elementleri nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. (Anonim, 2015). 

Soğan yılın her döneminde severek tüketilen, birçok geleneksel, bölgesel, kültürel yemeklerin yanında 

fast-food yemeklerde de kullanılan bir sebzedir. Kuru soğanın direkt kullanımı yanında son yıllarda 

kurutulmuĢ olarak da endüstriyel mutfaklarda ve hazır yemek üretimlerinde kullanımı artmıĢtır. 

Mutfaklarda soğanın ön iĢlemlerinde (soyma-kesme vb.) zaman kaybı, hazırlama güçlüğü gibi 

sebeplerden dolayı soyma-kesme iĢlemlerinden sonra kurutularak tüketime hazır hale getirilmiĢ 

soğana son yıllarda (özellikle hazır yemek, çorba sektörü) büyük talep artıĢı olmuĢtur. Soğan; hazır 
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çorbalar, yemekler, soslar, turĢular, çeĢitli et ve balık ürünleri, baharat, bazı ilaçların yapımında, bazı 

fast-food tarzı yiyeceklerin sunumunda (pizza, hamburger gibi) kullanılmaktadır.  

KurutulmuĢ soğan üretiminde talebin artması ile birlikte ticaretinde de belirli spesifikasyonlar 

oluĢmaktadır. Bunların baĢında renk ve rehidrasyon kapasitesi gelmektedir. KurutulmuĢ soğanın 

üretiminde özellikle renk ve su tutma kapasitesinin istenilen değerlere ulaĢabilmesi için farklı ön 

iĢlemlerin uygulandığı bu çalıĢmada güneĢ enerjili kurutucuda kurutulan soğanların kuruma kinetikleri 

de belirlenmiĢtir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

 AraĢtırmada kurutma denemeleri, zorlamalı konveksiyonlu, hava ısıtıcı kolektör ve kurutma 

odasından oluĢan güneĢ enerjili kurutucuda gerçekleĢtirilmiĢtir. Bitki materyali olarak Gaziantep ilinin 

Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagöze beldesindeki çiftçilerden temin edilen Akgün 12 soğan çeĢidi 

kullanılmıĢtır. Bu çeĢitin baĢ büyüklüğü orta irilikte, baĢ Ģekli yuvarlak olup kabuk rengi sarı-

kahverengidir. Depolanma özellikleri iyi, sanayi tipi, sofralık, ihracatta talep gören ve tarlada 

yetiĢtiricilik için önerilen bir çeĢittir Soğanlar uygun Ģartlarda laboratuvara getirilmiĢ, analiz ve 

kurutma iĢlemleri yapılana kadar oda Ģartlarında (22 °C) muhafaza edilmiĢtir.  

 

Yöntem 

 Soğanlardan çapı 5 cm den büyük olanlar kurutmaya alınmıĢtır. Sap-baĢ kesme ve kabuk 

soyma iĢlemlerinden sonra soğanlar küp Ģeklinde doğranmıĢtır. Kurutma için hazır hale getirilen 

soğanlar 4 gruba ayrılmıĢ, uygulama çözeltisi oranı ´ olacak Ģekilde (w/v) ön iĢlem olarak; suya 

daldırma, %5‘lik tuz çözeltisine daldırma, %5‘lik patates niĢastası çözeltisine daldırma ve %5‘lik 

maltodekstrin (MD) (13 DE) çözeltisine daldırma iĢlemleri uygulanmıĢtır.  

Bu ön iĢlemler 2 tekerrürlü olarak 30 dakika süre ile oda sıcaklığında uygulanmıĢ daha sonrasında 

soğanlar güneĢ enerjili kurutucu kullanılarak kurutulmuĢtur (ġekil 1). Kurutma  Ģlemler  ġanlıurfa‘da 

Ek m ve Kasım aylarında, kurutma odasının ortalama g r Ģ sıcaklığı 35  C, ortalama çıkıĢ sıcaklığı 

32  C, kurutma havasının kurutma odasına giriĢ hızı (20 cm çaplı boru içerisinde) 1.25 m/s olarak tespit 

edilerek, güneĢin yoğun olduğu 07:30-16:30 saatleri arasında (~9 saat/gün) gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 
ġekil 1. Soğan Kurutma AkıĢ ġeması 

 

Hammadde olarak kuru soğan ve elde edilen kurutulmuĢ ürünlerde fiziko-kimyasal olarak; kuru 

madde (AOAC, 2000), su aktivitesi, renk analizleri, esmerleĢme indeksi (Maskan, 2001), L-askorbik 

asit (HıĢıl, 1997) ve rehidrasyon kapasitesinin (Lewicki ve ark., 1998) ölçümü için analizler üçer 

paralelli olarak yapılmıĢtır. Soğanların su aktivitesi Hygropalm AW1-Rotronic, marka (Basserdorf, 

Ġsviçre) cihaz ile doğrudan, L*, hue [h=arctan(b/a)], kroma [C=√(a2+b2)] değerleri ise Hunter Lab 

kolorimetresi (Color Quest XE, USA) kullanılarak belirlenmiĢtir.  

Kurutma iĢlemlerinde, düzenli zaman aralıkları ile ağırlık ölçümleri yapılan soğan örneklerinden elde 

edilen nem oranlarından yararlanılarak kurutmanın en uygun matematiksel modeli belirlenmiĢtir. 

MR=M-Me/Mo-Me, MR; nem oranı, M; anlık nem içeriği, Mo; baĢlangıç nem içeriği, Me; denge nem 

Soğan 

 (Akgün12) 

Boylama 

(>5cm) 

Sap-Baş Kesme, Soyma  
Dilimleme (1x1cm)  

Ön İşlemler  

(Su,  %5Tuz,  %5MD ve  
%5Patates Nişastası  

Çözeltilerine Daldırma)  
 (30 dk) 

Kurutma  

(Güneş Enerjili 
Kurutucu) 

Kurutulmuş 
Soğan 
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içeriği. AraĢtırmadan elde edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPPS (versiyon 

16.0) programı ile DUNCAN çoklu karĢılaĢtırma testi (p<0.05) uygulanmıĢtır. 

 

ARAġTIRMA BULGULARI 

 

ÇalıĢmada kullanılan hammaddenin genel özelliklerinin belirlenmesi için Akgün 12 çeĢidi soğanların 

çeĢitli fizikokimyasal analizleri yapılmıĢtır (Tablo1). Akgün 12 soğan çeĢidinde briks değeri 

%14.0±0.5 olarak tayin edilmiĢtir ve soğanların iĢlemeye uygun olgunlukta olduğunu göstermiĢtir. Ön 

iĢlem uygulanmayan soğanların ilk nemi % 86.21, %5 tuzlu su çözeltisine daldırılmıĢ soğanların ilk 

nemi ise % 86.82 olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo1.Kurutma öncesinde Akgün 12 soğan çeĢidinin bazı fizikokimyasal özellikleri 

Analizler Sonuçlar 

Nem % (ön iĢlemsiz) 

Su ön iĢlemli 

Tuzlu su ön iĢlemli 

Maltodekstrin ön iĢlemli 

Patates NiĢastası ön iĢlemli 

Briks % 

pH 

Asitlik (g sitrik asit/ml ) 

Kül % (kuru bazda) 

86.21±0.35 

88.75±0.23 

86.82±0.45 

87.86±0.41 

87.44±0.33 

14.00±0.50 

5.20±0.03 

0.26±0.02 

0.65±0.02 

  

GüneĢ enerjili kurutma sisteminde ön iĢlemsiz soğanlar 5090 dk.da %13.70 son neme ulaĢmıĢtır. %5 

tuzlu su çözeltisine daldırılan soğanlar %14.10 son neme 4710 dk.da, suya daldırılan soğanlar 5035 

dk.da %12.82 son neme, %5 niĢasta çözeltisine daldırılan soğanlar %9.10 neme 3620 dk.da ve %5‘lik 

MD çözeltisine daldırılan soğanlar ise 4925 dk.da %10.23 son neme ulaĢmıĢlardır (Tablo 2). Ön iĢlem 

uygulanarak güneĢ enerjili kurutucuda kurutulan soğanların kuruma özellikleri üzerinde ön iĢlemin 

etkisinin önemli olduğu görülmüĢtür. Soğanlardan %5 niĢasta çözeltisine daldırılanların diğerlerine 

göre daha hızlı kuruma özelliği (yaklaĢık 1250 dakika) gösterdiği belirlenmiĢtir (Grafik 1). 

 

Tablo 2. KurutulmuĢ Soğanların Kuruma Süreleri, Son Nemleri ve Verim Değerleri 

Ön ĠĢlemler  
Kurutma Süresi 

(dk.) 

Son Nem  

(%) 

Verim  

(%) 

Ön iĢlemsiz 5090 13.70±0.11d 16.10±0.21c 

Suya Daldırılan 5035 12.82±0.09c 14.92±0.23a 

Tuz çözeltisine (%5) daldırılan 4710 14.10±0.12e 16.50±0.13d 

MaltoDekstrin çöz. (%5) daldırılan 4925 10.23±0.06b 14.71±0.19a 

Patates NisaĢtası çöz. (%5) daldırılan 3620   9.10±0.07a 15.55±0.15b 
abcde Aynı sütun içindeki farklı harfler istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05) 
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Grafik 1. GüneĢ enerjili kurutucuda kurutulan soğanların kuruma eğrisi (SD; suya daldırılan, TS; tuz çöz. 

daldırılan, PN; patates niĢastası çöz. daldırılan, MD; Maltodekstrin çöz. Daldırılan) 

 

 GüneĢ enerjili kurutucuda kurutulan soğanlardan %5 tuzlu su çözeltisi ön iĢlemi uygulanan 

örneklerin verim değeri %16.50 olarak en yüksek bulunmuĢtur. Diğer örneklerde sırasıyla, ön iĢlemsiz 

kurutulmuĢ soğanda verim %16.10, niĢasta çözeltisine daldırılarak kurutulanların %15.55,  suya 

daldırılan soğanların %14.92 ve son olarak MD çözeltisine uygulanan soğanların verim değeri %14.71 

olarak tespit edilmiĢtir.  

 Kurutma özellikleri etkin kuruma davranıĢının modellenmesi ile araĢtırılabilir. ÇalıĢmamızda 

soğanların kurutulmasında uygulanan altı farklı matematiksel modelleme (Page, Modified Page, 

Henderson-Pabis, Wangh-Singh, Lewis ve Logaritmik) kullanılmıĢtır. GüneĢ enerjili kurutucuda farklı 

ön iĢlem uygulanan soğanlara altı farklı matematiksel modelleme uygulanarak elde edilen verilere 

göre R2 değerleri 0.9715–0.9968 arasında, χ2 0.002562–0.000296 değerleri arasında, MBE 0.009516–

0.003728 ve RMSE 0.04896–0.016433 değerleri arasında değiĢim göstermiĢtir. Elde edilen 

istatistiksel veriler sonucunda güneĢ enerjili kurutucuda soğanın kurutulmasında en uygun 

modellemenin Page ve Modifiye Page modeli olduğu belirlenmiĢtir. Arslan ve Özcan (2010), güneĢ, 

fırın ve mikrodalga fırın kullanarak yaptıkları bir çalıĢmada; kurutulan soğan dilimlerine sekiz farklı 

kinetik modelleme uygulamıĢlar, en iyi modellemenin Page, Modified Page ve Küçük-Midilli 

modellemeleri olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 Kurutma öncesi soğanlardan ön iĢlemsiz olanların su aktivite değeri 0.981, suya daldırılan 

soğanların su aktivitesi değeri 0.975, %5 tuzlu su çözeltisine daldırılan soğanların su aktivitesi değeri 

0.955, %5 niĢasta çözeltisine daldırılan soğanların su aktivitesi değeri 0.987 bulunurken %5 MD 

çözeltisinde bekletilen soğanların su aktivite değerinin ise 0.983 olduğu tespit edilmiĢtir. Kurutulan 

soğanların su aktivite değerleri 0.981‘den baĢlayarak kurutma iĢlemi sonuna kadar 0.154 değerine 

ulaĢmıĢtır. Ön iĢlemsiz ve ön iĢlemli kurutulan soğanların su aktivitesi değerleri yaklaĢık aynı Ģekilde 

azalma göstermiĢtir (Grafik 2). 
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Grafik 2.Soğanların güneĢ enerjili kurutucuda kurutulmasında su aktivitesi değiĢimi (SD; suya daldırılan, 

TS; tuz çöz. daldırılan, PN; patates niĢastası çöz. daldırılan, MD; Maltodekstrin çöz. Daldırılan). 

 

 Su aktivitesinin azaltılması kurutulmuĢ ürünlerin raf ömrünün artırılmasında önemli bir 

kriterdir. Su aktivitesi yüksek ürünler mikrobiyal geliĢmelere açık olacağından üründe kısa sürede 

bozulma gözlenebilecektir. AraĢtırma kapsamında kurutulan tüm soğan örneklerinde su aktivitesi 

değerlerinin güvenli sınıra ulaĢtığı görülmüĢtür (Tablo 3). 

 

Tablo 3. GüneĢ Enerjili Kurutucuda Kurutulan Soğanların Su aktivitesi, L-Ask.Asit,  Rehidrasyon 

Kapasitesi Değerleri 

ĠĢlemler. Su Aktivitesi 
L-Ask.Asit 

Kayıp Oranı (C1/C0) 

Rehidrasyon Kapasitesi 

(birimsiz) 

Kontrol 0.154±0.004a
 

0.34±0.01c
 

5.32±0.21b
 

SD 0.159±0.003ab
 

0.58±0.01d
 

5.48±0.28bc
 

TS 0.164±0.004b
 

0.35±0.01c
 

4.74±0.22a
 

PN 0.185±0.004c
 

0.28±0.02b
 

4.93±0.23a
 

MD 0.154±0.005a
 

0.23±0.01a
 

5.51±0.27c
 

abcde Aynı sütun içindeki farklı harfler istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). 

SD; suya daldırılan, TS; tuz çözeltisine, PN; pat.niĢastası, MD; MaltoDekstrin çözeltisine Daldırılan 

 

 Askorbik asit ısı ve havanın oksijeni ile okside olur ve vitamin aktivitesini kaybeder. Gıdaların 

iĢlenmesi ve depolanmasında en fazla kayba uğrayan vitamin C vitaminidir. Bu nedenle, gıdalara 

uygulanan birçok iĢlemin olumsuz etkisinin belirlenmesinde, askorbik asitin kayıp miktarı ölçüt olarak 

alınır (Megep, 2011). L-Askorbik asit analizi soğanların kurutulmasında hangi düzeyde etkilendiğini 

belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Ġlk örneklerin askorbik asit miktarı kuru bazda, 100 g soğanda, ön 

iĢlemsizin 25.21 mg, %5 tuzlu su çözeltisine daldırılan soğanların 38.57 mg, suya daldırılan soğanların 

48.52 mg, %5‘lik MD çözeltisine daldırılan soğanların 68.29 mg ve %5 niĢasta çözeltisinde bekletilen 

soğanların ise 43.54 mg olarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada, kurutma iĢlemlerinin hepsinde 

soğanların askorbik asit miktarı oranlarında azalmalar belirlenmiĢtir (p<0.05) (Tablo 3). Bu kayıpların 

askorbik asitin suda çözünmesi ve ısı/oksijen etkisi ile bozunmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Madhlopa ve ark. (2002), güneĢ enerj l  kurutucuda (30  C) %85 neme sah p mango 

cipslerini %12 neme kadar kurutmuĢlar, C vitaminin %58‘inin kayba uğradığını belirlemiĢlerdir. Bu 

araĢtırmada da, kurutulan soğanlarda L-AA değerindeki değiĢimler benzer çalıĢmalarda elde edilen 

sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

 KurutulmuĢ bir meyve-sebze ürününde aranan en önemli özellik suda tutulduğunda taze 

halinde içerdiği su miktarına en yakın oranda su alarak eski haline ve Ģekline dönebilmesidir. 

KurutulmuĢ bir ürünün rehidrasyon kapasitesi, onun suda belli koĢullarda ıslatılması sonucunda 

kazandığı su miktarı ile ölçülür. Ancak rehidrasyon sırasındaki koĢullar, özellikle suyun sıcaklığı ve 

süresi, rehidrasyon yeteneği üzerinde son derece etkilidir (Cemeroğlu, 2004b). Yapılan bu çalıĢmada, 
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ön iĢlem uygulanmadan güneĢ enerjili kurutucuda kurutulan soğanların rehidrasyon kapasitesi 5.32 

iken MD ön iĢlemi uygulanarak kurutulan soğanlarda rehidrasyon kapasitesi 5.51 olarak tespit edilmiĢ 

ve ön iĢlem uygulamıĢ örnekler arasında en yüksek rehidrasyon kapasitesine ulaĢmıĢtır (p<0.05) 

(Tablo 3) (Grafik 3). Pawar ve ark. (1988), güneĢ enerjili kurutucuda kurutulan %5 NaCl ön iĢlemli 

beyaz soğanların kontrol örneğine göre rehidrasyon kapasitelerinde azalıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmamızda %5 tuzlu su ön iĢlemli soğanların rehidrasyon kapasitesinde de benzer sonuçlar elde 

edilmiĢtir.  

 

 
Grafik 3. GüneĢ enerjili kurutucuda kurutulan soğanların rehidrasyon kapasiteleri. (SD; suya daldırılan, 

TS; tuz çöz. daldırılan, PN; patates niĢastası çöz. daldırılan, MD; Maltodekstrin çöz. Daldırılan) 

 

 Renk önemli kalite kriterlerindendir. Tüm diğer kurutulmuĢ ürünlerde olduğu gibi kurutulmuĢ 

soğanlarda da ürün renginin soğanın doğal rengine mümkün olduğunca benzer olması istenir. 

MüĢterilerin kaliteli gıda algısını belirleyen en önemli faktörlerden birisi ürünün sahip olduğu doğal 

parlak rengidir (Mc Guire, 1992). 

 Ön iĢlem uygulanmayan soğanlarda ilk L* değeri 69.67, suya daldırılan soğanlarda 68.48, %5 

tuzlu su çözeltisine daldırılanlarda 68.53, %5 niĢasta çözeltisinde bekletilen soğanlarda 70.91 ve 

%5‘lik MD çözeltisine daldırılan soğanlarda ise ilk L* değeri 66.25 olarak tespit edilmiĢtir. Soğan 

örneklerinin hepsinin kurutulmasında L* değerlerinin azaldığı dolayısı ile soğan dilimlerinin ilk 

rengine göre koyuluğun artığı gözlenmiĢtir (p<0.05) (Tablo 4). Alam ve ark. (2013), havuç posasını 

açıkta % 10.65 neme, güneĢ enerjili kurutucuda ise % 9.87 neme kadar kurutmuĢlardır. Kurutma 

öncesi havuç posasının L değerinin 78.34 olduğunu, kurutulduktan sonra ise L değerinin açıkta 64.7 

güneĢ enerjili kurutucuda 62.7 olduğunu saptamıĢlardır. Arslan ve Özcan (2010), açıkta kurutulacak 

soğanların L* değerini 58±4.83 olarak tespit etmiĢlerdir. Diğer bir çalıĢmada ise Gökçe ve ark. (2010), 

Karbeyazı çeĢidi soğanın L* değerinin 69.1±3.7 olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bu araĢtırmacıların 

belirttiği sonuçlarla bizim örneklerimizin L* değerleri arasında çok yakın benzerlik gözlenmiĢtir. 

 

Tablo 4. GüneĢ Enerjili Kurutucuda Kurutulan Soğanların L*, hue*, Croma* ve EsmerleĢme Ġndeksi  

   Değerleri 

 L* değeri h* değeri Croma* EsmerleĢme Ġndeksi 

Kontrol 64.50±2.29cd
 

85.31±1.05c
 

27.35±0.49d
 

55.81±1.89c
 

SD 66.68±3.69d
 

86.05±2.11c
 

26.57±0.91bc
 

51.30±2.07a
 

TS 62.12±3.05c
 

90.76±2.92d
 

27.22±1.07cd
 

55.12±1.92bc
 

PN 59.10±2.35b
 

83.71±1.25b
 

26.03±0.56b
 

59.25±1.35d
 

MD 36.55±2.74a
 

66.38±2.43a
 

14.15±0.57a
 

53.99±1.41b
 

abcde Aynı sütun içindeki farklı harfler istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05).  

SD; suya daldırılan, TS; tuz çözeltisine, PN; pat.niĢastası, MD; MaltoDekstrin çözeltisine Daldırılan 
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 Hue değeri gıdalardaki rengin açısal görüntüsü, özüdür. Kurutma öncesi ön iĢlem 

uygulanmayan soğanlarda ilk hue (h*) değeri 103.67, suya daldırılan soğanlarda ilk hue değeri 102.38, 

%5 tuzlu su çözeltisine daldırılan soğanların ilk hue değeri 103.91, %5 niĢasta çözeltisinde bekletilen 

soğanların ilk hue değeri 103.52 ve %5‘lik MD çözeltisine daldırılan soğanların ise ilk hue değeri 

105.81 olarak tespit edilmiĢtir. Kurutma sonrasında soğanların hue değerlerinde azalmalar olduğu 

gözlenmiĢtir (p<0.05) (Tablo 4). 

 Kroma rengin doygunluğunu, canlılığını gösteren bir parametredir. Canlı renklerde kroma 

değeri yükselirken donuk renklerde ise bu değer azalmaktadır (Mc Guire, 1992). Kurutma öncesi ön 

iĢlem uygulanmayan soğanlarda ilk kroma (C*) değeri 11.92, suya daldırılan soğanlarda 10.21, %5 

tuzlu su çözeltisine daldırılan soğanlarda 11.82, %5 niĢasta çözeltisinde bekletilen soğanlarda 11.08 ve 

%5‘lik MD çözeltisine daldırılan soğanlarda ise ilk C* değeri 10.05 olarak tespit edilmiĢtir. Yapılan 

bir araĢtırmada, benzer sonuçlar alınmıĢ, soğanların ilk C* değerinin 9.82 olduğu belirlenmiĢtir 

(Roldan-Marin ve ark., 2009). Soğanların kurutulmasında C* (kroma-doygunluk-canlılık) değerlerinin 

yükseldiği tespit edilmiĢtir. MD çözeltisine daldırılan soğanların ise diğer ön iĢlemlere göre, kurutma 

sırasında, renk canlılığı olarak, C* değerlerinde önemli bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir (Tablo 4).  

Kahverengi renk, ısı kaynaklı kimyasal reaksiyonların ürün üzerinde meydana getirdiği değiĢmeleri 

tanımlamada önemli bir parametredir (Palou ve ark., 1999). Kurutma öncesi ön iĢlem uygulanmayan 

soğanlarda ilk esmerleĢme indeksi 14.87, suya daldırılan soğanlarda 12.23, %5 tuzlu su çözeltisine 

daldırılan soğanlara 16.08, %5 niĢasta çözeltisinde bekletilen soğanlarda 13.45 ve %5 MD çözeltisine 

daldırılan soğanlarda ise ilk esmerleĢme indeksi 12.02 olarak tespit edilmiĢtir. Sonuçlar soğanların %5 

niĢasta çözeltisine daldırılması ile kurutma sonrası esmerleĢme indeksinin, diğer ön iĢlemlere göre 

daha yüksek değere (59.25) ulaĢtığını göstermektedir (Tablo 4). Soğanların esmerleĢme indeksinin 

kurumaya bağlı olarak artmasının renk değiĢimlerinin istenmediği kurutulmuĢ soğanlarda olumsuz bir 

kriter olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

SONUÇ 

 

 Uygulanan kurutma iĢlemleri sonunda ürünün renk değerlerinden L* ve h* değerlerinin 

azaldığı C* değerinin ise arttığı belirlenmiĢtir. L* ve h* değerlerinde en çok azalmanın %5 MD ön 

iĢlemli soğanlarda olduğu gözlenmiĢtir. EsmerleĢme indeksi ile C* değerlerinin tüm kurutma 

yöntemlerinde parelellik gösterdiği tespit edilmiĢtir. Kurutma ön iĢlemlerinde uygulanan niĢasta ve 

maltodektrin kullanımı kurutma süresini önemli ölçüde kısaltmıĢtır. Kurutma yardımcı maddesi olarak 

maltodekstrin yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu çalıĢma öncesinde maltodekstrin kullanarak 

herhangi bir soğan kurutma denemesi yapılmadığı için bu çalıĢma soğan kurutulmasında maltodekstrin 

kullanımı ve diğer kurutma problemlerinin çözümünde yeni giriĢimciler için yardımcı kaynak 

olacaktır. Soğanların kurutulması amaçlı kurutucu dizayn edilmesinde, uygun proses ve kurutma 

koĢullarının belirlenmesinde optimum Ģartların Page ve Modified Page modellerine göre 

oluĢturulabileceği belirlenmiĢtir. Ayrıca Türkiye‘nin güneĢ enerjisi açısından zengin bir potansiyele 

sahip olmasından dolayı kurutma uygulamalarında güneĢ enerjisinin verimli bir Ģekilde kullanımı 

enerji ekonomisi açısından son derece önemlidir.  
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Özet 

Ülkemizde ve dünyada  ―Ģiddet‖ kavramı cinsiyet, yaĢ aralığı, ekonomik ve sosyal sınıf kategorilerine 

göre ayrı ayrı kullanılmaktadır. ―Cinsel Ģiddet‖, ―Kadına Ģiddet‖, ―Çocuklara Ģiddet‖, ―Hayvana 

Ģiddet‖…vb örneklerinde olduğu gibi bu kavram, adeta her özel ve olgusal durumları anlatmak için 

alan ve anlam daralmasına uğramaktadır. Benim teklifim, sayısız Ģiddet olgu ve olayları için bu tür 

farklı adlandırmalar kullanmaktan çok, tüm Ģiddet biçim ve çeĢitlerini, Ģiddete uğrayan her kesimin ve 

hatta cansız sayılan her Ģeyin uğradığı Ģiddet türlerini tek bir kavramsallaĢtırma olan ―Biyo-Ģiddet‖ 

kavramı altında toplamaktır. Cinsiyet ve yaĢ farklarına bakılmaksızın, baĢta insan olmak üzere her 

türlü canlıya yönelik tüm Ģiddet Ģekillerini ifade eden kavram, kanaatimce ―Biyo-ġiddet‖ kavramı 

olmalıdır. Bu yolla hem adlandırma ekonomisi sağlanacak, hem de, daha önemlisi, kavramların 

çokluğu nedeniyle yaĢanan kavram kargaĢası önlenecek; insanlar arasında bu yüzden ortaya 

çıkabilecek ayrımlaĢmalara yer verilmemiĢ olacaktır. Diğer yandan, Ģiddet fenomeninde azlık-çokluk, 

tarafgirlik ya da pozitif ya da negatif ayrımcılık önlenmiĢ olacaktır.  Tıp Etiği alanı için de Biyo-

ġiddet yeni bir açılım sağlayabilecek bir kavramdır. 

Biyo-ġiddet‖ kavramı, Ġslam‘ın ruhuna tamamen uygun bir adlandırmadır. Çünkü Ġslam dini, Ģiddetin 

mağdurlarını cinsiyet, yaĢ, sınıf farklarına göre sınıflandırmaz. ġiddetin her türlüsüne eĢit olarak 

karĢıdır. Ġnsanlık ailesine holistik yaklaĢımı nedeniyle de bütün insanlara yönelik saldırı, iĢkence, 

eziyet ve cinayete istisna tanımaksızın muhaliftir. Hatta Ġslam dini, insan dıĢındaki canlı ve cansız 

varlıkların Ģiddete uğratılması ve mağdur edilmesine izin vermez. Biyo-ġiddet kavramı, Uygulamalı 

Etiğin çok önemli ve güncel bir kolu olan Biyoetiğin normatif karakteri ağır basan bir ifadesi olmakla 

da, Ġslam düĢünce ve ruhuna uygun bir kuramın adıdır. Ġslam tasavvufu da bu holistik merhamet ve 

insafın, ruhani altyapısını oluĢturur. 

 

Anahtar kelimeler: Biyo-şiddet, biyoetik, uygulamalı etik, şiddet, felsefe, İslam. 

 

Bio-violance and Islam 
 

Abstract 

 

The concept of ‗violence‘ is used separately according to the gender, age range, socio-economic class 

categories, both in our country and in the world. Just as in the examples of ‗Sexual violence‘, 

‗Violence against women‘, ‗Violence against child‘, ‗Violence against animals‘, the concept of 

violence shrinks in its fields and meaning in order to express the special and factual cases. My offer is 

to use an umbrella term of ‗bio-violence‘, which covers all types of violence, all classes and even the 

non-living things   that are exposed to violence as a whole, rather than using different denotations for 

different phenomena and happenings. In my opinion, the term that covers the violence towards all 

living things, including humans regardless of their gender and age range should be ‗Bio-violence‘. In 

this way, redundancy of concepts is avoided, and more importantly, conceptual confusion that is 

caused by the large number of the concepts/names will be prevented; so that a possible segregation 

which might occur among people out these reasons will be avoided. In doing so, minority-majority 

partiality, or positive or negative discrimination in the phenomena of violence will be prevented. The 

term Bio-violence may also offer an important insight to the Medical Ethics. 

The concept of ‗bio-violence‘ is a suitable naming to the essence of Islam, because the Islam religion 

does not discriminate people according to the gender, age, or class those who are exposed to the 

violence. It is against to the all types of violence in equal. Since it possesses a holistic approach 

towards the all humanity, it without exception opposes to the attacks, tortures, torments, or murders. In 

fact, the Islam religion does not let the nonhuman living and non-living things to be exposed to 

violence or mistreated. The concept of Bio-violence is a normative characterized expression of 
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Bioethics which is an important and contemporary branch of the Applied Ethics, and the name of a 

theory which is completely suitable to the idea and essence of Islam. Islamic mysticism constitutes the 

spiritual foundation of this holistic mercy and fairness 

 

Keywords: bio-violence, bioethics, applied ethics, violence, philosophy, Islam. 

 

 

Biyoetik İçinde Biyo-Şiddet 

Modern çağımızda dünyada ve özellikle Ġslam coğrafyasında yaĢanan her türlü Ģiddet, Ġslam 

dininin bir barıĢ ve mutluluk dini olduğu temel tezi üzerinde tartıĢmaları alevlendirmektedir. Ġnsan ve 

yeryüzündeki diğer tüm varlıklara karĢı sağlıklı bir yaĢamı ve emniyetle sürdürülebilirliğini sağlamaya 

yönelik olarak Ġslam‘ın özgün biyoetik normları olduğunu  açık bir dille vurgulayabileceğimiz 

BiyoĢiddet konusunu ele almak zaruret halini almıĢtır. 

Biyoetik, ―canlı‖ ve ―etik‖ kavramlarının birleĢmesinden oluĢur. Yunanca‘dan gelen ‗biyo‘ ve 

‗etik‘ kavramlarından oluĢan biyoetik, uygulamalı etiğin en önemli alanını ifade eder. Tıp çevrelerince 

genelde insan sağlığı ve bakımına iliĢkin uygulamalı canlı bilimi olarak meĢhur olsa da (Gillon 1998) 

felsefe,  biyoetik baĢta insan, diğer canlılar ve hatta ilk ikisinin yaĢamı için zorunlu olan cansız 

varlıkları doğrudan ilgilendiren tıbbi araĢtırmalar, uygulamalar, veterinerlik, çevre, ırkçılık, yoksulluk, 

savaĢ olmak üzere temel yaĢam, canlılık ve canlılığı sağlıklı bir Ģekilde sürdürmeye yönelik 

uygulamalı etik meseleleri ele alır. Ġnsan ve diğer canlıların sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmelerini 

sağlayacak tıbbi, ekonomik, sosyal, psikolojik ve siyasi tedbirlerin alınmasında yaĢamı ve onun 

sağlıklı olarak sürdürülebilirliğine yönelik etik ilkelerin uygulamalı etikte nasıl iĢlediğini konu 

edinmek, tıptan daha çok felsefenin alanı lehine geniĢleyen iĢte bu biyoetiğin sorunudur. Biyoetiğin 

alanı geniĢledikçe Ģiddetin de ona muvazi olarak geniĢlediğini, arttığını ve çeĢitlendiğini 

söyleyebiliriz. 

―ġiddet‖ kavramı, ―kadına Ģiddet‖, ―hayvanlara Ģiddet‖, ―çocuklara Ģiddet‖ ve hatta ―yaĢlılara 

Ģiddet‖…gibi gittikçe çoğalan türlere bölünmekte; her Ģiddet mağduru gurup ya da Ģeylere göre Ģiddet 

tanımı yapılmaktadır. Modern yaĢam biçimleri ve modern çağın neden olduğu iliĢki tarzları 

bakımından Ģiddet yaygınlaĢmakta; ancak anlamı yalnız hedef Ģey ya da gurupların sınırları içinde 

kalmaktadır. Böylece anlam ve kapsam daralmasına uğramakta; mağdurların cins, yaĢ, tür ve 

özelliklerine göre yorumlanmaktadır. Hedef mağdurlar Ģiddetin kurbanları olarak anılırken dikkatler, 

öteki Ģiddet mağdurlarından sapmaktadır. Ayrıca ―kadına Ģiddet‖ terimi, insan türünü bile cinse göre 

ayırmakta; bütün insanları kapsayan bir adlandırma olmaktan uzaklaĢmaktadır. Kaldı ki biyoĢiddet, 

değil insanı cins ve yaĢına göre ayırmayı, canlıları ve hatta cansız varlıkları bile içine alan bir 

kavramlaĢtırma olarak kullanılmalıdır. BiyoĢiddet bu bakımdan biyoetiğin sınırları ve kapsamı 

statüsünde görülmelidir. Her türlü canlı ve cansızın, yani kısacası tüm doğa varlıklarının uğradığı 

Ģiddeti biyoetikte biyoĢiddet diye adlandırmanın yerinde, belki de zaruri olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Çünkü kadın ya da erkek olsun, insan yönelik Ģiddet, dolaylı olarak diğer canlılara ve 

tüm bu canlıların hayatlarının devamını sağlayan doğa varlıklarına Ģiddet anlamına gelmektedir.  

Biyoetik, umumiyetle tıp etiği içinde değerlendirilse de, yalnız tıp etiğinin ana konusu olan 

insan hayatı değil, doğada var olan tüm organizmaların hayatına dair etik kuralları içine alır.  

Ġnsan, hayvan ve bitkilerin daha iyi bir yaĢama kalitesine ulaĢmaları için kalıtımın özünü 

iyileĢtirmek amacıyla geliĢtirilen gen teknolojileri endiĢe verici boyutlara ulaĢmıĢtır. Biyoetik, gerek 

insan hayatının gerekse de insanın özgürlük ve onurunun, bilimsel araĢtırmalarda, sonuçları tahmin 

edilemeyen modern teknolojiler nedeniyle tehlike altına girdiği her yerde gereklidir (Pieper, 1999: 86-

89). 

ġiddet doğada, baĢta doğal olmak üzere tıbbi ve kültürel sağlıklı ve sürdürülebilir tüm yaĢam 

çeĢitleri ve biçimlerine zincirleme olarak tesir etmektedir. 

Biyoetik içinde biyoĢiddeti, insana yönelik Ģiddet sorununu temel alarak Ġslam ve felsefe 

açısından incelemek isabetli olacaktır.  

Biyoşiddetin sorumlusu ya da sorumluları var mı? 

BiyoĢiddetin özellikle çağımızda artıĢ göstermesini, Batı biliminin seküler karakterine 

bağlayanlar vardır. Seyyid Hüseyin Nasr, bu tartıĢmaların içinde ―Kutsal bilim‖ (sacred science) 

kavramını geliĢtirerek Ġslam düĢüncesinin vahiy eksenli ontolojik ve metafizik bir zeminden tekrar 

ihyasını savunmaktadır. Benzer görüĢü savunanlar arasında Osman Bakar, Ġsmail Reca el-Faruki ve 
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Munawwar Ahmad Anees bulunmaktadır. ―Kutsal Bilim‖in Batı‘daki karĢılığı olan seküler bilim bu 

düĢünürlere göre, ―modern biyolojik bilimlerdeki bilimsel indirgemecilik, biyolojik determinizm ve 

objektivizm araçsallaĢmanın teslisinden oluĢmaktadır. Ġslam bilimleri ve Ġslami tıp anlayıĢı holistik 

olduğundan mikro-alem (insan) üzerinde yapılan araĢtırmalar yalnız tıbbi bilimler ve tıbbi hedeflerle 

sınırlı olmamalıdır.‖ (Ayrıntılı tartıĢmalar için Ġlkılıç 2007 görülebilir). 

Modern bilimin doğurduğu bir takım olumsuzluklar açısından, yapılan bu tespitler haklılık payı 

taĢır.Ancak öncelikle bilimlerin ―kutsal‖ ve ―seküler‖ diye ayrılması bilimsel bir kategori değildir. 

Üstelik Ġslam dini için de bu kategori doğru ve yerinde bir ayırım sayılmaz. Bilimin doğası, teolojik ve 

fideist alnın dıĢındadır. Dini ya da din-dıĢı bilim diye ayrılması bilimin doğasına aykırıdır. Kur‘an ve 

Hadisler baĢta olmak üzere, nasslarda ve hiçbir dini literatürde ―dini‖-―din dıĢı‖, ―Ġslami‖- ―gayri 

Ġslami‖ ya da ―kutsal‖, ―seküler‖ tarzında kategorik ve dualist bir ayrıma rastlanmaz. Adı geçen 

çağdaĢ Ġslam düĢünürlerinin çıkmazı bu noktadadır.  

Modern bilimin doğalcı-nesnelci ve rasyonalist-ampirik yönteminin varlığı ve bilgiyi 

indirgemeci bir anlayıĢla sınırlandırdığı doğrudur. Ancak bilimin geliĢmesi ve sonuçlarının tüm 

insanlığı etkilemesi, farklı bir Ģeydir. ―Kutsal‖ bilim olması bu günkü Ģiddet krizini kesinlikle 

çözümlerdi gibi bir kehanet, bilimin doğasıyla bağdaĢır değildir. 

Bilim ―kutsal‖ olmadığı, ―seküler‖ olduğu için, günümüzdeki Ģiddetin baĢ sorumlusudur demek, 

kolaycılık olur. Sorun da, çözüm de esasen insanın kendi varlığı, varoluĢ tarzıdır. ġiddetin tek faili 

insandır, ama tek mağduru insan değildir; mağduriyeti, cürümünden daha geridedir. O yüzden 

mağduriyetin kaynağı insandır ve mağdur olanlar yalnız insan olmadığı için, biyoĢiddet kavramı 

kapsamlıdır. 

Sorunun kaynağının, bilimin Ģu ya da bu nitelikte olup olmaması tartıĢmasını bir yana 

bırakalım.  

Klasik Ġslam fıkhı, modern bilimlerin sunduğu yararlar yanında, doğurduğu problemlere 

―kutsal‖ bir çözüm bulma imkânına sahip midir? Böyle bir soru, ―kutsal‖ olmadığı iddia edilen bilime 

―kutsal‖ çözüm önerileri getirmeye kalkıĢmak olur ki, kendi içinde tutarlı değildir. Ancak Ġslam fıkhı, 

eskiden olduğu gibi her olgu ve olayı hukuki bir sonuca ulaĢtırmada bu gün pek baĢarılı 

görünmemektedir.  

Klasik Ġslam fıkhındaki kazuistik yöntemler, normatif yöntemlere nazaran daha öndedir. Bu 

klasik fetva yöntemi biyoetik sorunların çözümünde bir takım yarar ve zararları içermektedir. Bu 

yöntemin pratik hayatla olan güçlü bağlantısı bu tür konularda hızlı ve iĢe yarar önerilerde 

bulunmasını sağlamaktadır Diğer yandan Ġslam tarihinde görülmemiĢ meselelerle karĢılaĢtırıldığında 

(insanın klonlanması gibi) aynı hızda açık ve türdeĢ bir Ģekilde çözüm yolunu gösterememesi kazuistik 

yöntemin zafiyetini gösterir (Ġlkılıç 2007). 

Ahlak hukuka göre daha geniĢtir. Bu bakımdan etik hukukla sınırlandırılamaz (Rispler-Chain, 

2003; Brown, 1999; Filiz, 2014). 

O halde sorun, bilimin doğasından ziyade, Ġslam‘da yine Ġslam‘ın bütün mantığı adına klasik 

fetva yöntemi ile de yakından iliĢkilidir. Ancak Ġslam‘da biyoĢiddet sorununu,  ben, kazuistik 

yöntemle değil, daha çok Ġslam‘ın normatif yöntemiyle, yani biyoĢiddetin geniĢ kapsamını kuĢatacak 

yöntemiyle çözümlemenin doğru olacağını vurgulamak istiyorum. Normatif yöntem biyoĢiddetin 

fiziksel, cinsel, tıbbi, ekonomik ve psikolojik alanlardaki görünümlerini, fıkhi kurallarla analiz 

edilemeyecek kadar felsefenin ve Ġslam etiğinin alanı içinde değerlendirir. 

Sorun da, soruna yaklaĢımın kapsamı da, insan varoluĢu ile doğrudan ilgilidir. 

İslam’a göre insan, canlılar ve biyoetik ilkeler 

Neredeyse XII. Yüzyıldan bu güne Ġslam düĢüncesinde egemen olan klasik fıkıh ve fetva 

geleneği, olgu ve olayları zahiri sonuçlara indirgeyerek hayatı bir kodlama sistemine dönüĢtürdüğü 

gibi, insan varoluĢunu da bu zahiri sınırlar içinde tanımlamıĢtır. Oysa Ġslam hukuku Ġslam geleneğinin 

yalnız bir cüzüdür ve geriye kalan asıl birikim, bu yüzden yüzyıllardır gölgede kalmıĢtır. Ġnsan bu 

süreçte Tanrı karĢısında ibadet ve muamelatla muhatap otomat gibi algılanmıĢ; değiĢen koĢullar ve 

geliĢen olaylar karĢısında, statik bir varlık gibi görülerek fetvaların dünyasına sıkıĢtırılmıĢtır. Oysa 

Ġslam dini insanı hukukun ve fetvaların dar ve sınırlı dünyasından görmez. 

Tarihsel olarak çoğu Ġslam hukukçusu etik ile hukuk arasında belirgin bir ayırım yapmamıĢ, 

sonuçta ikisi arasında bir dengesizlik ve gerginlik ortaya çıkmıĢtır. Kur‘an‘da insan iliĢkilerini 

düzenleyen ahlaki ve etik yönerge, Ġslam hukukunun geliĢmesindeki form ve ayrıntı üzerine yerleĢmiĢ 

vurgu nedeniyle engellenme eğilimine maruz kalmıĢtır. Hukukçular Kur‘an‘ı, ilahi iradenin 
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gerçekleĢtirilmesini amir yasal bir belge ve özel düzenleme ve kuralların gözetilmesi olarak 

değerlendirmeye baĢlamıĢlardır. Kur‘an‘ın etik boyutları, hukuksal reçeteler tarafından gölgede 

bırakılmıĢ ya da bu formüller içinde kaybolmuĢtur. Kur‘an‘ın, kaynakları ve rehberden ziyade, 

yorumcularının mahkûmu olduğu öne sürülmektedir (Hovannissian, 1985). Bu iddia, Ġslam etiği yerine 

günümüzde daha çok Ġslam hukuku kaynaklı fetvaların yoğunlaĢması göz önüne alındığında, büyük 

ölçüde doğruluk payına sahip görünmektedir. 

Ġslam‘a göre insan hayatın, canlılığın ve evrenin özüdür. Diğer canlılarla birlikte varlığı ve 

yaĢamı, Ġslam etiğinin doğal sınırlarıdır. Ġnsana yarar ilkesinden çıkan teknoloji insanlığı ne denli 

modern bilimin sorunlarıyla baĢ baĢa bıraktıysa, fıkıh da, üstelik yenilenmeyi baĢaramayarak, insanın 

yaĢamı ve iyiliğine yapay dini bir müdahalede bulunarak çağımızda insanı din ile teknolojinin 

birbirine zıt sorunlarıyla baĢ baĢa bırakmıĢtır. Oysa Ġslam‘da dini otorite yoktur, bu yüzden fetva bir 

dini otorite hükmü taĢımaz. Ahlak, fıkıh ve fetvanın egemenliğine terk edildiğinde, biyoetiğin Ġslam 

etiğiyle güçlendirilmesi mümkün olmaz. Hukukun etiğin yerini alması, Ģeraitin Ġslam‘ın yerini 

almasıyla aynı Ģeydir. Çünkü Ģeriat, vahiy değil, insanın vahiyden türettiği muamelat numunesidir. 

Yeryüzünde ―halife‖lik insana verildiği için tüm insanlar, potansiyel halifedir. Melekler, statik 

varlık olduklarından, iyi-kötü ayrımını yapmaya, özgürlüğü ve mutluluğu aramaya yazgılı ve yetenekli 

değildir. Bu yüzden, Tanrı‘ya, ―sen nasıl olur da yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk çıkartacak 

insanı yaratırsın, biz seni anıp duruyor, ibadetimiz eksiksiz yapıyoruz?‖ itirazında bulunurlar (2 

Bakara 30). ĠĢte tam bu noktada insanın gerçek doğası ortaya çıkar. Eğer insan klasik fıkıh Ġslam‘a 

göre tanımlanmıĢ olsaydı, melekler gibi statik ve emredileni yapan mekanik bir varlık olurdu. Oysa 

ayet insanın yekpare değil, ―karmaĢık‖ bir varlık olduğuna dikkat çekmektedir (Becker, 2015: 300-

304). KarmaĢıktır, çünkü insan benliği sabit ve durağan, tanımlanabilir ve Ģekillendirilebilir değildir. 

―Kendimizi bir baĢkasına açarken kalıcı, tam anlamıyla biçimlenmiĢ ya da hatta ayırt edici bir özelliği 

dıĢa vurmamız gerekmez. Benlik kalıcı, tam olarak ĢekillenmiĢ bir Ģey değildir. Daha çok, sürekli 

değiĢen, evrilen bir Ģeydir. Demek ki geçici, giderek gözler önüne serilen ya da ortaya çıkan özellikleri 

açığa vurarak, benliği de açığa vururuz‖ (LaFollette, 1998:150) 

Yeryüzünde yalnız insanlar değil, bütün canlılar yaĢar. Biyoetik burada kendini gösterir. Ayet, 

tüm canlıların yeryüzünde yayıldığına iĢarete ederek, insanın yaĢam alanını baĢka varlıklarla 

paylaĢması gerektiğini hükme bağlar. Her canlıya yaĢam alanı sağlanmıĢtır, çünkü Tanrı en fazla 

acıyan ve en çok lütuf sahibidir (55 Rahman 10). Ġnsan yeryüzünde kendi dıĢındaki can ve hayat 

sahipleriyle birlikte yaĢamak zorundadır. Bu onlarla aynı yaĢam alanını paylaĢmaya katlanmanın 

ötesinde, insana esaslı bir ahlaki yükümlülük getirir. ―Tüm yeryüzünün ve içindekilerin 

sorumluluğunu üzerine almak‖ (33 Azhab 72), bu ahlaksal yükümlülüğü açıklar. Biyoetikteki canlı 

cansız tüm yaĢam alanlarına ait etik ilkelerden yalnız insan sorumludur. Ġlgili ayette, ―dağlar, taĢlar ve 

her Ģey, bu ağır sorumluluğa talip olmaktan çekinmiĢken insanın talip olmak için teklife yanaĢması‖, 

ona sadece türdeĢlerine, canlılara değil, doğadaki tüm varlıklara karĢı büyük bir ahlaki sorumluluk 

yükler. 

Hz. Muhammed, salt insanlar arasında biyoetik ilkelerin geçerliliğini, ―vücutta birbiriyle 

dayanıĢma içinde çalıĢan organlardaki iĢbirliğini topluma uyarlayarak‖ sosyo-etik yöntemle 

bildirmektedir. Tüm varlıkların bulunduğu doğa Ġslam‘da topyekün bir biyo-evren kabul edilir. Biyo-

evren, Ġslam biyoetik ilkeleriyle koruma altındadır. Ġnsanın ölüsü etik ilkelerle değer bulur. Hz. 

Muhammed, ―ölülerin kemiklerini kırmanın, ölüye iĢkence olduğunu; bunu yapanların ise dinlerinin 

kemiğini kırmıĢ olacaklarını‖ vurgular (Ebu Davud, Cenaiz 58, 60; Ibn Mace, Cenaiz 63). Özelde 

Müslüman‘a, genelde tüm insanlara, ölü ya da diri iken eza ve cefa vermek, biyoĢiddetin kabul 

edilemez Ģeklidir.  

Ġnsan öldürmek, biyoĢiddet zincirinin baĢlatıcı halkasıdır. Öldürme Ģiddeti, Ġslam‘a göre, tüm 

biyoevreni ölüm tehdidi altına sokmaktır. Öldürülenin bir kiĢi; erkek ya da kadın, Müslüman ya da 

gayri Müslim olması bu tehdidi hafifletmez.‖Haksız‖ yere öldürmek, tüm insanları öldürmek anlamına 

gelir ki (5 Maide 32), sembolik bir ifade bile olsa tüm insanların öldürülmesi demek, biyoevrende 

diğer canlı ve cansız varlıklar için yaĢam Ģansını azaltmak demektir. Ġnsan küçük evren, evren büyük 

insandır. Küçük evreni yok eden, büyük evreni de yok etmiĢ olacaktır.  Bu ayet, biyoetikle 

biyoĢiddetin birbiriyle örtüĢen kapsam alanlarına açıklık getirir. 

Ġnsanoğlu Tanrı‘nın yeryüzündeki vekilidir; bu vekâlet, onun kendisiyle birlikte aynı gezegeni 

paylaĢan diğer yaratıklara ve çevreye; onların sağlıklı, düzenli ve güven içinde varlıklarını 

sürdürmelerine iliĢkin sorumluluğu içine alır (CMAJ, 2001:164). Bu sorumluluk ve yükümlülükten 
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ayrı din, dil, ırk ya da bölgede olmak, insanı muaf tutmaz; her insan ortaklaĢa aynı yükümlülüğün; 

biyoetik ilkelerin muhatabıdır. Çünkü insan Tanrı tarafından akıl, bilinç, özgürlük ve seçme hakkı gibi 

değerlerle donatılmıĢtır. Bu değerlerin karĢılığı, kendi sağlığı kadar diğer varlıkların sağlığı ve 

güvenini kollamaktan mesul olmasıdır. Ne var ki yükümlülüğün en büyük kısmı Müslüman‘a düĢer. 

Neden Müslüman‘a daha fazla sorumluluk düĢer? 

Ġslam biyoetik ilkeleri doğayı bütün bir biyoevren gördüğü için biyoĢiddete uğrayanlar arasında 

canlı cansız, ölü diri, Müslüman gayri Müslim ayırımı yapmaz. Ġslam‘da insan hayatının ve dolayısıyla 

evrendeki yaĢamın tüm çeĢitleri değerlidir. Bir kimseyi öldürmek nasıl ki bütün insanlığı öldürmek 

ise, kurtarmak da bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ġnsan yaĢamları eĢittir. Ġslam hiç kimsenin sosyal 

statüsü, sağlığı, mertebesi ya da bilgisine bakmaksızın fiziksel zararın tazminini öngörür. Ġnsanın 

kendisi, haysiyeti ve fiziksel bütünlüğü saygıdeğerdir. 

Ġslam biyoetiği Kur‘an, Hz. Muhammed‘in geleneği ve bunlara bağlı olarak Ġslam hukuku 

öğretileri ile çok yakından iliĢkilidir. Biyoetik düĢünce beden ve zihin, maddi ile ruhani ve etik ile 

yasama arasındaki devamlılığa vurgu yapan bizzat dinin kendisine bağlıdır ve ondan ayrılmaz. Ġslam 

dini insan daha embriyo, fetüs halinde iken bile onun değerli bir varlık olduğunu belirtir. O yüzden 

kürtaj için çok sıkı kurallar koymuĢtur. 

Ġnsan kendi yaĢamı, sağlığı ve emniyetinden sorumlu olduğu kadar diğer varlıklarınkinden de 

sorumlu olduğuna göre, karmaĢık varlık yapısıyla bunu nasıl baĢarabilecektir? 

 

Biyoetik ve biyoşiddetin dikey buluşması: Tanrı’dan insana, insandan yeryüzüne 

Ġslam inancında Tanrı her Ģeyin yaratıcısı olduğu için (6 En‘am 102) etik ilkelerin de yegâne 

kaynağıdır. Çünkü yaratılanla birlikte onlarla ilgili her Ģey de O‘na aittir (2 Bakara 255). Nihayetinde 

yaratan da öldüren de O‘dur (3 Al-i Ġmran 27). Tanrı‘nın ―düzenli bir Ģekle sokup, içine kendi 

ruhundan üfürdüğü ve kendisi için kulaklar, gözler ve gönüller var ettiği‖ (32 Secde 9) insan, baĢka 

varlıkların sahip olmadığı bu yetenekleri sayesinde iyiyi veya kötüyü yapabilecek bilinç ve 

donanımdadır.  

Ġyi ve kötüyü ayırt etme, özgürlük, belirlenim (determinasyon) ve mutluluk gibi etiğin temel 

ilkeleri yalnız insana verilen bu donanım ve yetenekler ile algılanabilir. TürdeĢlerine ve diğer canlı-

cansız varlıklara karĢı sorumlu davranması bu yeteneklere sahip biricik özne olmasındandır. Fiziksel, 

ruhsal zihinsel, ekonomik vb. yükümlülüklerini önce türdeĢlerinden baĢlayarak yerine getirmek 

zorundadır. Biyoetiğin kapsam alanı içindeki bütün görevler bu zorunluluğun baĢka bir ifadesidir. Etik 

normlara öncelikle türdeĢleri nezdinde uyması ve onları uygulaması, zincirleme olarak diğer varlıklar 

için de yükümlülüklerini yerine getirmesinin yolunu açacaktır. 

Biyoetiğin ilkelerini çiğnemek, insan teki için biyoĢiddeti kaçınılmaz kılacaktır. Tanrı, canlılar, 

canlılara karĢı yerine getirilmesi gereken etik ilkeler ve etik ilkelerin ihlalinin doğurduğu Ģiddet, 

biyoetik ile biyoĢiddet arasındaki dikey sürece iĢaret etmektedir. Sürecin olumlu gidiĢi aksadığında 

dikey yapı alt-üst olacaktır. BaĢka bir deyiĢle, Ģiddetten Tanrı‘ya uzanan tersine dikey bir olumsuz 

süreç ortaya çıkacaktır. 

Kur‘an bu tersine olumsuz sürecin nasıl biyoĢiddeti Tanrı tahtına oturttuğunu Ģöyle anlatır: 

―Yemin edip duran, aĢağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taĢıyan, iyiliği hep 

engelleyen, saldırgan, günaha dadanmıĢ, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan 

kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme‖ (68 Kalem 10-14). 

AlıĢkanlık haline gelen yemin etme eylemi, kalıcı bir karakter özelliğine dönüĢebilir. Doğruların 

yeminle teyidine gerek yoktur. Yeminle teyit edilen doğru, en hafifinden, eksiktir; yalanla karıĢıktır. 

Yemine en çok ihtiyaç duyan, yalanlardır; taĢınan sözlerdir, bu yüzden yemin, Ģiddetin dokunulamaz 

tabusal gerekçesi yapıldığında, sosyal güven ve dayanıĢma zarar görür. Sürekli kusur aramak, ruhsal 

ve zihinsel Ģiddetin yıldırıcı bir türüdür. Kendi türdeĢinin kusurlarını arayan, kendini Tanrı yerine 

koymuĢ olur ki, biyoĢiddetten biyoetiğe ters bir süreç baĢlatılmıĢ demektir. ―Ġyiliğin hep 

engellenmesi‖ demek, iyi kavramının dini alandan daha geniĢ bir kapsamı olduğunu vurgular. Her 

türlü iyi ve iyilik, dini anlamının çok ötesindedir; engelleyici tavır, kötünün egemen olmasına yol 

vermek; kötüyü ikame etmektir. Bu zaten ontolojik bir Ģiddettir.  Günaha dadanmak, engellenen 

iyiliğin yerine konan kötülüğe dalmaktır. Böyle bir insan, kaba-saba, soysuz ve geniĢ sülalesi olsa da, 

arkasızdır. GörünüĢte kötüyü, Ģiddeti güçlü gösterir ama hakikatte iyi ve iyiliğin yanında, bir hiçtir.  

―(…) ondan yediğiniz gün, o vakit gözleriniz açılacak ve iyiyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi 

olacaksınız‖(Eski Ahit, Tekvin: 3:5). 



259 

Bu anlayıĢa göre baĢlangıçta, Tanrı‘nın tüm buyruklarını yerine getiren, iyi, boyun eğen bir 

varlıktı. Tek buyurucu ise Tanrı idi. Ġnsan baĢkaldırdığı, Tanrı gibi olmaya yeltendiği anda ise artık 

Tanrı‘dan uzaklaĢmıĢtır. Tanrı katından düĢmüĢtür….Tanrı gibi olmaya özendiği an insanoğlu iyiden 

uzaklaĢıp kötüye saplanmıĢtır; artık gözü açılmıĢtır. ĠĢte böylece ilk günah iĢlenmiĢtir. Yahudi, 

Hıristiyan Tanrıbilimindeki düĢüĢ, iĢte budur (Çotuksöken, 1988:48). Kur‘an‘da Bakara Suresi‘nin 36-

38. ayetleri benzer bir düĢüĢe iĢaret etmektedir.
1
  

Ġnsanın cennetten kovulması olayı, onun TanrılaĢmaya yeltenmesidir. Bu yeltenme, 

yeryüzündeki Ģiddetin kaynağı olarak gösterilmektedir:‖ Derken Ģeytan onların ayaklarını kaydırarak 

içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de: ‗Haydi, dedik, birbirinize düĢman olarak 

yeryüzüne inin! Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız‖ (2 Bakara 36). 

Tanrı kaynaklı biyoetikten insan kaynaklı biyoĢiddete doğru akan süreç, sayılan bu etik 

kusurlarla geçici olarak tersine dönmüĢ olur.  Bu ise, Tanrı‘nın insanı insan görmesinden ziyade, 

insanın kendisini TanrılaĢtırması anlamına gelir. Meleklerin ‖kan döken, fesat çıkaran‖ Ģiddet 

karakteriyle meĢbu bir çeĢit Ģiddet halifesi olur; Tanrı‘nın halifesi olmaktan çıkar. Ġnsan benliğinin 

değiĢmeyeceğini ileri sürenler olsa da (Has Hacib, 2006: Beyit No. 194-4520), değiĢtiğine dair görüĢü, 

yaĢamın doğal ve reel akıĢı daha fazla destekler görünmektedir. 

O halde biyoetik, Tanrı‘nın halifesi olmak, biyoĢiddet de meleklerin endiĢelendiği Ģiddetin 

halifesi olmak demektir. TanrılaĢmak ya da TanrılaĢtırmak, O‘na ortak koĢmaktır (4 Nisa 48). Bu ise 

yeryüzünde zulüm ve Ģiddetin en ağırıdır. 

Tanrı‘ya ―Ģiddet‖ ve zulüm‖, yukarıdan aĢağıya doğru insana ve diğer varlıklara Ģiddeti 

doğurmaktadır. 

İnsandan başka diğer varlıklara yönelik şiddet 

Biyoetik ilkeler hiçbir ırki, dini, sosyal ve ekonomik ayrım olmaksızın bütün insanlığa eĢit 

olarak uygulanır. Etik normlar karĢısındaki bu eĢitlik, biyoĢiddete maruz diğer bütün canlılar ve cansız 

varlıklar için aynı ölçüde geçerlidir. Zarar vermemek, yoksun bırakmamak, faydanın elde 

edilmesinden önce zararı defetmek bu normların baĢlıcalarıdır.  

Yalnız insanlara değil, bütün varlıklara Ģiddet uygulanması Ġslam‘da kesin bir dille 

yasaklanmıĢtır: ― Kendilerine: 'Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın' dendiği zaman, 'Bizler sadece 

ıslah edicileriz' derler‖ (2 Bakara 11). Bozgunculuk ya da fesat çıkarmak, yeryüzündeki bütün canlı-

cansız varlıkların sürdürülebilir yaĢam olanaklarını ve sağlıklı yaĢam güvencelerini tehdit eder. Bu 

tehdit biyoĢiddetin baĢka bir ifadesidir. Hz. Muhammed, Ġbn Ömer kanalıyla gelen bir hadisinde, 

―yemek ve su vermeden ölünceye kadar kediyi hapseden bir kadının‖ cehenneme girdiğini; Buhari‘de 

geçen bir hadiste ise, aksine, ―susayan bir köpeğe su verdiği için‖ Tanrı‘nın o kiĢinin günahlarını 

affettiğini bildirmektedir. Adalet, yani biyoĢiddete karĢı biyoetik kurallar, herkes, her Ģey içindir. 

Mağdura ya da mağdur edene göre sınıflandırma yapılmaz. Biyoetik nasıl ki hiçbir ayrım yapmadan 

tüm yeryüzü yaĢam alanına ve içindekilere uygulanmak için ise, karĢıtı biyoĢiddet de öyledir. 

İslam’da biyoşiddetin boyutları 

Ġnsanın insana yönelik biyoĢiddetine ilk örnek olarak Kabil‘in Habil‘i öldürmesi gösterilse de
2
 

bence Kur‘an‘a göre biyoĢiddetin baĢlangıcı Adem ile Havva‘nın cennetten kovulmasıdır. Kabil-Habil 

olayı, Ģiddetin insan doğasında yerleĢik olduğunu iddia edenlerin tezi için dini bir gerekçe gösterilir. 

Böyle bir iddia, karmaĢık insan varlığı hakkında verilmiĢ aceleci ve yüzeysel bir hükümdür. Her ne 

kadar Kabil Ģiddet yanlısı olsa da, kardeĢi Habil Ģiddetin karĢısındaydı.
3
 O halde Ģiddet, insan 

doğasının zorunlu bir karakteristiği olamaz. Ayrıca Kabil‘in cinayeti için Tanrı ―ziyan edenlerden 

oldu‖ hükmünü vermezdi. Kaldı ki öldürmeyi küfür sayan hadisler bile vardır (örneğin Et-Tirmizi: 

Hadis no: 2193). Çünkü bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir.
4
 ġiddetin en kötüsü, 

insana yönelik cinayettir ve bu cinayet, yalnız maktül ile sınırlı kalmaz; insan türünün bütün üyelerini 

olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuzluk, sonra tüm yeryüzünde küresel bir Ģiddete dönüĢür.  

                                                      
1
 37. Ayette Âdem ve Havva‘nın cennetten kovulmalarına neden olan günahlarının affedildiği ifade edilir. 

2
 Ayet (5 Maide 27-30)‘da Ģöyle edilir: ― Kabil kardeĢine, ‗seni mutlaka öldüreceğim‘, dedi. Nihayet nefsi onu 

kardeĢini öldürmeye itti, onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu‖. 
3
 Ayet (5 Maide 28-29): ―And olsun, eğer sen beni öldürmek için bana elini sürersen, ben seni öldürmek için 

sana elimi bile sürmem. Beni öldürürsen dilerim ki sen, benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip ateĢ 

halkından olasın! Zalimlerin cezası budur.‖ 
4
 Ayet (5 Maide 32); ayet (4 Nisa 93): ―Bir mümini kasten öldürmek cehennem azabını gerektirir.‖ 
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Ġnsana yönelik cinayet Ģiddeti, en büyük günahlardandır. Bu günahı iĢleyen kimse ebedi 

cehenneme gideceği için, dini ibadetleri makbul olmaz (eĢ-ġehristani I, 45). Nefsi müdafaa ve savaĢ 

halleri bu günah kapsamına girmez (22 Hac 39-40; 2 Bakara 190). 

Hz. Muhammed, kendisini öldürmek için gelen kiĢiye bile öldürmek kastıyla karĢılık 

verilmemesini; Habil‘in Kabil‘e davrandığı gibi davranmasını salık vermiĢtir (et-Tirmizi: Hadis no: 

2194; Ebu Davud Süleyman: Hadis no: 4268). Hatta iki Müslüman‘ın birbirilerini öldürmek üzere 

karĢılaĢtıklarında, ölenin de öldürülenin de cehennemlik olduğunu açıkça belirtmiĢtir (Müslim b. 

Haccac, hadis no: 2888). 

Yeryüzünde bozgunculuk ve fesat, Tanrı‘dan insana ve oradan tüm canlılara, nihayet bütün 

yeryüzüne sirayet eden biyoĢiddeti en geniĢ anlamda belirlemektedir. Biyoetiğin ilkeleri ihlal 

edildiğinde dikey olarak biyoĢiddet dalga dalga tüm yeryüzünü sarmıĢ olur. Bu nedenle yeryüzünün, 

üstünde yaĢayan ve var olan en az insan ve öteki varlıklar kadar, biyoetik ilkelere muhtaç olduğu 

aĢikârdır. Yeryüzü etiğini, çevrebilim etiği yerine kullanıyorum. 

Peki, yeryüzü etiği ya da çevrebilim etiği nedir? 

Ekoloji sözcüğünü ilk defa E.K. Haeckel 1873‘te kullanmıĢtır. Haeckel bu sözcüğü canlı 

varlıkların ve organizmaların çevreleriyle ve birbirleriyle olan iliĢkilerini inceleyen bilimin adı olarak 

kullanmıĢtır (Bayraktar 1997:20). 

Ġslam bilim insanlarından Biruni (973-1051) doğanın düzenine ―tabii ekonomi‖ veya ― tabiat 

ekonomisi‖ adı vermektedir. Her Ģey ne fazla, ne eksik olarak tabiatta bulunur. Tabiattaki bu 

ekonomik denge, aritmetik bir dengeden çok, geometrik bir dengedir. Yani varlıklar niceliksel (sayısal 

ve kitlesel) olarak değil, niteliksel olarak birbirinin denklemidir (Bayraktar 1997:20). 

Doğaya karĢı takınılacak tavır, artık yalnızca insanların çıkarları ve ihtiyaçlarından hareketle 

belirlenemez. Doğaya tekrar bir tür saygı duygusu hissedebilmek için Prometeus‘un kendini (doğadan) 

üstün görme tavrından vazgeçmelidir. Doğaya insan merkezci bakıĢ açısını terk etmek lazımdır. Ġnsan 

dıĢındaki doğanın ve insana özgü doğanın (insan tabiatının) birbirine sıkı sıkıya bağlı olması 

nedeniyle, bu gün yaĢayan canlı varlıklar bir eko-sistem olarak yerküre ile iliĢkileri açısından 

yükümlülükler altına girmektedir. Bu yükümlülükler sonraki kuĢakları da içeren bir dayanıĢma 

topluluğunun bağrından türemektedir. Ekoloji etiği ya da yeryüzü etiği bu açıdan esas olarak geleceğin 

etiğidir (Pieper, 1999:93-95). 

Ġslam, yeryüzü etiğinin ilkelerini, kendini doğadan üstün gören Prometeusçu bakıĢ açısının 

karĢısına koymuĢtur. Ġnsan Ģerefli ve onurlu bir varlıktır; ancak bu üstünlüğü, ona doğayı tüketme ve 

hoyratça tahrip etme hakkını değil, onu koruma sorumluluğunu yükler. Yeryüzünde bulunan her Ģey 

Tanrı‘nın inananıdır. O her Ģeyi, Galileo‘nun dediği gibi, bir ölçüye, orana ve hesaba göre yaratmıĢtır 

(32 Kamer 49; 15 Hicr 19; 55 Rahman 7-9). Rahman Suresi‘nin 7., 8. ve 9. ayetlerinde geçen ―vezn‖ 

sözcüğü, bunlardan önceki ve sonraki ayetlerin konusuyla bağlantılı olarak değerlendirildiğinde, bu 

sözcüğün denge, doğal ya da ekolojik denge olduğu kendiliğinden ortaya çıkar (Bayraktar 1997:40). 

Ancak ―insanların elleriyle iĢledikleri yüzünden karada ve denizde bozulma (fesad) çıkar‖ (30 Rum 

41). Ekolojik dengenin bozulmasında insan kaynaklı biyoĢiddet büyük rol oynar. Yemek ve içmeyi 

aĢırıya götürüp‖ israf‖ etmek (3 Araf 31), ―saçıp savurmak‖  (17 Ġsra 27), ―tutumlu olmamak‖ (25 

Furkan 67) hep Ġslam‘da biyoĢiddetin tüm yeryüzünü kaplayabileceğini gösteren ve bu yolda en etkin 

özne olarak insanı biyoetik ilkelere uymaya çağıran evrensel etik normlardır. Çevreyi, yeryüzünü ve 

yaĢadığımız gezegeni daha yaĢanılır bir yaĢam alanı haline getirmek üzere ıslah edeceğini iddia edip 

tam aksine ―bozgunculuk yaparak ekin ve nesli yok etmeye çabalayan‖ yöneticiler de biyoetik 

normlara karĢı gelen ve sonuçta biyoĢiddeti meĢrulaĢtıran insanlardır. 
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Özet 

 

Ortaçağ Hıristiyan düĢüncesi felsefe ve bilim adına Antik dönemin gerisinde kalmıĢsa da, bu dönemin 

karanlık dönem diye nitelendirilmesine karĢı bir hamle Ġslâm dünyasından gelmiĢtir. Ġlk gerçek Ġslâm 

filozofu Kindi ile baĢlayan Ġslâm felsefesi, Batı‘yı Ģekillendirecek bilgi birikimini sağlamıĢtır. Ġslâm 

felsefesi kendi içindeki kaynaklar dıĢında ana kaynak olarak Antik Yunan düĢüncesini referans olarak 

alsa da, bununla sınırlı kalmayıp özgün bir felsefe sistemi geliĢtirmiĢtir. Ġslâm filozofları Antik 

düĢünceyi Hıristiyan felsefesine tanıtmıĢ ve onların ana kaynakları olmuĢlardır. Batı felsefesi bu 

kaynağı inkâr etse de yapılan araĢtırmalarla Ġslâm felsefesinin Hıristiyan felsefesine doğrudan 

kaynaklık ettiği gözler önüne serilmiĢtir. Hıristiyan felsefesinin düĢünce gerilemesi yaĢadığı bu 

dönemde, Ġslâm felsefesi onların düĢünce mühendisi olmuĢtur. Ġslâm dünyasının Batı‘ya referanslığı 

sadece felsefe ile sınırlı kalmamıĢ, ayrıca bilimsel alanda da büyük etkileri olmuĢtur. Batı dünyası 

açtığı çeviri okulları ve oryantalist faaliyetler ile Ġslâm dünyasının bu bilgi birikimini Batı‘ya 

taĢımıĢtır. Ortaçağ‘ın karanlık dönem olarak adlandırılmasının sebebi Batı‘nın oryantalist  

faaliyetlerinin Avrupa-Merkezci bakıĢ açısı olup diğer bütün medeniyetlerin geliĢimini yok sayma 

giriĢimidir. Oysa Ġslam felsefesinin bu dönemdeki geliĢimiyle Batı‘nın Rönesans, Reform ve 

Modernizm süreçlerinin hazırlayıcısı olduğu açıktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Ortaçağ, İslâm Felsefesi, Hıristiyan Felsefesi, Bilim, Oryantalizm  

 

 

The Bright Face of “Middle Age” Islamic Philosophy 
 

Abstract 

 

Even though the Middle Age Christian thought is behind the antique time in the name of philosophy 

and science, naming it as a dark age on opposite attempt came from the islamıc World. The Islamic 

Philosophy starting with the First real Islamic Philosoper Hindu, provided knowledge background, 

which could shape the West. Even Islamic Philosophy took ancient Greece thought as the main source 

of reference besides the sources   within itself, being  unlimited with it, it developed an authentic 

philosophy system. Islamic  philosophers introduced the antique thoughts to Cristian Philosophy and 

became their main source. The West Philosophy denied this source. Nevertheless , studies showed that 

Islamic Philosophy acted asa source to Christian Philosophy directly. In that age when Christian 

Philosophy had thought regression, Islamic Philosophy became their Notion engineer. The reference 

of Islamic World to The West is not limited with only Philosophy , but had great effects on science as 

well. The west carried this knowledge background by means of established translation schools and 

orientalist activities to the West itself. The reason why the age was named as ―Dar Age‖ was that the 

European-Focused view point of the West Orientalist activities. It was ignorance of all other 

civilizations development.However, it is clear that Islamic Philosophy with its growth at that age, 

acted as a source for the processes of Renaissance, Reform and Modernism. 

 

Key Words: Middle Age,  Islamic Philosophy, Cristian Philosophy, Science,  Orientalism    

 

 

GĠRĠġ 

Ortaçağ felsefesi M.S II. ile XV. yüzyıllar arasını kapsayan tarihsel süreçtir. Fakat bu dönemde 

bütün dünya düĢünceleri için tek bir Ortaçağdan söz etmek Avrupa merkezci bir bakıĢ açısıdır. Bu 
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yüzden Ortaçağın ‗Karanlık Dönem‘ diye nitelendirilmesi yanlıĢ olur. Böyle bir nitelendirme bütün 

toplumların o dönemde felsefe ve bilim adına bir Ģey üretemediklerini iddia etmekten öteye geçemez. 

Oysaki Hint Ortaçağı, Çin Ortaçağı ve Ġslam Ortaçağı felsefenin ve bilimsel faaliyetlerin ön planda 

olduğu bir dönemdir. Ġslâm Ortaçağ düĢüncesi ve Hıristiyan Ortaçağ düĢüncesi arasında benzerlikler 

de yadsınamaz. Hem Ġslâm‘ın hem de Hıristiyanlığın vahye dayalı tek dinler olmalarında dolayı ele 

alınan teolojik ve felsefi problemler birbirlerine benzer olup, Ortaçağ her iki düĢünce dünyası içinde 

dini öğretilerin temellendiği dönem olmuĢtur. (Cevizci, 1999:12) Her iki dinde dini problemler 

yüzünden yüzyıllarca amansız bir mücadele içinde olmuĢ olsalar da Helenizmin mirasçıları olarak ikiz 

kız kardeĢ gibiydiler. (Amin, 2007:46) Hıristiyan dünyası Ortaçağ‘da kilisenin dogmatik 

düĢüncelerinin ötesine geçemediği için felsefe ve bilim kapalı kapılar ardında geliĢmekten baĢka bir 

Ģans bulamadı. Bu dönemde Hıristiyan düĢüncesinin temel özelliği, metafiziğin felsefeden üstün 

tutulmasıdır, bu yüzden Hıristiyanlık felsefesi için bu dönem ―düĢünce gerilemesi‘‘ (Aster, 1999:337) 

dönemidir. Hıristiyan düĢüncesinin bu gerilemesi Aziz Augustinus (354-430)‘tan Ockhamlı William 

(1300-1349)‘a kadar sürmüĢtür. Batı‘nın düĢünce çöküĢü yaĢadığı bu dönemde Ġslâm dünyası hem 

felsefe hem de bilimde Batı felsefesi gibi Ġlkçağ felsefe ve bilimine bağlı olsa da, Ġslam dünyası Antik 

dönemin bilim ve felsefe literatürüne daha geniĢ ölçüde sahiptir. (Aster, 1999:341) Hıristiyan 

düĢüncesinde bu dönemde Antik dönemin seküler felsefesi bir kenara bırakılmıĢ, Hıristiyanlık dini ve 

öğretisi felsefenin kavramsal araçları kullanılarak apolojistler tarafından temellendirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. (Cevizci, 1999:23) Hıristiyan felsefesi mitolojiyi ve Antik Çağ Yunan düĢüncesini 

Hıristiyanlıkla uyuĢmuyor diye reddedip, kendi içine çekilmiĢ, felsefe ve bilim ruhban sınıfı tarafından 

determine edilmiĢtir. Ayrıca Hıristiyan Ortaçağ düĢüncesi ‗mikrokozmoz‘ olan insanın, 

‗makrokozmoz‘ olan Tanrı tarafından belirlendiğini savunarak fatalist bir görüĢ belirleyerek insanı 

hiçleĢtirme yolunu benimsemiĢtir. Batı dünyasında bunlardan dolayı felsefe ve bilim gerilerken, Ġslâm 

dünyası kendinden önceki felsefe ve bilimden yararlanarak büyük bir medeniyet oluĢturmuĢtur. 

 

İslâm Felsefesinin Kaynakları 
Ġslâm felsefesinin temel kaynakları olan Kuran‘ı Kerim ve hadisler dıĢında, Ġslâm felsefesine 

kaynaklık etmiĢ dıĢ kaynaklardan da söz edilebilir. DıĢ kaynaklar olarak Yunan, Süryani, Ġran ve Hint 

kültürleri ile felsefeleri gösterilebilir. Ġslâm dünyasına Antik Yunan‘dan en büyük etkiyi Platon, 

Aristo, Pisagor, Stoacılar ve Yeni Platoncu düĢünürler yapmıĢtır. Yunan düĢüncesi Ġslâm dünyasına en 

çok etki eden düĢüncedir. Bunların Ġslâm dünyasına geçiĢi ise Süryanilerin çevirileri aracılığıyla 

olmuĢtur. (Fahri, 2014:23-24) Fakat ilk çeviri faaliyetleriyle Müslümanlara Antik Yunan‘ın felsefe ve 

bilimini aktaranlar Süryaniler değil, Ġskenderiye okulunun son temsilcileridir.(Günaltay, 2001:62) 

Ġskenderiye filozofları bilimsel alanda Aristoteles ( M.Ö. 384-322)‘in felsefesini, ahlâki alanda da 

Stoacıların felsefesini izlemiĢlerdi.  Bu yüzden Ġslâm filozofları Stoacıların felsefesini diğer felsefi 

akımlardan daha erken inceleme fırsatı bulmuĢlardı. (Günaltay, 2001:33) 

 Süryanilerin, Yunancayı ve Arapçayı çok iyi bilmeleri onlara avantaj sağlıyordu. Ġslâm dünyası 

bu yüzden onların çeviri merkezlerinde çalıĢmalarını sağlıyordu. Süryanilerin çeviri merkezleri olan 

Ġskenderiye Akademesi, Urfa Akademisi, Nusaybin Akademisi ve Harran Akademisi Ġslâm dünyasına 

en çok çeviri sağlayan merkezlerdir. Süryanilerin, Ġslâm felsefesine en büyük katkıları çeviri 

faaliyetleri olsa da, Batıda Yeni Platonculuğun son temsilcisi olan ve Fârâbi (870-950) ile Ibn Sinâ 

(980-1037)‘yı etkileyen Proklus (412-485)‘u âlemin ezeliliği ve yaratılmadığı konusunda eleĢtiren 

Süryani filozof Yahya en-Nahvi, Gazâli (1058-1111) baĢta olmak üzere Ġslâm tasavvufçularını derin 

bir tartıĢmanın içine sürüklemiĢtir. (Doru, 2007:39) Diğer bir Süryani filozofu olan Sabit Bar-Qurra 

(821-901) ise Tanrı‘nın eĢyayı zamanda değil, tümel olarak ezelde biliyor düĢüncesi, Fârâbi ve Ibn 

Sinâ tarafından savunulup, Gazâli tarafından eleĢtirilecektir.(Doru, 2007:84) Süryaniler aracılığıyla 

Demokritos (M.Ö. 460-370)‘un savunduğu atomculukla ilgili görüĢler, Platon (M.Ö. 427-347)‘un 

ruhun ölmezliği ve devlet felsefesi; Aristoteles‘in metafiziği, mantığı, psikolojisi, fiziği; Yeni 

Platonculuğun Feyz ve Südur teorisi, tümeller sorunu ve Stoacıların ahlâk felsefeleri Süryaniler 

tarafından Ġslâm dünyasına taĢınmıĢtır. (Doru, 2007:116) Ġslâm dünyasında Emeviler döneminde 

bilimsel faaliyetler ilerlemiĢ olsa da özellikle Abbasilerin iktidarı ele geçirmesinden sonra Halife 

Memun (786-833) döneminde açılan Beytü‘l-Hikme (813-833) çeviri merkezi ile birlikte çeviri 

faaliyetleri hızlanmıĢ, Ġslâm dünyasında bilim ve felsefe daha da ileriye taĢınmıĢtır. 

Ġran ve Hint miraslarına baktığımızda ise bu iki kültürün Ġslâm felsefe ve bilimine etkisi, Yunan 

ve Süryani düĢüncesine nazaran daha azdır. Bu yüzden Ġran ve Hint düĢüncesinin Ġslâm felsefesine 
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etkisi Yunan felsefesi kadar ileri düzeyde olmamıĢtır. Yine de Ġslâm bilginleri bu iki kültüre ilgisiz 

kalmamıĢlardır. Ġran kültürünün Ġslâm felsefesine etkisinden pek söz edilmese de edebiyat, dini 

düĢünce ve ahlâk konularında Ġslâm dünyasına etkisinden söz edebiliriz. (Kılıç, 2015:21) Ġslâm 

düĢünür ve bilginlerini etkileyen diğer bir miras ise Hint kültürüdür. Büyük bir tarihi bulunan 

insanlığın ilk uygarlıklarından olan Hint uygarlığı, Ġslâm dünyasına tasavvuf, astronomi, tıp ve 

matematik sahasında etki etmiĢtir. Ġslâm filozofları, Hint düĢüncesini ve dinini araĢtırmaya 

yönelmiĢlerdir. Ġslâm bilgini Birüni (973-1051) Hintlilerin inançlarını araĢtırıp ―Hint Ġnançları 

Hakkında AraĢtırma‘‘ adlı bir eser yazmıĢtır. (Fahri, 2014:27) Hint düĢüncesi Ġslâm‘a Halife Mansur 

(714-775) döneminde yapılan ahlâk ve siyasi düĢünce sahasında çevirilerle etki etmeye baĢlamıĢ, daha 

sonra akli ilimlerin ortaya çıkmasında Hint Matematiği ve Hint Astrolojisi etkili olurken, Hintlilerin 

kendi kutsal kitaplarına uygun Ģekilde gerçekleĢtirdikleri eylemler ise Ġslâm mistisizmine tesir etmiĢtir. 

(Boer, 2004:29-30) 

 

İslâm Felsefesi ve Batı Düşüncesine Etkisi 

Ġslâm felsefesi Kindi (801-873) ile baĢlayıp son önemli filozof olan Ġbn Haldun (1332-1406)‘a 

kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem aynı zamanda Ġslâm‘ın ―Altın Çağı‖ olarak adlandırılır. Ġslâm 

felsefesini Yunan düĢüncesinin tercümeleriyle kısıtlamak, ortaya yeni bir görüĢ atmayarak var olanı 

içinde eriten, ayrıca eski düĢüncelere hiçbir yeni düĢünce katmayan sadece Antik felsefe ile modern 

felsefe arasında bir mutavassıt rolünü (Boer, 2004:49-50) yüklemek, oryantalist  bakıĢ açısından baĢka 

bir Ģey olamaz.  Ġslâm felsefesi, Antik Yunan ile Modern felsefe arasında sadece bir köprü görevi 

görmeyip Batı felsefesine doğrudan kaynaklık etmiĢtir. Doğu filozofları asırlarca Batının düĢünce 

mühendisleri olmuĢlardır. Ġslâm felsefesi Ġslâm dininin ortaya çıkmasından yaklaĢık üç asır sonra 

Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Ġslâm felsefesinin doğuĢunda, Ġslâm‘dan önceki filozofların katkıları, ahiret 

âleminin rehberi olan Kuran‘ın indirilmiĢ olması ve Müslümanların yaĢamlarını buna göre 

Ģekillendirmesi, diğer dinlerle olan gerginlik, Tanrı‘nın evrende ki mutlak kudreti ve insanları 

eylemlerinden sorumlu tutmasıyla oluĢan ahlâki problemlerin yol açtığı tartıĢmalar ve bu problemlere 

iliĢkin tartıĢmaların, önce kelâm içinde, daha sonra bunların bir sonuca bağlanması için, Kuran, Hadis, 

Kelâm ve Tefsire ek olarak, Ġslâm düĢünce dünyasında felsefi kavram ve yöntemlere gerek 

duyulmasından doğmuĢtur. (Cevizci, 1999:78-79) Kelâm‘dan felsefeye geçiĢte ilk gerçek Ġslâm 

filozofu Kindi‘nin rolü tartıĢılamaz. Ġslâm felsefesi, genel olarak eklektik bir yapıda ve vahiy unsurları 

taĢıyor olsa da kapsamlı olup, rasyonel temele oturtulmuĢ bir felsefedir. Ġslâm felsefesi, bunun yanında 

sadece geçmiĢle sınırlı kalmayıp, yeni sistemler ve teoriler geliĢtirmiĢ, eski filozofların görüĢlerini 

tenkit edip, Batı‘nın Rönesans ve Modern felsefesine zemin hazırlamıĢtır. (Kılıç, 2015:230-236) 

Kindi, felsefeyi destekleyeninde onun karĢısında olanında felsefeyi öğrenmesi gerektiğini, insanın en 

değerli uğraĢının felsefe olduğunu belirtip, daha sonra Tanrı‘nın bilgisi diye tanımladığı ve ilk felsefe 

olarak nitelediği metafiziğe bir önem atfetmiĢtir. (Fahri, 2014:48, Kılıç, 2015:57, Cevizci, 1999:90) 

Kindi ile birlikte felsefenin önemi Ġslâm düĢünce dünyasında artmaya baĢlamıĢtır. GeniĢ bir alanda 

bilgi birikimi olan Kindi psikoloji, tıp, müzik, astronomi, geometri, matematik, felsefe ve siyaset 

alanlarında eserler vermiĢtir. Kindi‘nin felsefeye olan bu ilgisiyle Ġslâm coğrafyasında 15. yüzyıla 

kadar sürecek olan felsefenin ve bilimin en üst noktası olduğu bir dönem baĢlamıĢtır. Felsefenin Ġslam 

dünyasına girmesini bir yükselme olarak değil, inhiraf ve tedenni (Yılmaz, 2011:17) olarak görülmesi, 

Ġslâm dünyasının ilerlemesini yok saymaktan baĢka bir Ģey olamaz.  Ġslâm dünyasında felsefesiz geçen 

son 700 yıllık dönemde yaĢananlara baktığımızda felsefenin neden gerekli olduğu anlaĢılacaktır. Ġslâm 

felsefesi, sadece Ġslâm bölgelerinin değil, daha önce belirttiğimiz gibi Batı‘nın da ilerlemesine olanak 

sağlamıĢtır. 

Batı‘nın en çok etkilendiği filozoflardan olan Fârâbi, Ġslâm felsefesinin ilk sistemci filozofudur. 

(Fahri, 2014:67) Fârâbi, dini mistisizm ve sudur teorisinin monizmini esas alan Yeni Platonculuktan 

etkilenerek, felsefesinin merkezine her Ģeyin mutlak yaratıcısı Tanrı‘yı koyar. (Hammond, 2001:7) 

Fârâbi, Platon ve Aristoteles‘in felsefesini uzlaĢtırmıĢ, Aristoteles‘in birçok teorisini geliĢtirmiĢtir. 

Fârâbi, bunları Ġslâm diniyle uzlaĢtırmak için eklektik bir yöntem izlemiĢtir. Fârâbi‘nin özgün noktası 

Antik Yunan düĢüncesini, Ġslâm düĢüncesiyle harmanlaĢtırmasıdır. Ġslâm felsefesine mantık, 

metafizik, siyaset ve ahlâk alanlarında önemli düĢünceler kazandırmıĢtır. Fârâbi, Tanrı‘nın 

varoluĢunun kanıtları olarak üç kanıt ileri sürer, bunlar: Hareket Kanıtı, Etkin Sebep Kanıtı ve Ġmkân 

Kanıtı‘dır. Fârâbi‘den sonra Batı felsefesinde St. Thomas (1225-1274) ―Summa Teologica‘‘ adlı 

eserinde bu kanıtların aynısını kullanmıĢtır. (Hammond, 2001:35-38) Özellikle hareket kanıtında bir 
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benzerlik demek bile yanlıĢ olur, tamamen kopyasıdır. Sadece böyle bir benzerlikle büyük bir 

etkilenmeden söz etmek yetersiz olur ama bu benzerlik Fârâbi‘nin belirttiği Tanrı‘nın niteliklerinde ve 

bilgi teorisinde de açıkça görülür. Fârâbi‘nin mahiyet ve mevcudiyetin sadece Tanrı‘da aynılaĢtığı, 

diğer bütün varlıklarda farklılaĢtığı teorisini ondan üç asır sonra St. Thomas tekrarlamıĢtır. 

(Hammond, 2001:78) St. Thomas‘ın Batı felsefesi tarihindeki önemine baktığımızda, bu benzerliğin 

ne kadar önemli olduğunu görürüz. Öyle ki St. Thomas, Fârâbi‘ye ait olan birçok düĢünceyle Batı 

felsefesinin en önemli filozoflarından biri olmuĢtur. 

Fârâbi‘den sonra kendi deyimiyle birçok yönde Fârâbi‘den etkilenen ve ona çok Ģey borçlu 

olduğunu ifade eden, Ġbn Sinâ‘ya baktığımızda onun hem Ġslâm felsefesi hem de Batı felsefesi için 

yeri ayrıdır. Ġbn Sinâ‘nın birçok görüĢü Batı dünyasını etkilemiĢtir. Gerek Batı‘da gerekse Doğu‘da 

Ortaçağ filozoflarından, Ġbn Sinâ‘ya baĢvurmamıĢ filozof yoktur. Ġbn Sinâ, onlar için sadece bir 

kaynak değil, düĢüncelerinin hocasıdır. (Goichon, 1993:116) Ġbn Sinâ‘nın Batı felsefesine genel olarak 

üç alanda etkisi olmuĢtur. Bunlar: Bilgi teorisi, varlık doktorini ve fertleĢme teorisidir. (Goichon, 

1993:94) Ġbn Sinâ, bilgi teorisini, soyutlama teorisi ve aydınlanma teorisi olarak ikiye ayırmıĢtır. Ġbn 

Sinâ‘ya göre Faal akıl, gözlerimiz için ıĢığın aydınlatmasına benzer bir müdahale ile Tanrı‘dan 

aydınlanmayı alırken duyumların verilerinin akledilirlerini soyutlayıp mümkün aklı haberdar eder. 

(Goichon, 1993:96-97) Ġbn Sinâ, bilgi teorisi konusunda, Avvergne‘li Guillaume, Halês‘li Alexandre, 

St. Thomas, Jean de la Rochelle, Robert Grosseteste, Albert le Grand ve Roger Bacon‘ı doğrudan 

etkiler. Ġbn Sinâ‘nın varlık ile ilgili bütün görüĢleri ilk ilkeyle baĢlar. Akledilir olanla varlık arasında 

sıkı bir bağ olduğunu düĢünen Ġbn Sinâ, varlık teorisiyle yaptığı etkiyle Latin skolastikleri arasındaki 

bütün metafizikçileri etkilemiĢtir. Boêcê, Zat ile Vücud‘un ancak Zorunlu Varlık‘ta bir olduklarını Ġbn 

Sinâ‘dan sonra tekrar ederken, Zat ile Vücud arasındaki farkı ispat etmeye çalıĢan St. Thomas, 

yaratılanda mümkün ama zorunlu olmayan Zat fikrinin analizini Ġbn Sinâ‘ya borçludur. (Goichon, 

1993:94-107) Ġbn Sinâ, fertleĢme teorisiyle de Batı‘da önemli filozofları etkisi altına almıĢtır. Bunun 

yanında Ġbn Sinâ‘nın felsefe alanında ki en büyük tesirlerinden diğeri ise, dıĢ dünyayla irtibat 

kurmadan kendi düĢüncesi ile kendisinin var olduğunu, yani aklın kendini bileceğini gösteren, ―uçan 

adam‖ metaforu ruhun varlığı, ruhun bir cevher olduğu, araz olmadığı aynı zamanda ölümsüz ve 

manevi olduğu düĢüncesiyle, Descartes‘in ―DüĢünüyorum o halde varım‖ çıkarımına olan etkisidir. 

Ġbn Sinâ, burada ayrıca Descartes‘dan önce ruh ve beden dualizmini ele almıĢtır. (Goichon, 1993:87-

88, Kılıç, 2015:163) 

Fârâbi ve Ġbn Sinâ ile birlikte Ġslâm felsefesinin üç önemli kiĢiliğinden biri olan Gazâli, 

Ģüphecilik ile imanı sentezleme giriĢiminde bulunmuĢtur. Gazâli, ―Tehâfütü‘l-Felasiye‖ adlı eserinde 

Fârâbi ve Ġbn Sinâ‘nın on yedi yerde hataya, üç yerde ise küfre düĢtüklerini ileri sürüp, bu iki 

filozofun sapkın ve inançsız olduklarını iddia ederken ayrıca Fârâbi ve Ġbn Sinâ düĢüncesi üzerinden 

Aristocuları ve Yeni Platoncuları da eleĢtirmiĢtir. Gazâli böylece felsefeye yaptığı saldırıyla, Ġslâm 

dünyasında felsefeyi durma noktasına getirmiĢtir. (Fahri, 2014:107-110) Gazâli, bunun yanında din 

ilimleriyle ilgili olmayan bütün bilimleri de tenkit ederken, amacı dinin sadece felsefeden değil bütün 

bilimlerden üstün olduğunu kanıtlama çabasıdır. Gazâli bu düĢünceleriyle Ġslâm dünyasını tahakküm 

altına alırken, Batı felsefesini derinden etkileyen Kant, Hume, Descartes, Hobbes ve Leibniz gibi 

filozofları etkilemiĢtir. Gazâli, bilimlere yaptığı eleĢtiride, ―doğada her olayın bir nedeni olduğu‘‘ 

düĢüncesine karĢı çıkar.(Fahri, 2014:109, Aster, 1999:345) Gazâli, burada sebep ve sonuç arasındaki 

zorunlu iliĢki fikrini eleĢtirir.  Gazâli‘nin bu teolojik determinizm görüĢleri Tanrı‘nın tek etkin sebep 

olmasından kaynaklanıyor olsa da Hume‘un nedensellik ilkesine etki ettiği açıktır. Hume, ―Ġnsan 

Doğası Üzerine Üzerine Bir Ġnceleme‘‘ adlı eserinde, ―bir nedenin zorunluluğu için üretilmiĢ her 

tanıtlama, bir aldatmaca ve safsatadır,‖ (Hume, 2009:66) der. David Hume‘da Gazâli gibi neden ve 

sonuç arasında zorunlu bir bağlantı görmez. Gazâli, bununla birlikte kalp gözü teorisiyle Pascal‘a, 

metodik Ģüpheciliğiyle Descartes‘a, vesilecilik anlayıĢıyla Malebranche‘a, aklın yetersizliği ilkesi ve 

zihnin kategorileri düĢüncesi ile de Kant‘a etki etmiĢtir. (Kılıç, 2015:264-265) Gazâli‘nin ―MiĢkatu‘l 

Envar‘‘ adlı eserinin izlerini de, David Hume‘un ―insan Zihni‘‘, Leibniz‘in de ―Monadoloji‘‘sinde 

görürüz. 

10. yüzyılda birçok mezhebin çatıĢmada olduğu kozmopolit bir kent olan Basra‘da ortaya çıkan 

Ġhvan-ı Safa, bu düĢünce çatıĢmalarının ortasında fikirlerini temellendirmiĢlerdir. Onların düĢüncesine 

göre Ģeriat, cehalet ve sapıklık yüzünden kirletilmiĢtir, bunun düzeltilme reçetesi olarak ise felsefeyi 

sunarlar. Yunan düĢüncesi ve Ģeriat birleĢirse o zaman mükemmeli yakalarız. (Filiz, 2010:42) 

Amaçları dindeki sapkınlıkları ve cehaleti dinin içinden çıkarmak ve mezhep çatıĢmalarına son 
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vermekti. Matematikte Pythagoras (M.Ö. 570- 495)‘ı, mantıkta Aristoteles‘i, metafizikte Platon‘u, 

ahlâkta Sokrates (M.Ö. 469-399)‘i ve din felsefesinde ise Fârâbi‘yi takip etmiĢlerdir. (Filiz, 2010:57) 

Gazâli ile aynı döneme denk gelmelerinden dolayı birçok fikirleri sapkınlık ve ġiilere yönelik olarak 

değerlendirilmiĢtir. Ġnsanı küçük evren olarak tanımlayan Ġhvan-ı Safa, onu felsefesinin merkezine 

koyar. Ġnsanın bilindiği takdirde evreninde bilinebileceği iddia ederler, bu yüzdende Hümanizme 

büyük önem verirler. Onlara göre insan, diğer varlıkların bir özetidir, o diğer varlıkların tek tek ve 

parçalı olarak sahip oldukları karakteristiklerin tümünü kendi varlık tarzında toplamıĢtır. Onlar daha 

sonra 14. yüzyılın ikinci yarısında Ġtalya‘da felsefi ve edebi bir hareket olarak çıkacak olan 

Hümanizmin (Filiz, 2010:36) ilk temsilcilerindendir. 

Doğu dünyasında Gazâli‘nin tahakkümü sürerken, Ġslâm dünyasına felsefe ıĢığı Mağrib‘de Ġbn 

RüĢd ile birlikte tekrar doğar. Ġslâm felsefesinin son büyük rasyonalisti olan Ġbn RüĢd, Gazâli‘nin 

―Tehafütü‘l-Felasife‘‘ adlı eserine eleĢtiri kitabı olan ―Tehafütü‘t Tehafüt‖ adlı eserinde, Gazâli‘nin 

filozoflara yaptığı eleĢtirileri çürütürken, Gazâli‘nin nedensellik ilkesinde de çeliĢkiye düĢtüğünü iddia 

eder. (Fahri, 2014:140-143) Ġbn RüĢd‘ün düĢünceleri, Gazâli‘nin düĢüncelerine aykırı olduğu için, 

Ġslâm düĢünce dünyasında rağbet görmese de, Batı dünyasını Yahudi çevirmenler aracılığıyla, ―Ġbn 

RüĢdçülük‘‘ akımıyla derinden sarsmıĢtır. (Yılmaz, 2011:125, Kılıç, 2015:265) Bazı düĢünceleri 

Batı‘da tartıĢılsa da Rönesans‘a zemin hazırlamıĢtır. Mutlak gereğin bilgisinin insana verilmemesine 

rağmen, ona ulaĢma isteği ve çabasının verilmiĢ olmasını sevindirici bulan Ġbn RüĢd‘ün bu düĢüncesi 

Alman düĢünür Lessing (1729-1781) tarafından tekrarlanmıĢtır. (Yılmaz, 2011:123) 

Ġslâm felsefecilerinin diğer önemli etkilerine baktığımızda ise Ġbn Tufeyl (1105-1185)‘in ĠĢraki 

felsefesini temellendirdiği ―Hayy bin Yakzan‖ (Fahri, 2014:134-136, Boer, 2004:220-224) adlı 

eseriyle karĢılaĢırız.  Daniel Defoe (1660-1731)‘un ―Robinson Crusoe‖ adlı eseri, Ġbn Tufeyl‘in bu 

eserinden etkilenmiĢtir. Eserde sadece belli baĢlı Ģeylerde değiĢiklik yapılmıĢ, fikirde tamamen Ġbn 

Tufeyl‘e bağlı kalınmıĢtır. ĠĢrakiliğin bir diğer önemli filozofu olan Suhreverdi Maktül (1154-1191) 

ise ―Hikmetül ĠĢraki‘‘ adlı eserinde insan bilgilerinin doğuĢtan gelen ve sonradan edinilen bilgiler 

olarak ayrıldığını belirtir. Kant (1724-1804)‘tan önce a priori ve a posteriori bilgiyi ayırmıĢtır. 

(Halilov, 2008:260) Ġslâm felsefesinin durgunluk yaĢadığı bir dönemde ortaya çıkan Ġbn Haldun, Ġslâm 

dünyasına bir kıpırdanıĢ getirse de etkisi çok sürmedi ve ondan sonra felsefe ile bilim ıĢığı söndü. Ġbn 

Haldun, tarihçilik metoduyla, sosyolojiyle ve siyaset felsefesiyle önemli bir toplum bilimcidir. 

―Mukaddime‖ adlı eseri günümüzde bile hala önemli bir eser niteliği taĢır. Avrupa‘da 19. yüzyılda 

kurulacak olan sosyolojisi biliminin en önemli temsilcisi ve hatta kurucusudur. Bir devletin aĢamaları 

olarak gösterdiği aĢamalar hala geçerliliği korur. Avrupa‘ya etkisi 19. yüzyılda baĢlamakla birlikte 

özellikle tarih felsefecisi Arnold Toynbee (1889-1975) üzerinde büyük etkisi olmuĢtur. (Yılmaz, 

2011:155)  

Ġslâm felsefesinin Batı‘ya etki ettiği noktalar daha da artırılabilir, ancak biz ana hatlarıyla ele 

aldık, Ġslâm düĢüncesinin Batı‘ya aktardıkları sadece felsefe ile sınırlı kalmamıĢtır, bunun yanında 

Ġslâm coğrafyasındaki bilimsel faaliyetlerinde yapılan araĢtırmalarla Batı‘yı önemli bir ölçüde 

etkilediği görülür. Ġslâm biliminin ortaya çıkmasına göz atacak olursak; Kur‘an ayetleri ve hadisler 

etkili olmuĢtur. Kur‘an ve hadisler hem Ġslâm felsefecilerini hem de bilim adamlarını bilgiye ve bilime 

teĢvik etmiĢtir. Özellikle Beytü‘l-Hikme‘nin açılması Ġslâm‘da büyük felsefi ve bilimsel geliĢmelerin 

yaĢanmasına sebep olmuĢtur. ―Beytü‘l- Hikme‘de ki faaliyet, Hipokrat ile Ġbn Sinâ‘yı, Calinos ile 

Râzi‘yi, Eflatun ile Kindi‘yi, Aristo ile Fârâbi‘yi, Öklid ile Harezmi‘yi, Pisagor ile Beyruni‘yi, 

Apollonus ile Battani‘yi tarihten bir köprü kurarak, karĢı karĢıya getirmiĢ, onları tanıĢtırmıĢ ve 

tartıĢtırmıĢtır.‖ (Demirci, 1996:200) Ġslâm bilim adamları Batı‘ya astronomi, matematik, tıp, kimya, 

fizik ve coğrafya sahalarında büyük etkiler etmiĢtir. Ġslâm bilim adamların en büyük ilgisi astronomiye 

olmuĢtur, bu alanda birçok ilke Müslüman bilim adamları imza atmıĢtır. Fergâni (ö. 870), gök 

cisimlerinin hareketlerini, güneĢ ve yörüngesini inceler. Fergâni astronomi biliminde güneĢ 

yörüngesinin eğilim açısını tespit etmiĢtir. Battâni (858- 929) ise trigonometriyi astronomi 

hesaplarında kullanmıĢ, sinüs, kosünüs, tanjant, kotanjant, sekan ve kosekantı ilk kullanan bilim 

adamıdır. Bir yılın 365 gün 46 dakika 24 saniye olduğunu tespit etmiĢtir. (Yakıt ve Durak, 2002:121-

123) Birüni, (973-1051) Tycho Brahe (1564-1601)‘nin 16. yüzyıl sonlarında faydalandığı astronomik 

uygulamalarda kullanılan rasat aletlerinin ebatlarını büyütme iĢleminin yanı sıra, çapraz çizgiler 

metoduyla derecelendirme yöntemini uygulamıĢtır. GüneĢteki lekelerin varlığını dürbün kullanmadan 

keĢfetmiĢtir, Galileo (1564-1642) ondan altı asır sonra bu lekeleri dürbün kullanarak keĢfedecekti. 

Nasireddin Tüsi (1201-1274), günümüz deneye dayalı astronominin ilk örneklerini verirken, Uluğ Bey 
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(1394-1449) Zicinde 48 takımyıldızı ve bunların içinde bulunan 1028 yıldızın yeri keĢfedilmiĢtir. 

(Yakıt ve Durak, 2002:166-178)  

Matematik sahasında Harezmi (780-847), ―Algoritma‖ metodunun kurucusudur, cebir ilmini 

metodik ve sistematik olarak kendisi ortaya koymuĢtur. Harezmi sıfır rakamını ve ―x‘‘ bilinmeyenini 

kullanan ilk kiĢidir. Ġlk defa birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metodlarla, bir 

bilinmeyenli denklemleri de cebirsel geometrik metodlarla çözme kuralları tespit etti. (Yakıt ve Durak, 

2002:105-114) Ömer Hayyam (1044-1123), analitik geometri metodunu Descartes‘dan önce 

kullanırken, Newton (1642-1727)‘a atfedilen ―binom formülünü‖ yüzyıllar öncesinde formüle etmiĢtir. 

Geometri alanında Öklid‘in postülatının yanlıĢlığını Ġtalyan matematikçi Girolama Saccheri (1667-

1733)‘den asırlar önce tespit etmiĢtir. (Yakıt ve Durak, 2002:169) 

Tıp sahasına baktığımızda kan dolaĢımını Ġbnün Nefis keĢfederken, Kindi ise psikofizyolojinin 

kurucusudur. Tıp tarihinde anesteziyi ilk defa Sabit Ibn Kurrâ (826-901) kullanmıĢtır. Reçete yazma 

usulünü yine Müslüman tıpçılar baĢlatmıĢtır. Doğu dünyasının tıptaki en önemli hekimlerinden biri ise 

Râzi (865-932)‘dir. Râzi, günümüz hastane sisteminin temelini atıp, kimyayı tıbbın hizmetine 

sokmuĢtur. Kızamık ve çiçek hastalıklarının farklarını ilk defa o belirtmiĢtir. Ibn Sinâ, Batı‘yı tıp 

alanında Râzi‘yle birlikte en çok etkileyen hekim olmuĢtur. Onun ―el Kânûn fi‘t – Tıbb‖ adlı eseri Batı 

üniversitelerinde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuĢtur. (Yakıt ve Durak, 2002:86-90) 

Kimya sahasında ise Cabir B. Hayyân (721-815) ve Râzi önemli bilim adamlarıdır. Hayyân, 

damıtma deneyleriyle çeĢitli yağları, tuzları ve boyaları elde etmiĢtir. Element fikrinin geliĢmesine 

katkıda bulunmuĢ ayrıca icat ettiği aletlerle de teknolojik kimyanın geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Râzi 

ise Hayyân‘ın izinden giderek saf elementi bulmaya çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢmalarıyla kimya bilimine yeni 

maddeler kazandırmıĢ, kristalleĢme, ergitme gibi yeni kimyasal iĢlemleri keĢfetmiĢtir. (Yakıt ve 

Durak, 2002:92-93) Ġbnü‘l-Heysem (965-1039) ise optik sahasında yaptığı çalıĢmalarla dönemin en 

büyük fizikçilerinden biri olmuĢtur. Ġlk defa Heysem, görmeyi sağlayan ıĢığın gözden değil nesneden 

çıktığını ileri sürmüĢtür. Kendi dönemine kadar ki genel geçer kabul gören görme teorilerini çürütmüĢ 

ve kendi görüĢlerini ispatlamıĢtır. Çekim konusu üzerinde araĢtırmalarda bulunarak çekimi bir kuvvet 

olarak ispat etmek suretiyle Batı‘da Newton‘a öncülük etmiĢ ve cisimlerin düĢmesi konusundaki 

kanunları Galileo‘dan önce keĢfetmiĢtir. (Yakıt ve Durak, 2002:155-157) Coğrafya sahasında Ġdrisi (ö. 

1166) ve Kazvini (ö.1283)‘nin etkilerini görüyoruz. Ġdrisi, Kral II. Roger‘e takdim ettiği ―Roger‘in 

Kitabı‖ adını taĢıyan eserde 70 paftalık dünya haritası o döneme kadar bilinen en kapsamlı coğrafya 

çalıĢması iken, Kazvini‘nin  ―Acayip Beldeler‖ adlı eserinde de dünya yedi iklim bölgesine ayrılmıĢ 

ve her iklim bölgesinde yer alan ülkeler, edebiyatçıları, düĢünürleri, siyasetçilerine kadar her yönüyle 

gösterilmiĢtir. (Yakıt ve Durak, 2002:99-100) 

 

Doğu’dan Batı’ya Bilgi Aktarımı 

Batı dünyası özellikle Ġslâm ordularının Endülüs‘ü fethetmesinden sonra Ġslâm düĢüncesiyle 

tanıĢmıĢ ve daha sonra bu bilgiyi Batı‘ya aktarma yoluna giriĢmiĢlerdir. Bu konuda en önemli 

oryantalistlerden biri daha sonra Roma kilisesine Papa seçilmiĢ olan Fransız Rahip Jerbert‘tir. (Sibai, 

1993:34) Batı‘da kiliseler ve devlet adamları çeviri yapmaları için belli kiĢileri Doğu‘ya 

gönderiyorlardı. Batı dünyası bütün geliĢimini açık bir Ģekilde Ġslâm dünyası üzerinden sağlıyordu, 

tarihin en büyük bilgi sömürülerinden biri böyle baĢlamıĢ oluyordu. Batı‘nın amacı bilime yeni bir 

buluĢ sağlamak değil, Müslüman düĢünürlerin ortaya koydukları ve geliĢtirdikleri mevcut ve eski 

medeniyetlerin birikimlerini kendi ülkelerine aktarmaktan ibaretti. (Yakıt ve Durak, 2002:182-183) 

Batı, uzun bir dönem böyle bir yol izledi öyle ki Batı tarafından Avrupa kütüphanelerine kaçırılan 

sadece yazma eser sayısı 19.yüzyılın baĢlarında 250.000 sayısına ulaĢmıĢtır. (Sibai, 1993:36) 

Oryantalistlerin dıĢında Ġslâm bilgi birikiminin Batı‘ya aktarılmasında diğer önemli bir etken ise 

çeviri okullarıdır. Batı‘da açılan üniversitelerin açılma nedeni, Ġslâm filozoflarının eserlerini Batı 

dillerine çevirmekti. 12. yüzyılda Batı‘da ilk çeviri merkezi Salerno‘dan sonra art arda Toledo, Paris, 

Napoli, Montpellie ve Padua çeviri merkezleri açılmıĢtır. Bu çeviri merkezleri baĢta Râzi, Fârâbi, Ġbn 

Sinâ, Gazâli ve Ġbn RüĢd olmak üzere Ġslâm düĢünürlerinin eserlerini Latinceye kazandırıyorlardı. 

Doğu‘nun bilgi birikimlerinin Batı‘ya aktarılmasında bu çeviri okullarının yeri önemlidir. (Yakıt ve 

Durak, 2002:181-190) 

 

 

 



268 

SONUÇ 

 

Görüldüğü gibi Ġslâm felsefesi sadece kendinden önce ki felsefe ile yetinmemiĢ, bu felsefeye 

özgün fikirler katıp kendinden sonra gelecek olan Rönesans ve Modern felsefenin hazırlayıcısı 

olmuĢlardır. Ġslâm filozoflarının Batı‘nın büyük dehalarına ne denli etki ettiklerini de açıkça görürüz. 

Hıristiyan felsefesinin ve biliminin duraklama yaĢadığı ve ‗Karanlık Çağ‘ diye niteledikleri Ortaçağda 

Ġslâm felsefesi aydınlık taraf olmuĢtur. Ġslâm felsefecileri ve bilim adamlarının yaktıkları bu meĢale 

Doğu‘da etkisini 15. yüzyılda kaybetmiĢ olsa da, Batı‘da Kant‘a kadar sürecek olan büyük bir etki 

yaratmıĢtır. Bu bin yıllık süreçte Ġslâm düĢüncesi Batı düĢüncesini ĢekillendirmiĢtir. Râzi, Fârâbi, Ġbn 

Sinâ, Ġbn RüĢd ve Doğu‘da bilimi bitirdiği söylenen Gazâli‘nin felsefeleri, Batı felsefesinin 

taslağıdırlar. 
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Özet 

 

Makalenin amacı, sanat tarihinde kadın sanatçıların etkinlik alanlarına etki eden ―Feminist Hareket‖in 

merkezindeki nedenlerin araĢtırılıp dünyadaki yansımalarının Türkiye‘de nasıl biçimlendiğinin 

incelenecektir. 

 

Kadının doğası, toplumsal cinsiyet, kadın-erkek iliĢkileri, kadın kimliği gibi konuların tartıĢılması ve 

araĢtırılması oldukça eskilere dayanmaktadır. Tarihsel süreç içinde değiĢen koĢullar; bireysel 

bağımsızlık, özgürlük, kendini keĢfetme gibi düĢüncelere, özellikle 1970‘lerde kadınların kendilerini 

ve bedenlerini keĢfetmeleri, politik-kültürel-sosyal-ekonomik anlamda kadın ve erkeğe yüklenen hatta 

dayatılan rolleri düĢünmeleri, günlük hayatta üstlendiği görevlerini ve emeklerini sorgulamaları, çeĢitli 

sembolleĢtirmeleri ve kodlamaları, kimliklerinden vazgeçmeden var olma çabaları eklenmiĢtir. Bu 

baĢkaldırının, dayanıĢmanın özünde kadının sanat alanında da görünür olma çabası yatmaktadır. Kendi 

gövdesini kendi kullanan ve bunu sanat yapıtına dönüĢtüren kadın, gerçek bir kırılmaya neden 

olmuĢtur. Türkiye‘de ise ancak 2000‘li yıllara gelindiğinde tabuları çıkmaya çalıĢan Türk kadın 

sanatçılar, erkek egemen anlayıĢın koĢullandırdığı bilincin göz ardı etmesine neden olmuĢtur. 

 

Sonuç olarak; sanat üretiminin uzun süren eğitim ve/ya uğraĢlarla edinilmiĢ belli kural, gelenek ve 

deneyimlere bağlı ya da bunların dıĢında bağımsız ama kendi içinde belli çerçevesi olan bir dil olduğu 

unutulmadan, ―Feminist Hareket‖in yarattığı sanatsal etkileĢim temelinde sanat tarihinde ve güncel 

sanatta değiĢen kadın imgesi ve kadın sanatçı olmanın zorlukları vurgulanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Feminist Hareket, Etkileşim, Sanat, Kadın Sanatçı 

 

 

Reflections Of The Feminist Movement And Its Effecets In Turkey 
 

Abstract 

 

According to purpose of the article, the reasons at the center of the ―Feminist Movement‖ which the 

activity fields of female artists in art history will be laid on the table; how their reflections are shape in 

Turkey will be investigation. 

 

Discussion and investigation of subjects like women nature, social gender, female-male relations, and 

women identity are of quite long standing. Changing conditions in the historical period; the ideas like 

individual, freedom, discovering herself and the discovery of women themselves and their bodies, 

especially in 1970s, their consideration of the roles attributed even exacted on women and man in 

political-cultural-social-economical aspects, their inquiry of duties and labors in daily life, various 

symbolizations and coding, existence efforts without giving up their identities has been added. Inside 

this rebellion, interdependence lies the effort of women to be apparent also in artistic field. Women 

who use her body her and convert it to and art work has caused an actual breakage. As for Turkey 

merely at 2000s Turkish Women Artists trying to break the rules has caused the conditioned by male-

dominated mentality to be disregarded. 

 

As a result; without forgetting that the artistic production is a language related to certain rules, 

customs and experiences gained by long-lasting education and/or avocations or independent but 

having a specific frame in itself out of these, at the basis of artistic interaction created by the feminist 
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movement the changing women image in art history and current art and the difficulties of being a 

women artist will be emphasized. 

 

Keywords: Women, Feminist Movement, Interaction, Art, Women Artist 

 

GĠRĠġ 

 

 Tarihin yazılması ve aktarılması süreci incelendiğinde kadının, toplumun bir bireyi ve tarihin 

öznesi olmaktan çok uzak olduğu gözlemlenir. Belki kadına yüklenen farklı anlamlar, belki öğrenilmiĢ 

ve/veya öğretilmiĢ eril düĢünce nedeniyle tarihin unutulmuĢ (bir bakıma dıĢlanmıĢ) bölümlerinde yer 

alan kadın, -dolayısıyla kadının ürettiği her türlü kültürel ürün- görünür olma, etken olma, kimlik 

sahibi olma adına baĢkaldırır. 

 Son dönemlerde toplum içindeki kurumların, akademik disiplinlerin ve alanların kökenlerinde 

yatan anlayıĢların sorgulanması gibi kadın ve kadına yönelik konular hakkında da araĢtırmalar ve 

yüzleĢmeler yapılmaktadır. Kadınlara rağmen kadınlar üzerinden ve dahası kadınlara karĢı toplumda 

hakim kılınan toplumsal cinsiyet hiyerarĢisi, eril yapının çizdiği siyasal, kültürel, toplumsal, hukuksal, 

ideolojik, psikolojik ve ekonomik sınırlarda, özne olmak hatta bu sınırların dıĢına taĢarak cinsler 

arasındaki eĢitsizliğe karĢı çıkmak ve kimlik kazanma düĢüncesi ön plana çıkmıĢtır. ―Kadın 

çalıĢmaları alanı, kadınların nasıl ezildiği, buna rağmen nasıl var olduğu ve bununla baĢ etmeyi nasıl 

becerdiği; bu mücadelelerin tarihi, yani cinsiyete dayalı ezilmenin bugüne kadar nasıl devam 

edebildiğini anlamaya çalıĢmak olarak tanımlanabilir‖ (Sancar, 2003). 

 EndüstrileĢmeyle değiĢen toplumsal koĢullar özellikle 20. yüzyılda insan hakları ile birlikte 

kadın hakları konusunda da bazı açılımlara yol açmıĢtır. 

 

KADIN ĠMGESĠ, KADININ GÖRÜNÜR OLMA ÇABASI VE FEMĠNĠZM 

 

 Kadın imgesi, ilk çağlardan itibaren sanatın öncelikli temalarından biri olmuĢtur. Erkek 

egemen dünyada kadına uygun görülen anne, eĢ gibi rollerine rağmen kadın kimliğinin temsil edilmesi 

poz nesnesine/arzu nesnesine bürünmüĢ bir cinsel çerçeveden ibaret olmuĢtur çoğu zaman. Özgürlük 

ve eĢitlik kaygısı taĢımadan kadını kendi özel alanı içine hapseden ve onu arzu nesnesi haline getirerek 

Ģifrelenmesini sağlayan ataerkil düĢünce, kadın kimliğini vücudu üzerinden iliĢkilendirir. Yani kadın, 

bedeniyle seyirlik bir öğe olarak cinsel kimlik kazanır. 

 Kadın, erkek egemenliği içinde kendisine biçilmiĢ roller ve çizilmiĢ sınırlar içinde nasıl 

yaĢayabileceğini ve varolabileceğini ararken kiĢiliği ‗izleyen ve izlenen‘, ‗gözleyen ve gözlenen‘ hatta 

‗gösteren‘, ‗bakılan‘ olarak Ģekillenir. Ġzleyen-izlenen, gözleyen-gözlenen olma durumu içinde 

edilgenleĢen -aslında edilgenleĢtirilen- kadın, yaĢam alanı içindeki erkeğin (ve/veya kadının) görmek 

istediği Ģekilde kendini görmeyi kabullenir. ―Kadın hiç durmadan kendini seyretmek zorundadır. 

Hemen hemen her zaman kendi imgesi ile dolaĢır… Çocukluğunun ilk yıllarından baĢlayarak 

kendisini gözlemlemesinin gerekli olduğu öğretilmiĢtir. Böylece kadın içindeki gözleyen ve gözlenen 

kiĢilikleri, kadın olarak onun kimliğini oluĢturan ama birbirinden ayrı iki öğe olarak görmeye baĢlar. 

Kadın, olduğu ve yaptığı her Ģeyi gözlemek zorundadır… Kendi varlığını algılayıĢı, kendisi olarak bir 

baĢkası tarafından beğenilme duygusuyla tamamlanır… Kadın benliğinin gözleyici yanı, gözlenen 

yanını öylesine etkiler ki sonunda tüm benliğiyle baĢkalarından nasıl bir tutum beklediğini gösterir. 

Böylece kadının, bir eĢi daha bulunmayan bu kendi kendini etkileme süreci onun kiĢiliğini oluĢturur. 

Her kadının varlığı, kendi içinde nelere ―izin verilip nelere verilemeyeceğini‖ düzenler. Eylemlerinin 

her biri - amacı ve dürtüsü ne olursa olsun - o kadının kendisine nasıl davranılmasını istediğini 

gösteren birer simgedir. Bunu Ģöyle yalınlaĢtırabiliriz: Erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa 

göründükleri gibidirler. Erkekler kadınları seyrederler. Kadınlarsa seyrediliĢlerini seyrederler. Bu 

durum, yalnız erkeklerle kadınlar arasındaki iliĢkileri değil, kadınların kendileriyle iliĢkilerini de 

belirler. Kadının içindeki gözlemci erkek, gözlenense kadındır‖ (Berger, 1995:46-47). 

 Geleneksel ve hiyerarĢik bir yapıya sahip olan ataerkil bilinçte cinsel baĢkalık; ikinci cins, 

eksik, öteki gibi kavramlar; erkek varlığı ve düĢüncesinin karĢıtlığı olarak görülen kadının neden bu 

Ģekilde konumlandığının sorgulanması beraberinde özgürlük, eĢitlik, güç dengesi, toplumsal cinsiyet, 

kadın kimliği, kadın-erkek iliĢkilerinde güç dengeleri gibi konuların tartıĢılmasına ve araĢtırılmasına 

neden olmuĢtur. 
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 Fransız Devrimi ile birlikte eĢitlik, özgürlük ve adalet ilkelerinin yaygınlaĢmaya baĢlaması ile 

kadın hakları da gündeme gelmiĢtir. Kadınlara tanınan seçme-seçilme, mülkiyet gibi haklar, kadın 

özgürlüğü çerçevesinde ele alınmaya baĢlamıĢtır. Yapılan çeĢitli eylem ve reformlar sonucunda baĢka 

haklar da elde edilmiĢ, ancak kadın özgürlüklerinin bu haklarla sınırlı olmadığı, asıl sorunun erkeğin 

kültürel egemenliği olduğunu görüĢü üzerinden mücadelelere devam edilmiĢtir. Genel bir ifadeyle 

Feminist Hareketin temelini oluĢturan etkenlerin baĢında erkeklerin iktidar sahibi olmaları nedeniyle 

kadınları baskı altında tutulduklarını ve kadınların konumunun değiĢtirilmesinden önce iktidara karĢı 

çıkılması ve bu iktidarın yıkılması söyleminin yattığı ifade edilebilir.  

 Konuyla ilgili daha eskilere gidildiğinde ‗kadın-erkek arasındaki farkların doğadan değil, 

verilen farklı eğitimlerden kaynaklandığı, toplum tarafından uygun görülmeyen her türlü rolün 

kadınların eğitilmeleriyle baĢarabilecekleri‘, ‗kadın kurtuluĢunun ancak kadınlarla olabileceği‘ gibi 

görüĢlerin kadın hareketinin zeminini oluĢtuğu düĢünülür. ―1960‘ lara gelindiğinde politik ve 

toplumsal karıĢıklıkları, gençlik hareketleri, siyahların baĢ kaldırması, ulusal bağımsızlık hareketleri 

ve diğerlerinin arasından sıyrılan ―Kadın Hareketi‖ ile yeni politikalar ve yeni kavramlar yaratıldı. 

Dört yüzyıldır ―Kadın KurtuluĢu Hareketi‖ olarak bilinen ve sürdürülen eski bir savaĢım, 20. yüzyılın 

sonlarına doğru Yeni Feminizm olarak hem politik hem de kültürel pek çok yeni ve radikal güç 

tarafından biçimlendirilip canlandırıldı (Öztürk, 2000:65). Görüldüğü üzere, Ortaçağdan 20. Yüzyılın 

ikinci yarısına gelene kadar kadınların, giyotin altına gitme hakkı varsa, konuĢma kürsüsüne çıkma 

hakkının olması gerektiğini ileri süren, direndikleri için ―cadı‖ ilan edilip yakılan, kadınların 

eğitilmediklerinden yakınan, kamusal yaĢamdan dıĢlanmıĢ olmalarını eleĢtiren, cinsel iliĢkilerdeki 

çifte ahlakı reddeden, evlilik dıĢında da cinsel haz haklarının olduğunu savunan, örgütlenen, oy hakkı 

için ya da sekiz saatlik iĢgünü için savaĢan, kadınların kurtuluĢunun bütün emekçilerin kurtuluĢuyla, 

yani erkeklerin de kurtuluĢuyla ilintili olduğunu savunan, bununla birlikte ―dans edemiyorsam 

devriminizi ne yapayım‖ diyerek baĢkaldıran ―kadın doğulmaz, kadın olunur‖ sözüyle öne çıkan pek 

çok dirençli, ilerici kadın bulunmaktadır (Ġlyasoğlu, 2001:21)‖, (Ankaragil).  

 Feminizmin kadınların deneyimlerinden, koĢullarından ve ihtiyaçlardan ortaya çıktığı açıktır. 

Bu nedenle kadın hareketinin eylemsel yönü ve pratikteki yansımaları vurgulanmaktadır. Eylemsel 

sürecin oluĢturulması için teorik arka planın hazırlanması önemli ve gereklidir. ―Temelde ataerkil 

toplumsal düzenini eleĢtiren feminist görüĢü bir bütün olarak çözümlemeye imkân tanıyan bir teori 

geliĢtiremediğinden, feminist düĢünürler, liberalizm, marksizm, psikanaliz, varoluĢçuluk, radikalizm 

gibi düĢünce akımlarının etkisinde kalarak oluĢturdukları teoriler ile kadın haklarına alternatif çözüm 

arayıĢlarını sürdürmektedir. Bu feminist teoriler, kadınların ataerkil toplumsal düzen yapısı içinde 

değersizleĢtirildiklerini varsaymakta ve bunun nedenini sorgulamaktadır‖ (Ġmançer).  

 GeçmiĢten günümüze bakacak olursak kadın üzerine yapılan bu ve benzer türde kodlamaların 

değiĢtirilmesi için kadınların verdikleri mücadelelerde kadın sanatçıların önemli rolleri olmuĢtur. 

―Zamanın geliĢimine ayak uyduran kadınları ilkçağlardan itibaren sanat tarihi içinde konu alan, çoğu 

zaman onları ‗gövdesini satan‘ imajı içine yerleĢtirerek resmeden erkek egemen sanat dünyasını 

onaylamayan ve sanat düĢüncelerini aktarmak için farklı bir dil arayanların yeni üretimleri ile erkek 

egemen bilincin kırılması sağlanmıĢ, sanat ve kadın iliĢkisine yeni bir bakıĢ açısı getirilmiĢtir‖ (ġener, 

2009:537).  

 Kadınlar, kayıt ve tarih dıĢı bırakılan kadınların ürettikleri kültürel ürünlerinin araĢtırılıp 

ortaya çıkarılmasını ve tarihe dahil edilmesini istemeleri sanat-sanatçı-kadın-kadın sanatçı 

kavramlarının tekrar tanımlandırılmasını zorunlu kılınmıĢtır. UnutulmuĢ -belki de unutturulmuĢ- kadın 

sanatçılar ve yapıtlarının gündeme gelmesi, sanat tarihi ve müzelerde ―Sanatın Salt Nesnesi‖ ya da 

―Poz Nesnesi‖ olmak yerine asıl kimliğiyle varlık göstermeleri söz konusu oldu. Dahası erkek egemen 

dünyanın kültür yapısına göre temellendirilen ―kadın‖ sorgulanmakta, kadın imgesi=görsel tüketim 

malzemesi olarak görülmesi irdelenmektedir. Sanatın öznesi olmak için verilen savaĢta kadın 

sanatçıların ürettikleri yapıtların ortak noktası; tüketim kültürünün sömürülen ve eril bakıĢa cinsiyetçi 

ve cinsel anlamda arzu nesnesi olarak sunulan kadın imgesine olan direniĢi olarak yorumlayabilinir.  

 ―John Berger‘in ‗Görme Biçimleri‘ adlı kitabında ―Rembrandt, Modigliani, Gauguin, Picasso 

gibi ressamların imzasını taĢıyan çıplaklarla, kadınlara yönelik tüketim ürünlerinin reklamlarında 

görülen çıplaklar yan yanadır; Berger‘in altını çizdiği gibi Avrupa yağlıboya resim geleneğinin hiç 

durmadan yinelenip duran en önemli konusu olan kadın, tüketici toplumun yarattığı kültür içinde de 

değiĢmemiĢ, kadınları ‗görme biçimi‘, onların imgesel karĢılıkları, temelde büyük bir değiĢime 

uğramamıĢtır. Feminizmin uzun mücadelesinin belli alanlardaki kazanımları bir yana, tüketim 
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kültürünün kuralları aynen iĢlemektedir. 1950‘ lerin reklamlarında karĢılaĢtığımız kadın imgesiyle 

2000‘ lerin reklamlarında izlediğimiz kadın imgesi arasında pek bir fark olduğu söylenemez‖ (Sanat 

EleĢtirisi: ‗Kadın Olmak‘). 

 ―Tarih boyunca kapitalizmin koruduğu erkek egemen bilinç ile kapitalizmin talep ettiği bütün 

yapılanma süreci arasında sıkıĢan hatta ezilen kadının kimlik arayıĢı sonuçsuz kalmıĢtır. Kapitalist 

sistem toplumda her Ģeyi tüketmeye yöneltmekte, bütün değerlerin içini boĢaltmaktadır. Sanat 

yapıtlarında bile kadın sadece cinsiyetiyle, bedeniyle ön plana çıkartılmaktadır. Arzu nesnesi haline 

getirilen kadının kimliğinin vücudu üzerine kurulması, seyirlik bir nesne olarak bedeninin izleyiciye 

sunulması, kadın-erkek arasındaki güç dengesi, nesnelleĢtirilip edilgenleĢtirilen kadının sadece cinsel 

kimliği ile mi var olacağının sorgulanması, beraberinde sanatın nasıl bir iĢlev kazanması gerektiği 

sorusunu da getirmektedir (ġener, 2009:537).  

 ―Erken dönem feminist tartıĢmalar, sanat tarihinin insan üretimini kategorize etme biçimine ve 

bir erkek olan kahraman bireysel sanatçı tipine meydan okur. Böylece, bazı feminist sanat tarihçileri, 

kadın sanatçıların tarihselleĢtirilmemelerinin temel nedeninin cinsiyet olduğunu savunarak, 

modernizmin büyük akımlarında etkinlik gösteren sanatçıların da özellikle ikinci planda tutulduklarına 

dikkat çekerler. Sanatta kadın meselesinin feminist yazımının 20 yılı sonunda, Ortaçağlardan bugüne 

pek az kadının genel sanat tarihi yazımına dâhil edildiği gözlenebilir‖ (Kaya, 2008). Artemisia 

Gentileschi, Madam Vigee-Lebrun, Angelica Kauffmann, Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Kathe 

Kollwitz, Barbara Hepworth, Georgia O‘Keeffe, Sophie Taeuber-Arp, Helen Frankenthaler, Bridget 

Riley, Lee Bontecou, Louise Nevelson, Sappho, Marie de France, Jane Austen, Emily Bronte, Virgina 

Woolf, Gertrude Stein, Anais Nin, Emily Dickinson, Sylvia Plath ve Susan Sontag, Mariette Robusti, 

Frida Kahlo, Finn- Kelcey, Rose Horrison, Susan Sontag, Camille Claudel, Marry Cassatt, Louisa 

May Alcoot, Margaret Hunter, Yoko Ono, Judy Chicago, Cindy Sherman gibi yazıma dâhil edilen 

―Büyük‖(?) ve istisnai sanatçılardır. Feminist sanat tarihçilerinin haksız yere sanat tarihinin dıĢında 

bırakılan; üretken ve ilginç olup doğru aktarılmayan hayat hikayeleri yeniden canlandırmak ve 

gündeme getirmeye çalıĢılmak feministlerin ilk tepkilerinden bir olarak görülebilir. ―Sanat tarihi 

yazımının feminist eleĢtirisi, üretimi biyolojik determinizmle açıklamak yerine, sosyal, politik ve 

ekonomik farklılıklarla tanımlamaya giden yapısalcılık sonrasının temel sorgulamalarından sonra 

mümkün olur‖ (Kaya, 2008). 

 ―CinsiyetlendirilmiĢ bedenlere ve cinsiyetle yüklenmiĢ özneliklere atıfla toplumsal cinsiyet; 

ataerkil aile içinde gerçekleĢen erkek tahakkümü olarak açıklanabilen ataerkillik; cins hiyerarĢilerinin 

hem üretildiği, hem de sorgulandığı politik süreç ve iktidar iliĢkileri alanları olarak (Kandiyoti, 1990) 

toplumsal cinsiyet rejimi kilit kavramları ile uğraĢan feminizm kadınların modern hayatın bütün 

alanlarına erkeklerle eĢit olarak katılabilmelerini savunduğu ve modern dünyanın ‗özgür‘ bireyleri 

olmalarını engelleyen sosyal kısıtlamalara, geleneğin zincirlerine karĢı mücadele eden, kadınlara 

erkeklerle iĢ, aile, yasal haklar açısından eĢit olanaklar sağlamayı amaçlayan, toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliklerini görünür kılmayı ve olumlu anlamda dönüĢtürmeyi hedefleyen modernist bir harekettir‖ 

(Uluç, Soydan ve Ankaralıgil). Feminist teorinin temel önermelerinden biri de budur. Kadının 

biyolojik kimliğine temellenen toplumsal cinsiyet kimliğinin sınırları ve imkanlarının farkına vararak 

kendini tanımlaması. ―19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl baĢından Feminist sanatın ortaya çıktığı döneme 

kadar çalıĢan kadın sanatçılar, varolan akımlar çerçevesinde çalıĢma üretirler. Bu dönem kadın 

sanatçıları bir kırılma noktası teĢkil etmezler. Bunun en önemli nedeni, (Simmel‘in 1902 de ―Kadın 

Kültürü‖ makalesinden alıntı- kültürün aseksüel (cinsiyetsiz) olmamasıdır: ―Kültürün nesnel olması, 

kadın ve erkeklerin ötesinde bir alanda var olduğu anlamına gelmez. Aslında nesnel kültürümüz, 

sınırlı birkaç alan dıĢında, tümüyle erkek kültürüdür‖ (Kaya, 2008). Beral Madra‘nın konuyla ilgili bir 

yazısı da aynı çarpıcılıktadır: ―Kadın imgesinin, erkek bakıĢına estetik-pornografi-erotizm sınırlarında 

dolaĢan biçimlerde sunulmasını, kadın öznesinin ancak bakanın gözünde var olabilmesini aĢabilen bir 

toplum yok, henüz! Kadın imgesinin sanat yapıtlarında temsil edilmesi tarih öncesi çağlardan 

günümüze tapılan kadın (tanrıça), anılan kadın (erkek sanatçının ilham perisi), satılan kadın (tüketim 

kültürünün baĢ öğesi) olarak sürüp gidiyor. Göğüsler, kalçalar, cinsel uzuvlar romantik /poetik /erotik, 

her neyse, erkek bakıĢları için çeĢitli biçimler ve malzemelerle yansıtıldı ve yansıtılmaya devam 

ediliyor‖ (Madra, 2006) . 

 ―Özellikle 1960‘ lardaki sanat hareketleri, bugünün sanatçılarına fikir verebilecek eleĢtiri 

modelleriyle doludur. Bugünün çağdaĢ sanatçıları, kültürü siyaseti ve toplumsal yapıyı sorgulamanın 

bir aracı olarak kullanmaktadırlar. Bugün her anlamda, sanatı ideoloji eleĢtirisi olarak kullanmak 
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mümkündür. Çünkü çağdaĢ sanat, özellikle sponsorluk sistemi sayesinde piyasanın alım-satım 

dengesine dâhil olmadan üretim yapılabilmesine olanak sağlamaktadır‖ (Kaya, 2008).  

 1970‘ li yıllarda kadın sanatçıların kimlik sorunu üzerine düĢünmeleri, kendi bedenlerini 

keĢfetmeleri ve kullanmaları, bu hakkı da en köktenci biçimlere yönlendirip sanat yapıtına 

dönüĢtürmesiyle birlikte gerçek bir kırılma yaĢanmıĢtır. Erkek sanatçı mitinin yıkılmasına yönelik iĢler 

ve kadın tanımını yeniden tartıĢmaya açan çalıĢmalar üretmeye baĢlayan kadın sanatçıların, bunu 

yaparken çoğunlukla fotoğrafı kullanmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Bunun yanında bedenlerini 

kiĢisel bir malzeme olarak kullanarak roller sahneledikleri kamera ile de belgeledikleri dikkat çeker. 

Cinsiyet ve yarattığı bunalım, fetiĢizm ve erkek egemen bakıĢ, evlilik ve ev hayatı, çocuk bakımı, 

toplum içinde kadına dayatılan roller, tecavüz, kadın emeği, toplumda sömürülmeleri gibi sorunlar 

etrafında çalıĢmalar üretirler. Neden az sayıda kadın sanatçı olduğunu sorgularken, büyük müzelerin 

koleksiyon politikalarını eleĢtirirler.  

 Feminist sanatçılardan bazıları Cindy Sherman, Marina Abramovic, Valie Export, Kate 

Gilmore, Lauran Ribero, Rebecca Horn, Rosemarie Trockel, Katharina Fritsch and Katharina 

Sieverding, Sarah Lucas, Eleanor Antin olarak sıralanabilir.  

 Cindy Sherman‘ın 70‘lerdeki ―Ġsimsiz Film Kareleri‖ adlı kadın olma durumu üzerine 

odaklanılmıĢ fotoğraf çalıĢmaları ile feminist akımın öncülerinden olmuĢtur. Sosyo-kültürel anlamda 

birçok karaktere bürünerek kimlik tartıĢmasının baĢlamasına neden olur. Rollerine büründüğü 

kimliklerin nasıl ifadelendirildiği sorununu ele alır. Aynı zamanda sanatçı bu çalıĢmasıyla 20. yüzyılın 

kültürel yaĢamına eleĢtirel bir gönderme de yapmıĢ olmaktadır. 

 Elenaor Antin de yine aynı yıllarda sakal, Ģapka ve pelerin takarak kral görüntüsüne girer ve 

Solana kralını ilan eder. Sokaklarda da bu erkek kılığı ile dolaĢır, etrafını selamlar ve bu durumları 

fotoğraflarla kaydederek performanslar gerçekleĢtirir.  

 Birgit Jügenssen de kadının toplumsal hayatta üstlendiği rolleri sorgular. Bedenine yazdığı 

dövmeler ve taktığı takılarla kadın vücudunun küçük detaylarla nasıl sembolleĢtirildiğini, nasıl 

Ģifrelendiğinin vurgulamaya çalıĢır. Performans kayıtlarındaki temel amaç olarak da saç modellerinde 

yapılan değiĢikliğin veya topuklu ayakkabının fetiĢ kimlik yaratması, bedenin cinsel sömürü nesnesine 

dönüĢmesini görünür kılmak ve tartıĢmaya açmaktır. 

 Sherrie Levine‘nin dönemin marjinallerinin fotoğraflarını kadın gözüyle yeniden 

yorumlaması; Valie Export‘un sert otoportreleri, kadın doğasının gelgitlerini anlatmaya çalıĢması, 

manifestoları, kadın bedeni ve mekanlarla kurduğu iliĢki; Barbara Kruger‘in ataerkil ideolojik sanat 

tavrına eleĢtirisi sanatın kendi araçlarıyla yaptığı eleĢtirel çalıĢmaları feminist sanatın dikkat çeken 

sanatçıları ve çalıĢmalarıdır.  

 Feminist sanat ile ilgili örnekleri arttırmak mümkün, ama sanatçıların hepsinin en önemli 

amacı tabi ki kadının görünür olması asıl kimliğini bulmasıdır.  

 Ülkemiz açısından bakıldığında, batıda kadın hakları teorik olarak çeĢitli düĢünce akımlarının 

etkisi ile tartıĢılıp anlamlandırılırken, Türk toplumunda kadın hakları, kültürel nedenler kadar 

Tanzimat‘tan günümüze kadar ekonomik bir temele de dayandırılarak cinsiyet rolünün gereklerine 

uygun olarak bakılmasıyla gündeme gelmiĢtir. Özellikle Cumhuriyet sonrası dönemde batıya dönük 

geliĢmenin izlenmesi, kadını modernleĢtirmeyi toplumu modernleĢtirmenin öncüsü olarak görülmesi 

nedeniyle dünyada yaĢanan kadın haklarına dair geliĢmelerden farklı bir geliĢme izlemiĢtir. Bunu 

yaĢanan baĢkaldırılar, görünür olma çabaları, kimlik savaĢımı açısından benzer zaman açısından ise 

biraz daha farklı nitelikte olarak özetleyebiliriz. 

 Feminizm‘in önemli temsilcilerinden kabul edilen Nil Yalter‘in 1974‘de Paris‘te ürettiği 

videosu dönemin dikkat çeken çalıĢmalarındandır. ―BaĢız Kadın/Göbek Dansı adlı yapıtı Kadın 

bedenini fetiĢleĢtirdiği bir videodur. Sanatçı kendi göbeğine göbek deliğinden baĢlayan spiral bir 

Ģekilde açılan bir yazı bulunmaktadır. Sanatçıya göre bu yazı, Türkiye‘deki kadınların bulunduğu 

durumu ve dayatmaları simgelemektedir. KliĢe olarak göbek dansının kullanılması da erkek egemen 

toplumun oryantalist bakıĢına gönderme (oryantalist bakıĢla erkek bakıĢını özdeĢleĢtirme) olarak 

yorumlanabilir.  

 Özellikle 2000‘li yıllara damgasını vuran Nur Koçak, Ġpek Duben, ġükran Moral, Canan 

ġenol, Mukadder ġimĢek, Nezaket Ekici gibi kadın sanatçılar ―gövdelerini kullanarak tabuları kırmaya 

çalıĢıyorlar, ancak sanata modernist erkek egemen bakıĢla bakmaya koĢullanmıĢ izleyicinin onları 

yeterince değerlendirebildiğini söylemek zor‖ diyerek açıklamaya çalıĢmıĢtır Beral Madra ( 2008).  
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 ― ‗Nur Koçak‘ın ‗FetiĢ Nesne‘ ve ‗Ruj Mihrabı‘ gibi yapıtları, Ġpek Duben‘in ‗ġerife‘si 

seyirciyi gönderir. Tıpkı Nil Yalter‘in ‗BaĢız Kadın/Göbek Dansı‘ videosunu izlerken olduğu gibi, 

seyirci kendi cinsel kimliğini de farketmeye, kendini sadece soyut bir algı öznesi olarak değil de 

öncelikle bir erkek ya da kadın seyirci olarak, demek kısmi, bölünmüĢ bir özne olarak hissetmeye 

baĢlar bu yapıtların karĢısında. Mizacına, siyasal inançlarına, kültürel formasyonuna ve tabii kendi 

cinsel kimliğine göre, suçluluk, belli belirsiz bir sıkıntı veya öfke veya bir zafer duygusu da 

yaĢayabilir bunlara bakarken: Nötr, kapsayıcı, uzlaĢtırıcı bir estetik imge değildir izledikleri Ģey; 

bölünmeye, damgalanmaya ve toplumsal güç iliĢkilerine dolaylı ya da dolaysız biçimlerde iĢaret 

ediyordur. Bunlar Türkiyeli sanatçılardan gelen ilk feminist çalıĢmalardır ve Türkiye‘de çeĢitli 

dergileri ve sokak gösterileriyle birlikte görece kitlesel bir feminist hareketin ortaya çıktığı 80‘li 

yılların öncesinde yapılmıĢlardır. Ama Türkiye'den önce Batı Avrupa ve ABD‘de, 60‘larda yeniden 

ivme kazanan bir feminist hareket vardır ve entelektüel/sanatsal tartıĢma üzerinde gittikçe daha 

belirleyici olmaktadır… Koçak‘ın protez gerçeklikle yaptığını Duben eksik gerçeklikle yapıyor. 

Askıdaki kadın elbiselerinden oluĢan ‗ġerife‘ dizisinin tekniği, Koçak‘ınkinin tam tersidir. IĢık-

gölgeyi ustalıkla kullanan bu ressamca üslup, Rönesans‘tan beri, sahicilik izlenimi yaratmanın baĢlıca 

araçlarından biri olmuĢtur. Ama içlerinde bulunması gereken kadının (ġerife?) beden Ģeklini de 

hissettiren bu giysilerden tekinsiz bir duygu yayılıyor. Koçak‘taki gibi seyirciye doğru patlayan bir 

aĢırılık yok burada; tam tersine, süregiden bir çekilme, eksilme var. Sadece giysiler boĢ olduğu için 

mi, orada olmayan bir varlığın izine indirgendikleri için mi, kefeni anımsattıkları için mi, kolay 

aĢılamayan bir yasın iĢareti oldukları için mi? Böyle Ģeyler söylenebilir belki; yine de bu içi boĢ elbise 

imgesi asıl etkinliğini ressamın tekniğiyle iĢbirliği içinde kazanıyor: Ressamca ustalık, tamlığın 

tekniği, burada giderilmez eksikliğin hizmetine koĢulmuĢtur. Tekinsizlik hissini veren de temsil 

tarzıyla temsil edilen Ģey arasındaki bu karĢıtlıktır öncelikle: Ġmge, oynak bir ibre gibi, çok tanıdık 

olanla çok yabancı olan arasında gidip gelir. ġunu da görmeliyiz: Bu oyun, tarihin her anında 

yaĢanabilecek kiĢisel bir kederin ötesinde, çağdaĢ hiper-realitenin çok temel bir mekanizmasını da 

açığa çıkarmaktadır: Bir eksiklik vardır ve tam giderilemediği için de ancak fazlalıkla telafi 

edilebiliyordur. Koçak ile Duben‘in çalıĢmaları, herhangi bir evrenselliğin de koĢulu olan bu ‗tamlık‘ 

noktasının sorunsal niteliğine iki zıt yönden iĢaret ediyorlar‖ (Koçak, 2007:85-86). 

 Nur Koçak‘ın ‗ġerife‘ dizisi (1982), ‗Ġzler‘ (1991), ‗Kayıtlar‘ (1991-1992), ‗Manuscript 1994‘ 

(1994), ‗Batıdan Haberler‘ (1997), ‗Loveyouforever‘ (2001), What is a Turk? (2003) , kadın ve 

ötekinin kimliği olgusunu iĢlediği çalıĢmalarıdır. ―ÇalıĢmalarda, kadının toplumsal konumuyla ilgili 

araĢtırmalar, 80‘li yıllardan itibaren Türkiye‘de yükselmeye baĢlayan kadın hareketlerindeki 

‗kurumsallaĢma ve kamuda kadının temsili‘nin, ‗kadının toplumsal cinsiyetine iliĢkin varoluĢ 

sorunlarının‘ tartıĢıldığı bir döneme denk düĢer. Toplumsal açıdan kadının içinde bulunduğu konuma, 

baĢsız, içi boĢ elbiselerle yapılan göndermeler, sanat tarihinde, kadının temsiline iliĢkin eleĢtirileri de 

içerir‖ (Duben, 2008). 

 Nazan Erkmen‘in Türk Kadın Sanatçıların belgelerde yer alması üzerine yaptığı konuĢmasında 

―1970‘lerde sağ partilerin sanatı gelenekselleĢme ve ulusal kimlik sorunu haline getirmeleri nedeniyle 

kadın sanatçıların kendilerine kitaplarda yer bulamadıklarını, ama 80‘lerden sonra çeĢitli etkinlikler ve 

özel galerilerin açılmasıyla bu durumun kadın sanatçılar lehine değiĢtiğini ifade etmiĢtir (Kadın 

Sanatçıların Belgelerde Adı Yok (http://www. evrensel. net/00/11/08/kultur .html). 

 ―Erotizmi yücelten Sürrealistlerin karĢısına, içselliğini yansıtan Frida Kahlo‘yu koyabilmemiz 

mümkün olur. Akademinin yıkılmasıyla soyut sanat egemen olduğunda, yaĢadığı çöllerden 

görünümleri betimleyen Georgia O‘Keffee‘nin baĢarı kazanması da bu noktada mümkün olmaktadır. 

ÇağdaĢ sanat, kuralcılık yerine duygusal iletiĢimi ve öznelliğin dıĢavurumunu koyduğundan, kadın 

sanatçılar öznellikleriyle takdir görürler. Bunun yanında kendilerine akademik eğitim Ģansı 

verilenlerin de erkeklerin teknik üstünlüğünü yakaladıkları gözlenebilir (19. yüzyılda savaĢ ve at 

resimlerinde uzmanlaĢan Rosa Bonheur örneği gibi)‖ (Kaya, 2008). 

 Courbet‘in ―L‘origine du Monde‖ si ile Picasso‘nun Sabancı Müzesi‘ndeki ‗Avignon‘lu 

Kızlar‘ı (halı olarak) arasında içerik açısından bir ayrım yok; ikisi de kadını ‗gövdesini satan özne‘ 

olarak gösteriyor. Burada değiĢen Ģey, temsiliyetin biçimi ve ‗L‘origine du Monde‘dan zevk alan 

geleneksel bakıĢ ile Avignon‘lu kızlardan zevk alan avantgard bakıĢ arasındaki epistemolojik 

baĢkalık... Gerçekte Picasso‘nun parçalanmıĢ kadınları, modernleĢen kadının özgürlüğünü, 

bağımsızlığını, baĢkaldırısını kaldıramayan ve sindiremeyen erkeğin hırçınlığından baĢka bir Ģey 

değil! Mitolojik sahnelerdeki ülküsel kadın imgeleri ile kübist kadınları yan yana ve aynı zamanda 
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yapmanın nedenlerinden birisi de bu çatıĢkı. Rrose Selavy‘nin açılımı ‗Eros: c‘est la vie‘dir (Eros 

yaĢamdır). Bu fotoğraf çift kimlik, eĢcinsellik, kadın imgesinin erkek imgesine yansıması ve sanat 

yapıtında kadın temsiliyetinin ikileminin deĢilmesi, erkek egemen bakıĢın kırılması gibi anlamlar 

içeriyor. Duchamp‘ın ‗Etant donnes‘ (1966) adlı yapıtı: Bir kapıya açılmıĢ delikten içeriyi 

gözetlemeye davet edilen izleyici, karĢısında cinsel uzvu izleyicinin görüĢ alanını kaplayan uzanmıĢ 

bir kadın figürüyle karĢılaĢıyordu. Bu yapıt, görsel mekânın diĢileĢtirilmesi, bakıĢın cinselleĢtirilmesi 

ve gözetleme eyleminin eğitilmesi anlamına geliyor (sanatta kadın imgesi-www. forum. kanka. 

net/showthread. php?637376).  

 ―21. yüzyıla geldiğimiz Ģu günlerde, nesnel ve öznel kültür ayrımı üzerinden, kadın üretiminin 

değersiz görülmesi ve ‗erkeğin yapamadığı Ģeyi yapması‘ beklentisi bağlamında, kültürün maskülen 

kimliğinin yüceltilmesi açıkça cinsiyetçi bir tavırdır. Bugüne kadar varolan kültürümüzün erkek 

kimliği taĢıması, bundan sonraki kültürün ‗aseksüel‘ olamayacağı anlamına gelmemelidir. Bugün, 

moda veya endüstri tasarımı, kavramsal sanat veya resim alanlarında, bize yapımcısının cinsiyeti 

söylenmezse, ürünün hangi cinsin elinden çıktığını anlayabilmemiz ne kadar mümkündür? GeçmiĢin 

kadınsı olarak nitelediği ölçütler, büyük oranda ortadan kalkmıĢtır ve bugün dünyanın ‗unisex‘ bir 

imgelemi vardır‖ (Kaya, 2008). 

 

 

SONUÇLAR 

 

 Kadın imge değerinin sanatçı kimliğinin önüne geçtiği dünya ve Türk sanat tarihinde kadının 

sanat yapıtının önemli konusu oluĢturmasına rağmen kadın ve kadın-sanatçı kavramı hep geri planda 

kalmıĢtır. Mümtaz Sağlam‘ın ―Kimlik Sorunları Açısından Yeni Kadın Ve Resim ĠliĢkisi‖ yazısında, 

―sanatın erkek egemen tarihinde imge olarak birincil; imza olarak ikincil konumunda‖ dır (Sağlam, 

Sanat Dünyamız, s. 63, (Yaz 1996), s.161) ifadesi sanat dünyasındaki kadın konusunu en çarpıcı 

Ģekilde anlatan ifadedir. 

 ―John Stuart Miller‘in ―eğer var olanı doğal kabul ediyorsak, bu, toplumsal yaĢamda olduğu 

kadar akademik çalıĢmalarımızda da geçerlidir… Kadının nötr bir birey (one)- aslında doğal kabul 

edilen beyaz erkeğin konumu yani bütün akademik çalıĢmaların gizli öznesi olan erkek (he) değil, 

uyumsuz bir diĢi (she), bir yabancı olarak konumlandırılıĢının sadece engel ya da öznel bir çarpıtma 

değil, üzerinde karar varılmıĢ bir avantaj olduğu söylenebilir. Farkına varılmaksızın sanat tarihçisinin 

bakıĢ açısı olarak kabul edilen beyaz, Batılı, erkeğe özgü bakıĢ açısı, seçkinci olduğu için değil, 

yalnızca manevi ya da etik bakımdan değil, salt entelektüel bakımdan da yetersiz kalmaktadır. 

Feminist eleĢtiri, akademik sanat tarihinin (ve genel sanat tarihinin) kabul görmemiĢ bir değerler 

sistemini göz önüne almak, tarihsel araĢtırmalara istenmeksizin dahil olan bir öznenin varlığını hesaba 

katmak konusundaki ihlallerini gözler önüne sermiĢ, böylece sanat tarihinin kavramsal açıdan nasıl bir 

kibir ve tarihüstü bir naiflik taĢıdığını göstermiĢtir‖ (http://www.artnews.com/2015/05/30/why-have-

there-been-no-great-women-artists/). 

 

Sanatın cinsiyeti yoktur, sanatçının cinsiyeti vardır. 
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Özet 

 

ÇeĢitli boyutlarda zararlı madde kullanımı dünyada ve ülkemizde her geçen gün  artmaktadır. 

Özellikle 15-35 yaĢ aralığında yoğun bir Ģekilde kullanılan  uyuĢturucu maddeler  ülkelerin güvenlik, 

sosyal, ekonomik ve siyasal yaĢamlarını tehdit etmektedir. Ülkemizde son on yıl içerisinde uyuĢturucu 

madde kullanımının medya kanallarında yer alması ve  madde bağımlılığından ölen gençlerin haberleri 

toplumsal yaĢamda ailelerin  kaygı düzeyini arttırmaktadır. Bu çalıĢmada 20-35 yaĢ arası gençlerin 

uyuĢturucuya baĢlama ve bırakma nedenleri incelenmektedir. Gençlerin uyuĢturucu madde 

kullanımına  baĢlama ve bırakma süreçlerinde  aile, yakın arkadaĢ ve sosyal çevrenin, etkileri 

çalıĢmanın odağını oluĢturmaktadır. Gençlerin özellikle ergenlik döneminde aile içi iletiĢimleri yeterli 

düzeyde olmadığından, ebeveynler çocuklarının uyuĢturucu madde kullandıklarını çok geç fark 

etmektedirler. Ebeveynler  madde bağımlısı olan çocuklarıyla nasıl  iletiĢim kuracaklarını bilmemekte 

ve tedavi süreci hakkında uzman kiĢilerden  yardım almaktan kaçınmaktadırlar. UyuĢturucu madde 

kullanımının bırakılmasında farklı etkenler göze çarpmaktadır. Aile fertlerinin yoğun çabası, yakın bir 

arkadaĢ, bağımlılık konusunda uzman biri, daha önce uyuĢturucu bağımlısı olan  bireylerin etkisiyle 

beraber din duygusu, sosyal iliĢkilerin tümüyle  biteceği kaygısı, gelecek endiĢesi vb. etmenler  bireyin 

uyuĢturucu bağımlılığını bırakmasında önde gelen etmenlerdir. Fakat Ģunu  her zaman hatırda tutmak 

gerekir, özellikle madde bağımlılığı konusunda uyuĢturucu madde kullanımının bırakılmasında hayat 

boyu mücadele edilmesi gerekir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: UyuĢturucu madde bağımlılığı, Gençlik,  Psikososyal etmenler 

 

 

Psychosocial Factors Related To Quitting Drug In Youth Who Are Drug 

Addicts 
 

ABSTRACT 

 

Drug usage which has negative results in several aspects has been increasing day by day. Drugs, 

especially frequently used betweeen ages of 15 and 35, threats social, economic and political life and 

security in countries.  Existence of drug usage on media channels in the last decade and news on  

deaths due to drug usage have increased anxiety levels of families.  In this study, reasons for starting 

using drugs and reasons for quitting are examined in youth between ages of 15 and 35. The focus of 

the study involves effects of close friends, family, social surroundings on starting using and quitting 

drugs.  Since communication between  family members is not sufficient especially during adolescence,  

parents usually become aware of drug usage among their children very late. Parents    do not know 

how to communicate with their children who are drug addicts and avoid support from experts about 

treatment process.  Different factors in quitting drugs stand out.  Intense effort of families, a close 

friend, a person who is an expert on  addiction,  effect of  ex-users together with religious emotion,  

anxiety about losing all social relations,  anxiety for the  future etc. are leading factors in quitting 

drugs. But it is always necessary to keep in mind that a lifelong fight on quitting using drugs  is 

needed especially on drug addiction. 

 

Keywords: Drug addiction,   Youth, Psychosocial factors  
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Modern dönemin en belirgin özelliklerinden biri  de; bireylerin daha doğmadan omuzlarına yüklenen 

yapay ve tehlikeli risklerin mevcudiyetidir. Ekonomik, siyasal, teknolojik, çevresel, sosyal, psikolojik 

risklerden, yiyecek, içecek maddelerine kadar insanoğlunun ürettiği yapay ve tehlikeli ürünleri 

dünyanın dört bir tarafına hızlı ve etkili bir Ģekilde ulaĢtırarak kendi sonumuzu hazırlıyoruz. 

Dolayısıyla ―Modern dönemde doğal ve yapay olarak üretilen risklerin merkezindeki bireyin sosyal 

yaĢamı da belirsizliklerle doludur. Bilimsel ve teknolojik risklerin konuĢulduğu ortamlarda sosyal 

riskler gölgede kalıyor gibi gözükse de günümüzde var olan bütün risk çeĢitleri eninde sonunda sosyal 

hayatı farklı derecelerde  etkilemektedir. Bu bağlamda yeryüzünde üretilen tüm riskler sosyal boyut 

kazanmaktadır‖(Soydemir, 2013:184) 

 

Modernizmin madde bağımlılığı konusunda  en önemli etkilerinden biri de; bireylerde ego doyumunu 

yüceltmesiyle beraber  özgürlüğün dıĢ dünyaya yansıması, bazı korku ve duyguların açığa çıkmasıyla 

beraber bağımlılığın yaygınlaĢması ve bağımlılık alt kültürünün değiĢmesine etki etmesidir. Keyif 

verici veya bağımlılık yapıcı madde kullanımı  hemen hemen insanlık tarihi kadar eskidir. Fakat 

günümüzde bağımlılık yapan maddelerin yapay ve kimyasal olarak üretilmesi ve kullanımı diğer 

bağımlılık türleriyle beraber sosyal riskleri arttırmıĢtır.  Günümüzde bağımlılık  salgın bir hastalık gibi 

hızlı ve etkili yayılmaktadır. UyuĢturucu madde en tehlikelisi olarak algılandığı için diğer 

bağımlılıklar geri planda kalmaktadır. Esasında Sigara, alkol, uyuĢturucu madde bağımlılıkları dıĢında 

sanal bağımlılıklar, internet,sosyal medya,bilgisayar, siberseks, sanal alıĢveriĢ, sanal kumar gibi 

bağımlılıkların tehlike boyutu uyuĢturucu madde bağımlılığından farkı yoktur.  Bunun dıĢında Ģans 

oyunları, toplama - biriktirme, seks, kumar, yeme içme, adrenalin bağımlılığına kadar  birçok 

bağımlılık soysal yaĢamı zorlaĢtırmaktadır (Tarhan,Nurmedov, 2015: 13-19) 

 

Madde kullanımı ve bağımlılığı  iletiĢim ve ulaĢım olanaklarının çok hızlı geliĢmesiyle beraber 

ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olmaktadır ve her geçen gün  daha fazla kiĢi 

madde kullanmaya yönelmektedir. Madde kullanımının birçok psikososyal nedeni vardır. Uzbay‘a 

göre madde bağımlısı olma riskini artıran etkenler; gençlik, eğitim sistemi, sevgi eksikliği, sosyal 

faaliyetlerin yetersizliği, gelecek endiĢesi,aile okul ve çevrenin baskıcı tutumu, sağlıklı iletiĢim 

kuramam, boĢ zamanlar, genetik yatkınlık olarak belirtmektedir (Uzbay, 2016 : 12-14) 

 

En yaygın temel nedenlere bakıldığında dört kategori ön plana çıkmaktadır. 1- Ailesel nedenler 

açısından; katı ve otoriter tutum, aĢırı koruyucu veya ihmal edici tutum, aile içi iletiĢim ve sevgi 

eksikliği, çatıĢmalı aile ortamı, ailede madde kullanımı ve çocuğunun eğitimsel faaliyetlerine duyarsız 

kalma gibi etkenler sayılabilir. 2-  okulla ilgili etmenler; okul yönetiminin ve öğretmenlerim madde 

bağımlılığı konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları ve okulda bağımlılık konusunda eğitim 

verilmemesi, öğrenciler arasındaki bireysel çatıĢmalardan habersiz olma gibi etmenler 3- Psikolojik 

nedenler; düĢük benlik saygısı, özgürlük ve özerklik isteği, bir gruba ait olma gereksinimi, çocukluk 

döneminde yaĢanan stres  travmalar ve merak örnek verilebilir 4- Sosyal nedenler açısından;  maddeyi 

kolay temin etme, akran grubunun etkisi ve baskısı, iĢsizlik, rahat yaĢama isteği, medyanın etkisi ve 

kamu görevlilerinin duyarsız kalması nedenler arasında gösterilebilir (Aksoy, 2006: 69-70). En riskli 

grup ise ergenlerdir.  Fakat sön dönemlerde bu risk grubu ergen, genç ve yetiĢkin olarak  16-45 yaĢa 

aralığına evrilmektedir.  

 

Toplusal yapının çekirdeği  olan ailenin  temel özellikleri ve  aile sisteminin çalıĢma dengesi madde 

bağımlılığı konusunda çabuk değiĢebilmektedir. Aile üyeleri madde bağımlısı bireye nasıl müdahale 

edileceğini, değiĢen  aile dinamiklerini, toplumsal yapıyı, kuĢak farklılıklarını  iyi analiz edebilirlerse 

bu zorlu süreci sabırla ve uzmanlardan yardım alarak sağlıklı bir Ģekilde geçirebilirler. Aksi durumda 

hem aile yapısı zarar görecek hem de  madde bağımlılığı konusunda toplumsal yapı negatif anlamda 

değiĢecektir. 

 

 

 

2-ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ VE KAPSAMI 
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Madde bağımlılığı konusunda yapılan araĢtırmaların çoğunluğunda  nicel araĢtırma yöntemi 

kullanılması, madde kullanımın nedenleri ve sonuçları üzerinde  kapsayıcı sonuçlar elde etmede 

yetersiz kalmaktadır. Madde bağımlısı gençlerin, ailelerin ve komĢuların bireysel tecrübelerine nüfuz 

edebilmek, literatüre sosyolojik perspektiften katkı sağlamak   ve istatiksel bilgilerle beraber 

ülkemizde  madde bağımlılığı konusunda  daha esnek ve bütüncül değerlendirmelerde bulunabilmek 

için  çalıĢmamızda nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada derinlemesine mülakat 

teknikleri kullanılmıĢtır. Katılımlı gözlemle beraber yarı yapılandırılmıĢ mülakat teknikleri ve bazen 

de   açık uçlu sorularla beraber görüĢmeler yapılmaya çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırma Yalova ilinin genelini kapsamaktadır. Kartopu yöntemiyle ve mesleki uzmanların 

yönlendirmesiyle ulaĢılan gençler  ağırlıklı olarak Dere, BağlarbaĢı Bayraktepe  az da olsa  Gazi 

Osman PaĢa mahallesinde ikamet ettikleri görülmüĢtür. Özellikle Dere, BağlarbaĢı ve Bayraktepe 

mahalleleri Yalova ilinde sürekli göç alan ve farklı suçların yoğun yaĢandığı yerleĢim yerleridir. 

Madde bağımlılığı aktif olarak uzun süre kullanan ve özellikle madde kullanımını bırakan
1
 20-35 yaĢ

2
 

arlığındaki erkek gençlerle görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢme yapılan gençlerin iradi olarak  8 ay ile 3 

yıl aralığında uyuĢturucu madde kullanmadıklarını beyan etmiĢlerdir. Ayrıca görüĢme yapılan  

gençleri tanıyan birkaç mahalle sakini ve ailelerden birkaç kiĢi ile görüĢmeler yapılarak, gençlerin 

madde bağımlılığı konusunda ve kendileriyle ilgili konuĢmalar teyit edilmiĢtir. 

AraĢtırma 6 aylık bir zaman diliminde yapılmıĢtır. ÇalıĢmada madde bağımlısı gençlere ulaĢmak, 

görüĢme yapılması için  uygun zaman ve yer teminindeki güçlükler ve  çalıĢılan konunun farklı 

güvenlik  kaygılarıyla beraber madde bağımlısı gençlerin  ikna edilmesi ve uygun olanlarla görüĢmeler 

yapılmasından dolayı  çalıĢma uzun bir zaman diliminde yayılmıĢtır. 

ÇalıĢma sürecinde madde bağımlısı gençlerle yapılan görüĢmeler ses kayıt cihazı  ile  kayıt altına 

alınmıĢtır. KonuĢmalar ortalama kiĢi baĢına 40 dakika ile 55 dakika arasında bir zaman dilimi almıĢtır. 

KonuĢmalar daha sonra  yazıya aktarılmıĢtır.  Yazıya aktarılırken konuĢma metnine tümüyle sadık 

kalınmıĢtır. Bu makalede de  görüĢmecilerin  ifadesi olduğu gibi hiçbir değiĢiklik yapılmadan makale 

içerisinde  yer alacaktır, fakat  gündelik dil kullanılmasından dolayı ve konunun akıĢından 

anlaĢılmayacak kısımlar izah edilecektir. Yapılan görüĢmeler yazıya aktarılırken  müstear isimler 

kullanılmıĢtır fakat makale içerisinde  numara verilerek (2. GörüĢmeci) ifade edilmiĢtir. 

 

 

3-BULGULAR 

 

En Yakın Arkadaşım En Yakın Düşmanım 

 

Esasında gençlerin  uyuĢturucu madde kullanımına baĢlamadan önce diğer zararlı maddelerle (sigara, 

alkol vb) daha erken yaĢta tanıĢmaları ve  kültürel kodlarla aile ve çevreden aktarılan meĢrulaĢtırılmıĢ 

davranıĢ kalıpları  uyuĢturucu kullanımı için zemin hazırlamaktadır. Demir‘in çalıĢmasında ebeveyni 

ve kardeĢi madde bağımlısı olan gençlerin diğer gençlere göre madde kullanım riskini arttırdığını 

göstermektedir. Demirin çalıĢmasında uyuĢturucu madde bağımlısı olan gençlerin en yüksek oranla 

%32,10 babasının alkol bağımlısı olması,  uyuĢturucu madde bağımlısı olmayan gençlerde bu oran 

%11,50‘dir. Aynı çalıĢmada sigara bağımlısı olan gençlerin %58,90 oranında annelerinde sigara 

bağımlısı olduğu ortaya çıkmıĢtır. KardeĢi uyuĢturucu bağımlısı olan gençlerin yarısının (%50) 

kendisinin de uyuĢturucu madde bağımlısı olduğu saptanmıĢtır (Demir, 2006: 121-122). 

 

Gençlerin  uyuĢturucu maddeyle ortaokul ve lise dönemlerinde tanıĢtıklarını ifade etmiĢtir. Bir kiĢi ise 

ilkokula giderken baĢlamıĢtır. GörüĢme yapılan gençler içerisinde sadece bir tanesi babası ve 

                                                      
1
 UyuĢturucu maddeyi uzun süre  kullanan bireyler için  %100 bağımlılıktan kurtulur ve ömrünün 

sonuna kadar madde kullanımını bırakır düĢüncesi tamamıyla gerçeği yansıtmamaktadır.  Uzun süre 

uyuĢturucu madde bağımlısı olan bireyler için  ölene kadar  tekrar uyuĢturucu maddeye baĢlama riski 

vardır. 
2
 Dünyada ve ülkemizde 16-30 yaĢ grubu uyuĢturucu madde kullanımının yoğun olduğu yaĢ aralığıdır. 

Literatürde 15-24 veya 12-22 yaĢ grubu risk grubu olarak tanımlansa da  genç ve eriĢkin grubunda 16- 45 yaĢ 

aralığı kullanıcı sayısı artmaktadır (Gövebakan, Duyan, 2015:16) 
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babasının çevresinde uyuĢturucu madde kullandığı için madde bağımlısı olduğunu ifade etmiĢtir.   

Diğerleri ise ailede ve yakın akraba çevresinde hiç kimsenin  uyuĢturucu madde kullanmadığını ifade 

etmiĢtir. Madde kullanımına  yakın bir arkadaĢ vasıtasıyla ―bir kereden bir Ģey olmaz‖ teklifiyle 

baĢlayan gençler, bilmedikleri dünyanın derinliklerinde onları bekleyen tehlikeleri fark etmeleri çok 

zor. Çünkü bir defadan bir Ģey olmaz düĢüncesi birkaç ay içerisinde geçersiz kalacaktır. Özellikle 

uyuĢturucu madde kullanımında sürekli artan tolerans eĢiği
1
 sonucunda günün büyük bir bölümünü 

ayık geçirmeden ve parasının tümünü hatta parası yetmediğinde  suç  iĢlemek suretiyle  uyuĢturucu 

temin edecek ve kullanacaktır.  

 

 Ögel ve arkadaĢlarının Ġstanbul‘da lise 10. Sınıf öğrencileri üzerinde yapmıĢ oldukları çalıĢma bunu 

desteklemektedir. Ögel ve arkadaĢlarının çalıĢmasında yaĢam boyu en az bir kez tütün kullanım 

yaygınlığı %37, alkol kullanımı %51.2,  uçucu maddeler %5.9, esrar için %5.8, ekstazi için %3.1 ve 

eroin için %1.6 oranındadır (Ögel,Taner,Eke, 2006: 18) Aynı çalıĢmada yaĢam boyu seyrek kullanılan 

maddelerin oranına bakıldığında  alkol ve tütün kullanımı ile  uyuĢturucu madde kullanımı oranı 

birbirine yakın çıkmaktadır. Çünkü uyuĢturucu kullanımı bir defa, bir arkadaĢ, bir ortam veya ani 

kararla baĢlanılması sonucunda geri adım atılması çok zordur. Yakın arkadaĢ olarak tanımlanan kiĢi 

veya kiĢiler zararı bilinmesine rağmen  arkadaĢlık iliĢkileri devam etmektedir. Birey madde 

kullandığını aile , akraba ve mahalle sakinlerinin bilmemesini istediği için veya madde bağımlısı 

olduğu öğrenildiğinde sosyal tecrite maruz kaldığından dolayı  ―yakın arkadaĢ‖ kavramı daha da 

derinleĢmektedir. Yakın arkadaĢın düĢmanlığı sadece madde kullanımı ile sınırlı kalmamaktadır. 

UyuĢturucu temin etmek için kısır bir döngü içerisinde  çeĢitli suçlara – hırsızlık, uyuĢturucu satma, 

bıçaklama vs.- karıĢmaktadır. 

 

Madde bağımlılığının bırakılmasında ise aile içinden veya arkadaĢ grubundan  sevdiği ve güvendiği 

kiĢilerin  etkisi en önemi bireysel etmenlerden.  ĠletiĢim yönü kuvvetli, yargılamayan, samimi 

bireylerin  sıkı çalıĢması, ailenin Ģiddete müracaat etmeden  tedavinin bir parçası olduğunda 

uyuĢturucu kullanan gençlerin  madde bağımlılığını bırakmada etkili  olmaktadır. 

 

-  Nasıl bırakmaya karar verdin ve ne zaman? 

- …. Ağabey sağ olsun, o geldi beni buldu. Yeni bir hayat yeni bir umut, bir ıĢık düĢün. O 

dönemde de çok zor durumdaydım, belki ölebilirdim. Ben ölürken …. Ağabey buldu beni 

diyebilirim. Belki katil olup cezaevine girebilirdim. 

- …. Abi sağ olsun beni iĢ hayatına soktu. ĠĢ hayatına soktuktan sonra biraz daha çabuk 

geçmeye baĢladı. Ondan sonra spora yoğunlaĢtırdı beni. Spora yoğunlaĢtıktan sonra zaten 

hayattan zevk almaya baĢladım. Yeniden doğmuĢ gibi. Gerçekten özgür olmak daha iyi.. (3. 

GörüĢmeci) 

 

 

“Öleceksen Gel Benim Gözümün Önünde Öl” 

 

Madde bağımlısı gençlerle yapılan görüĢmelerde ebeveynleri hakkında en önemli Ģikayet konularından 

biri de aile içi iletiĢimin yetersizliğidir. Belirgin bir biçimde  baba ile olan iletiĢim  oldukça sınırlı ve 

kısa sürelidir. Ailede baba, tüm gün çalıĢma temposunun sonunda en önemli sosyalleĢme yeri olan ‗ 

kahvehaneleri‖ tercih etmesi sonucunda çocuklarına yeterince ilgi ve destek verememektedir.  Yapılan 

görüĢmelerde anne ve babadan önce  abi, abla veya yakın akrabaları ile olan iliĢkileri belirli düzeyde 

olsa da genç madde kullandığını aile üyelerinden  hiçbiri ile paylaĢmamaktadır. Madde kullanıldığı 

                                                      
1
 Tolerans eĢiği: ― :Kullanıcının aynı miktarda alkol veya madde alması durumunda giderek etkinin azalması ya 

da istenilen etkiyi sağlamak ya da sarhoĢ olmak için artan miktarda madde alma gereğini hissetmesidir‖ 

(Kalyoncu,2012:49); Tolerans eĢiğinin artması iki Ģekilde  belirir. Birincisi  madde kullanım zaman aralığını 

daraltmak, hafta bir kez kullanımdan önce 2-3 güne daha sonra günlük kullanıma en kötüsü de gece gündüz 

kullanmak. Ġkincisi ise kullanılan maddenin miktarını ve keskinliğini arttırmak. Madde kullanımını bırakan 

görüĢmecilerden biri Ģöyle demiĢti. ― Ayık gezmek ne güzel, uzun süre  ayık olduğumu hissetmemiştim‖ (1. 

GörüĢmeci)  
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ailesi tarafından öğrenilen  gençler çeĢitli oranlarda maddi ve manevi Ģiddet görmelerine rağmen 

aileleri hakkında saygılı ve koruyucu bir dil kullanmaya özen göstermektedirler. 

 

GörüĢme yapılan gençlerin biri hariç hepsi Yalova‘ daha sonradan göç eden ailelerin çocukları. 

Geleneksel kültür ile kent kültürünün  yeterince  içselleĢtirememiĢ ailelerde çocuğunun madde 

bağımlısı olmasının etkisi kadar  komĢuların, akrabaların veya aile büyüklerinin madde bağımlısı bir 

çocuğa sahip olduklarının  duyulmaması önemlidir. ismet Özel‘in  ifadesi ― el alem ne der putu‖ nun 

her an aramızda dolaĢmasıdır. Bireyin madde bağımlısı olmasında aile içi iletiĢim, dayanıĢma, ortak 

zaman geçirme, gelecek planlaması ve özgüven içerisinde  kendini ifade edememesinin payı büyüktür. 

―Ağabey biz ailemle çok bir Ģey yapmazdık. Bir sahile inelim, komĢuya akrabaya gidelim, birlikte 

yaptığımız herhangi bir Ģey yoktu. Aileden uzak kaldık. Babam benim geleceğimle ilgili pek bir Ģey 

düĢünmez. Bana yol gösteren biri değildi. Babam canından çok sever. Oğlum bak böyle yaparsan 

böyle olur diye bana bir yol göstermedi‖ (5. GörüĢmeci)  

 

5. görüĢmeciye  ailelere madde bağımlılığı konusunda ne tavsiye edersin sorusunu yönelttiğimizde ise: 

―Çocuklarına arkadaĢ da eĢ dost da can ciğer de çocuklarına kendileri olsunlar. Çocuğunun baĢka bir 

adamı örnek almasına izin vermesin. Babası ise kendisini örnek almasını sağlasın. Çocuğunun 

gözünde saygısını yitirmesin. Bir çocuk babasına olan saygısını yitirirse, onu küçük görmeye baĢlarsa 

bu sefer ailesinden soğur. Aile içi çok önemli, çocuklarına bir Ģeyler katsınlar, yol gösterici olsunlar. 

Çocuk dıĢarıda bir eğlenceli insan görür, neĢe dolu bir insandır, küçük çocuk onu görür onu örnek alır. 

Çocuk bunu göreceğine ailesinden babasından, annesinden örnek alsın. Onları görsün‖ cevabı babanın 

çocuğunu kültürel olarak öğrendiği ve aktardığı ― çocuğu uykuda sevmek‖ anlayıĢı yerine çocuğuna 

rol model olacak bir baba profilinin önemini vurgulamaktadır. 

 

Madde bağımlısı gençler ailelerine madde kullandıklarının  ip uçlarını fazlasıyla vermelerine rağmen 

ebeveynler görmek istemediği veya uzun dönem Ģüpheyle bakıĢlarla çocuğunu takip eden  sonra 

sosyal çevrede tüm fısıltılara rağmen çocuğunun madde kullandığını itiraf etmesini bekliyor sanki. 

Aile fertlerinden en son baba duyuyor çocuğunun bağımlı olduğunu. Genel itibariyle ailede madde 

kullanan genci  genellikle ilk önce abi veya abla daha sonra  anne ve baba öğrenmektedir. Baba 

çocuğunun madde bağımlısı olduğunu  öğrendiğinde ise farklı yöntemlere baĢvurmaktadır. Esasında 

madde kullanan gencin eve geç gelmesi, bazı günler arkadaĢında kaldığını söylemesi, ebeveynlerinden  

ekstra para istemesi, vücudun zayıflaması, iĢtahsızlık, asabi davranıĢlar göstermesine rağmen aile  çok 

geç fark etmektedir. 1. GörüĢmeci 10 yıl boyunca ara sıra kendi evinde  uyuĢturucu madde 

kullanmasına rağmen  ailesi uyuĢturucu madde kullandığını fark etmediğini söylüyor. 10 görüĢmecinin 

ortalamasını alındığında aile 5-6 yıl çocuğunun uyuĢturucu madde bağımlısı olduğunu fark etmiyor. 

 

Aile çocuğunun madde kullandığını fark ettiğinde ise farklı tepkiler geliĢtirmektedir. Yaman‘ın 2014 

yılında Ġstanbul‘da  yapmıĢ olduğu çalıĢmada ebeveynleri tarafından madde kullanıldığı fark edilen 

gençler üç önemli süreç içerisine girmektedir. 1)Ġlk fark edildiğinde Ģiddet ve dayak 2) telkin ve 

sürekli nasihat 3) çözüm arayıĢı ve umutsuz kabullenme. (Yaman,2014:113-114) Yaman‘ın bu 

çalıĢmada gözlemlediği üç evrede gerçekleĢen süreç bizim çalıĢmamızda küçük  farklılıklarla beraber 

ortaya çıkmıĢtır. 

 

Birinci evrede,  görüĢülen gençlerin çoğunda ailesi madde kullandıklarını öğrendiğinde  Ģiddet ve 

dayak metodunu seçmiyor. Gençlerin bir kısmında ise  aile hafif düzeyde fiziksel Ģiddet uygulamıĢ.  

Bu durumun iki nedeni olabilir. Birincisi  ebeveynler uyuĢturucu madde kullanımının zarar boyutunu 

tam idrak edemiyor. Alkol veya sigara gibi uzun vadede zararlı olabileceği düĢüncesi, ikincisi de 

uyuĢturucu madde kullanımını ahlaksal ve bireyin iradesine bağlı olarak değerlendirdiği için kısa 

sürede  bırakabileceği kanaatini taĢıyor. ―babam iki sene önce fark etmiĢti.  O zaman cebimde sigara 

maddesi yakalamıĢtı. O zaman ameliyat olmuĢtum. Ameliyat olduğum zaman hastaneye gitmiĢtim, 

hastanede üzerimde toz esrar maddesi vardı. Babam iĢte o zaman beni de acilen ameliyata almaları 

lazımdı, babam da üzerimden bulmuĢ. Bana sadece tokat atmıĢtı. Bir daha içme dedi. Belli etmeden 

tekrar kullanmaya devam ettim. Babam bu kadar tepki verdi. Babam bana anlattığında, bu 

uyuşturucuyu tamamen bıraktığımda, ben bir daha içmez diye zannettim dedi. Ama ben devam ettim. 

Biraz da böyle insanlar çevresinden kimse çakmasın babam filan diye profesyonelce içiyor. Mesela 
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içer eve üç dört saat sonra kafası açıldığında gider. Ben de öyle yapıyordum. Veya eve gidiyordum 

odamı kilitliyordum kapıyı öyle oluyordu. Bir de yani babamın görevinden dolayı çoğu akĢam evde 

olmuyordu. Daha rahat oluyordum‖ (3. GörüĢmeci) 

 

Ġkinci aĢamada ise bağımlı gencin aile içerisinde  kıymet gördüğü dönemdir. Aile fertlerinin  

merhamet dolu fakat aynı zamanda Ģüpheci gözlerle çocuklarıyla ilgilenmesi ile beraber ailenin ve 

yakın çevrenin  uyuĢturucu konusunda kısa zaman zarfında kulaktan dolma bilgilerinin arttığı, ve ne 

yapılması gerekir sorusuna karĢılık nasihat metodu seçilmektedir. Nasihat kavramının açılımı ise ; aile 

içerisinde  babanın  emredici üslubu, annenin  duygusal ve yalvaran ifadeleri ve çevresindeki 

insanların  bağımlı genci her gördüklerinde kısa yoldan  çeĢitli  telkinleri bireyde  ters tepki 

oluĢturmaktadır. Ailenin  yakınlaĢma çabası bazen bağımlı genç tarafından duvarlar örülmesi anlamına 

gelmektedir. ―Daha çok üstüme düĢtüler. Ben de o zamanlar hızlı takılıyordum. Onlar üstüme 

düĢtükçe ben daha çok kullandım. Onlar her hareketimden Ģüphe duyuyorlardı. Bakkala gitsem, kız 

arkadaĢımla görüĢsem Ģüpheleniyorlardı. Bu da beni daha çok tahrik ediyordu. Bırakmak değil de 

daha çok içmeye baĢladım. Babam beni karĢısına aldı konuĢtu, akrabaların haberi oldu. Bana bakıĢ 

açıları değiĢti. Benim bunu bırakmam için asıl yapmam gerekenleri yapmadılar. Benimle aralarına 

duvar ördüler. Beni çok seviyorlar, çok üstüme düĢüyorlar ama kendi hayatlarında bir Ģeyleri 

değiĢtirmiyorlardı. Kendi yaĢam tarzlarında hiçbir Ģeyi değiĢtirmediler. Sürekli Ģüphe duyuyorlardı 

ama benim için bir Ģey yapmıyorlardı‖ (5. GörüĢmeci) 

 

Ġkinci aĢamada ebeveynlerin en fazla zorlandıkları durumlardan biri de madde bağımlısı bir çocuğa 

sahip olmakla beraber, sosyal iliĢki ağlarındaki komĢu, akraba ve yakınlarına bu durumu izah etme 

zorluğu. Bağımlı bir gence sahip olmak; aile ve komĢu iliĢkilerine zarar vermesi, sosyal iliĢkilerde  

kendilerini küçük düĢürücü bir durum olarak kabul etmeleri aynı zamanda bağımlılık tedavisini 

zorlaĢtırmaktadır. 

 

― -   ġu sosyal baskıyı son bir sene içerisinde yaĢadım mı bunun dozunu daha fazla arttırırdım 

 

- Yani baskı artıkça kullanım miktarını arttırdın. 

-   Evet daha fazla kullanmaya baĢladım çünkü Ģu rahatlığı kazandım ben babam ve ablam da 

öğrendikten sonra ailemdeki herkes biliyordu 2007 öncesi veya 2010 öncesine kadar ben bunu içmek 

için dıĢarılarda yerler ararken ya da kendi kiraladığımız evlerde bu iĢi yaparken öğrendikten sonra 

artık evet kendi evimde kullanmaya baĢladım kendi odamda 

Aile biliyor bunu kendi odanda kullanıyorsun ama kimseye bir Ģey söylenmiyor akrabalar     Ģunlar 

bunlar yine bir Ģey yok yani Aile seni aldı .. içerisine aldı 

Annem dedi ki oğlum madem yiyorsun  bu b… gidiyorsun dıĢarı sabaha kadar aklım sende kalıyor 

benden senden bunu alamıyorum madem bunun keyfini alıyorsun yarın öleceksen de gel benim 

gözümün önünde öl diyor yapacaksan benim yanımda yap ― (1. GörüĢmeci) 

 

Üçüncü aĢamada bağımlılık sürecinin sosyal ve psikolojik Ģiddet, nasihat , inkar,  hocaya götürme 

veya sosyal destekle çözülemeyeceği gerçeği ile yüzleĢildiği aĢamadır. Bu aĢamada en pratik yol ise 

tüm ailenin ve yakın akrabaların ikna çabalarının sonucunda bağımlının   sağlık merkezlerinde ilaçlı 

tedavi veya uzun vadede yataklı tedavisini baĢlatmak. Orta ve uzun  vadeli  ilaç tedavisinden sonra 

bazı bağımlılar için  değiĢen  herhangi bir Ģeyin olmadığını fark eden  ebeveynler tükenmiĢlik içerisine 

girmemektedir. TükenmiĢlik içerisinde  aileler bazen  çocuklarına  kendi elleriyle  uyuĢturucu alıp 

veriyorlar. 

 

 

Madde bağımlılığını bırakmada kestirme bir yol: DİN 

 

Madde bağımlılığı konusunda yapılan birçok araĢtırmada madde bağımlısı bireylerin dini inançlarını 

ve ibadetlerini yerine getirmeye çalıĢtıkları gözlenmiĢtir. Fakat gençler  bağımlı olmadan önce daha 

fazla dini ibadetlerini yerine getirdiklerini ifade etmiĢlerdir. Ögel ve arkadaĢlarının 1997 yılında 

madde bağımlısı lise gençleri üzerine yapmıĢ oldukları çalıĢmada ; esrar kullananların %41.9‘u, eroin 
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kullananların %342ü, uçucu madde kullananların %32.8‘i ve hap kullananların %21.7‘si inandıkları 

dinin gereklerini yerine getirdiklerini bildirmiĢlerdir (Ögel,2002:158) 

 

Madde bağımlısı gençlerin özellikle uyuĢturucu madde kullanımını bırakmada dini inancın büyük 

etkisinin  olduğunu belirtmelerine rağmen dini eğitimlerinin veya dini bilgilerinin oldukça yetersiz 

olduğu gözlemlenmiĢtir. UyuĢturucu bağımlısı gençlerin kullandıkların maddenin etkisiyle ateist 

olmayı hızlı bir Ģekilde tercih etmekte veya  hayatlarının belirli dönemlerinde Allah‘â inanan belirli 

dönemlerinde ise  yaratıcıyı reddeden  davranıĢlara girmektedir. Aile  içerisindeki bireylerin  bir 

kısmının veya tümünün  dini duyguları ve yaĢam pratikleri belirli bir seviyede ise gençler; dini 

ibadetlerini yapmasalar da  inanç konusunda oldukça saygılı bir tavır takınmaktadır ve merak 

duygusuyla beraber çeĢitli vasıtalardan dini bilgileri öğrenmeye çalıĢıyorlar.  

 

―Aslında nasıl desem büyüklerimden bir kiĢi kalkıp da dini konuda bir Ģey öğretmedi. Çok 

eksikliğimiz vardı. Ama benim yaĢadığım o ruh hali psikoloji benim hiçbir yerden duymadığım Ģeyleri 

bazen kanallarda gezerken takılıyordum, hiç duymadığım Ģeyleri duyuyordum‖(4. GörüĢmeci) 

 

AraĢtırma çerçevesinde  gençlere sorulan sorulardan biri de;  uyuĢturucu madde kullanımını ― günah‖ 

kavramı içerisinde değerlendiriyor musunuz? sorusuydu. GörüĢme yapılan gençlerden  iki kiĢi hariç 

geri kalanlar uyuĢturucu kullanmayı günah kavramı içerisinde değerlendirmektedir. Fakat bazıları için 

―günah‖ kavramı bilinç düzeyinde kalmaktadır.  Pratikte ise günah ―umursamama‖ ile eĢ anlamlı hale 

gelmektedir. ―Günah olduğunu biliyordum ama bana normal geliyordu. Günah iĢlemek zoruma 

gitmiyordu‖ (10. GörüĢmeci) 

  

GörüĢme yapılan gençlerden biri seyahat firması olan ve kutsal topraklara yolcu taĢıyan dolaysıyla sık 

sık  Mekke‘de kalan bir gençti. Dini duyguları  üst düzey yaĢayacağı  ortamda bulunmasına rağmen  

madde bağımlılığından kurtulmak için uzun süre mücadele etmiĢtir. 

- ― Kâbe‘de bulunduğun zaman zarfında madde kullanma isteğin oldu mu? 

- Oldu ama kendimden nefret ettim, bak dedim burada rahmet iniyor‖(6. GörüĢmeci) 

Gençlerin  uyuĢturucu madde kullanması hem bedensel  hem de ruhsal bağımlılığın neticesidir. 

Bağımlılık sadece bireyin iradesine tekabül eden bir sorun değildir. Bağımlılık   hiç kimsenin  bilinçli 

olarak kontrol edemeyeceği beyindeki mezolimbik depomin sisteminden kaynaklanan ciddi bir beyin  

hastalığıdır.(Kalyoncu,2012: 52-66) Dini duygular bireyi ruhsal olarak  belirli bir süre madde 

kullanımından uzaklaĢtırsa bile daha yoğun bir Ģekilde yeniden madde kullanımına dönmektedir. Bu 

döngü birkaç sefer tekrar ettiğinde ise bağımlı gençlerde dine karĢı bir soğuma olmaktadır. 

 

- O gün üçüncü günümde hocam ben Allah öyle bir hidayet verdi ki kadir gecesinde bir abimiz hadi 

oğlum seni namaza götürüyorum dedi ben kadir gecesinde hayatımdan üç Ģeyi çıkardım  

- Kadir gecesinde bir gece de? 

- Bir gecede hocam, uyuĢturucuyu zinayı ve alkolü bir gecede hepsini çıkarttım. Bunu normalde 

insanların bırakması çok ciddi efor sarf eder. Evet  bir gecede üçünü bıraktım hocam tek bir 

gecede ben 

- Kadir gecesinde ne hissettin de bıraktın ? 

- Yani hocam maneviyatımı konuĢacak olursanız belki o  gecenin bin geceden daha hayırlı 

olmasına bin aydan daha hayırlı olmasına bağlıyorum çünkü ben o gece Allah ‗a söz verdim 

Allaha inandım. Artık bunu senin rızanı kazanmak için içmeyeceğim diye o gün namazdan sonra 

tövbe ettim  

- Ama vücudun istedi senden. 

- Üç ay on gün sonra hocam ramazan dan kurban bayramının dördüncü gününde (…) üç Ģeyden 

tövbe etmiĢtim üçünü de o gece bozdum hocam (1. GörüĢmeci) 

 

1.GörüĢmeci daha sonra  hastane birkaç ay tedavi süreci, aile desteği ve dini inançlarına sıkı bir 

Ģekilde sarılarak madde bağımlılığını bırakmıĢtır. Madde bağımlılığını bırakmayı etkileyen birçok 

faktör vardır. Hastanın yaĢı, tedaviyi kimin yürüttüğü, bağımlının maddeyi ne kadar süre ve 

yoğunlukta kullandığı, hastanın psikolojik durumu etkileyen faktörler olarak sıralayabiliriz. 

(Kalyoncu,2012:58) Hastanın psikolojik durumunu etkileyen  en önemli faktörlerden biri de din 
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duygusudur. Acaba insanlar keyif verici maddeleri kullandıklarında kendilerinden geçmeleri, ruhsal 

deneyim ve zevk halleri ile mistiklerin ―Nirvana‖, Hristiyanların ― Tanrının inayetine mazhar olma‖ ve 

tasavvuf ehlinin  ―cezbe halleri‖  arasında bir benzerlik olabilir mi? Tarhan‘nın  ― inanç nörolojisi‖ 

olarak kavramsallaĢtırdığı ve farklı ülkelerde yapılan deneylere göre; Budistlerin meditasyon yaparken 

derin trans hallerinde beynin aktive olan bölgeleri ile madde bağımlısı bireylerin de  beyinlerinde 

benzer bölgelerde yoğun aktivite değiĢikliği oluĢtuğu gözlenmiĢtir. ― Ġnsan  kendi kendine beynin o 

bölgesini çalıĢtırmayı  öğrenirse, keyif verici maddelere ihtiyacı kalmaz mı?  Sorusu bilimsel 

çalıĢmalarda ana araĢtırma alanı haline gelmiĢtir‖. (Tarhan, Nurmedov, 2015:44-45)
1
 

 

 

4-SONUÇ  

 

GörüĢme yapılan bütün gençlerin madde bağımlısı olmalarında sorunlu aile atmosferinin çeĢitli 

boyutlarda etkisi olduğu aĢikardır.  Bu tür ailelerde en önemli temel nokta ise aile içi iletiĢimin çok az 

ve sorunlu olmasıdır. Aile içi çatıĢmaların yoğun olarak yaĢanması, baskıcı ve otoriter bir baba 

tipolojisi gençleri farklı zararlı alıĢkanlıklar edinmeye itmektedir. Sorunun temel noktalarından biri de  

ebeveynlerin, madde kullanılmadığı dönemde çocuğuna ilgisiz davranan, eve gelmediğinde fazla 

sorgulamayan, çocuğunun arkadaĢ çevresini yeterince takip etmeyen hatta yaĢadığı evde yıllarca 

uyuĢturucu kullanan çocuğunu fark etmeyen bir aile çocuğun madde bağımlısı olduğunu öğrendiğinde 

ise aĢırı tepki ve ilgi göstererek bağımlılık sorunu kulaktan dolma bilgilerle çözmeye çalıĢmasıdır. 

Ailelerin çocuklarının madde bağımlılığı sorunun çözmek için  yakın akraba ve sosyal çevrenin 

desteğini alarak tümüyle seferber olmaları ve diyalog ortamını geliĢtirmeleri fazla bir değer taĢımaz. 

Çünkü sorunun temel noktası ailede çocuk yetiĢtirme tarzının ya ilgisiz ya da baskıcı otoriter bir yol 

seçilmesidir. Aile sorunu önce aĢırı ilgi ile çözmeye çalıĢması sonrasında baĢarısız olduğunda Ģiddet 

yoluna baĢvurması bu durumun en önemli göstergesidir. Bu bağlamda aile çocuğunu madde 

bağımlılığından uzak tutabilmek için  güçlü aile yapısı oluĢturmalı ve aile içi rollerin etkin 

sergilenmesi gerekmektedir. Bu süreç zorlu ve yıpratıcı olacaktır. ĠliĢkileri yeniden tamir etmek için 

aile, gencin bağımlılıkla geçen negatif yıllarını geride bırakarak geleceğe yönelik sahici ve etkili 

planlar yapması zaruridir. 

 

Madde bağımlısı bireyler aileleri ve yakın akraba çevresiyle ne kadar sorunlu iliĢkiler yaĢasalar da 

onları tümüyle reddetme, veya uzun süreli evi terk etmeyi tercih etmemektedirler. Ailelerine ve yakın 

çevrelerine karĢı koruyucu ve saygılı bir dil kullanmalarının arkasında yatan temel neden aile ve 

sevdiklerine  vermiĢ oldukları psikolojik, sosyal ve ekonomik zararların farkında olmalarıdır. Madde 

bağımlılığında yasal önlemlerin yetersiz kaldığından madde bağımlısı genç ve ailesi daha fazla çaba 

sarf etmek zorundadır. Bazen birey tek baĢına  mücadele ederken bazen de aile ve sosyal çevreyle 

beraber mücadele etmektedir. Bu mücadele çeĢitleriyle beraber uyuĢturucu madde kullanımının 

bırakılmasında farklı etkenler göze çarpmaktadır. Aile fertlerinin yoğun çabası, yakın bir arkadaĢ, 

bağımlılık konusunda uzman biri, daha önce uyuĢturucu bağımlısı olan  bireylerin etkisiyle beraber din 

duygusu, sosyal iliĢkilerin tümüyle  biteceği kaygısı, gelecek endiĢesi vb. etmenler  bireyin uyuĢturucu 

bağımlılığını bırakmasında önde gelen etmenlerdir. 

 

Bağımlı gençlerin uyuĢturucu kullanımını bütünüyle bıraktıktan sonra yeniden sosyal yaĢama 

katılmanın zorluklarını yaĢamaktadırlar. Madde bağımlısı olarak damgalanan genç çalıĢmak 

istediğinde uzun süre iĢsiz kalmakta veya düzensiz ve beceri gerektirmeyen iĢlerde 

çalıĢmaktadır.ÇalıĢılan iĢlerde ise güven oluĢturmak uzun bir süreci kapsamaktadır.  Çoğunluğu 

eğitimlerini yarıda bıraktığı için  açıktan okumak veya sürekli yapabilecekleri bir meslek eğitimi 

almak istiyorlar. Fakat bu konuda yasal boĢluklar ve kurumlar arasında yeterince iĢbirliği ve 

koordineli bir çalıĢma olmadığı için  sonuç alınamamaktadır.  

 

 

 

 

                                                      
1
 Ayrıntılı bilgi için Nevzat Tarhan‘nın  ―Ġnanç Psikolojisi‖ kitabına bakılabilir. 
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Özet 

 

ĠnĢaat sektörü tüm dünyada lokomotif sektörlerin baĢında gelmekte olup, ilgili iĢ kolunda pek çok 

aktör rol almaktadır. ĠnĢaat sektörüne insan kaynağı yetiĢtiren programlardan biri de meslek 

yüksekokulları ĠnĢaat bölümü bünyesinde yer alan yapı denetimi programıdır. Dört yarıyıllık önlisans 

eğitimini baĢarıyla tamamlayan öğrenciler ―yapı denetimi teknikeri‖ ünvanı ile mezun olmaktadırlar. 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘de bulunan yapı denetimi programlarının son beĢ yıldaki (2010-2015) durumu 

araĢtırılmıĢtır. Ġlgili programın bulunduğu üniversite ve meslek yüksekokulları kontenjanları 

incelenmiĢ olup, Türkiye‘deki dağılım belirlenmiĢtir. Veriler, Türkiye Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme 

Merkezi yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzundan elde edilmiĢtir. Bunun yanı sıra 

yapı denetimi programlarının bulunduğu 5 meslek yüksekokulu örneklem alınarak mevcut öğretim 

elemanı sayıları ve inĢaat bölümü açısından fiziki yeterlilikler incelenmiĢtir. Ayrıca yapı denetimi 

programında öğrenim gören 31 öğrenciye bölümü tercih etme nedenleri ve gelecekten beklentilerini 

belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıĢtır.  

Türkiye‘de yapı denetimi programı kontenjanlarının 2010‘dan günümüze artıĢ gösterdiği, örneklem 

alınan meslek yüksekokullarında ilgili programda öğretim üyesi sayısının çok az olduğu, ancak 

mevcut öğretim görevlilerinin lisansüstü çalıĢmalarına devam ettikleri, fiziki yeterlilikler açısından ise 

laboratuar imkânlarının yalnızca ―yapı malzemesi ve beton laboratuarı‖ ile sınırlı olduğu, anket 

verilerine göre öğrencilerin çok büyük bir kısmının inĢaat mühendisliği eğitimine devam etmek 

istediği çalıĢmadan beklenen sonuçlar arasında yer almaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, yapı denetimi, tekniker, mevcut durum, kontenjan. 

 

 

Increases of Quota and Available  Status of Building Inspection Associate 

Programs in Turkey 
 

Abstract 

 

The construction sector is the tops of leading sectors in the world, many actors are involved in related 

business. One of the programs that train human resources in the construction sector is building 

inspection program which is on-site construction department of vocational high schools. Students who 

successfully complete four semesters of associate education are graduated with the title "Building 

inspection technicians". 

In this study, the building associate programs‘ the last five years (2010-2015) the situation was 

investigated in Turkey. Universities and vocational schools that found related program were examined. 

Also, the regional distribution in Turkey is determined with quotas. Datas were obtained from higher 

education programs and quotas guidance of Turkey Student Selection and Placement Centre. And also, 

five vocational high schools where has been the building inspection programs, were taken as samples. 

Current numbers of teaching staff and physical qualifications were examined in point of construction 

department. In addition, A questionnaire was administered to 31 students in the building inspection 

program for determining reasons for choosing this programme and the expectations of the future. 

Expected results from the study are these. The quoatas of building inspection programs in Turkey has 

increased from 2010 to the present day. The number of faculty members (professor or associate 

professor) are very few in vocational schools that sample taken. But lecturers are continued their 

postgraduate studies. With regard qualifications physical, laboratory facilities are limited with only 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/construction%20inspection%20law
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―construction materials and concrete laboratory‖. According to survey datas, most of the students want 

to continue in civil engineering education. 

 

Keywords: Vocational high school, building inspection, technician, avaliable status, qouata. 

 

 

GĠRĠġ 
 

ĠnĢaat sektörü kendisine bağlı onlarca alt sektörde yapılan üretim ve sağladığı istihdamla tüm 

dünyada ekonominin lokomotif sektörüdür. 2012 yılı verilerine göre dünyanın en büyük 225 

müteahhidi arasında 33 Türk firması bulunmaktadır. Türk müteahhitlik sektörü bu noktada dünyanın 

en büyük müteahhitlik firmalarına sahip olması açısından Çin'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. 

ĠnĢaat sektörü içinde barındırdığı alt sektörler ile birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde 

sektörün geliĢmesine katkıda bulunan inĢaat malzemeleri, mimarlık-mühendislik hizmetleri, 

müĢavirlik hizmetleri, inĢaat teknolojileri ve yapı denetimi gibi bileĢenler ortaya çıkmaktadır. 

(Özorhon, 2012:13,30).  Ancak, Türkiye‘de bir yandan iĢsizlik sorunu büyürken diğer yandan nitelikli 

ara eleman sıkıntısı çekilmektedir. Resmi rakamlara göre 2007 ağustos ayı itibariyle 15-24 yaĢ arası 

genç iĢsiz sayısı 946 bin olmasına karĢı 400 bini acilen olmak üzere 1,5 milyon kalifiye elemana 

ihtiyaç olduğu, ara eleman sorunu çözülemezse önümüzdeki 10 yıl içinde tüm sektörlerin ara eleman 

ithal eder duruma gelebileceği araĢtırmacılar tarafından belirtilmektedir (Sezici, Yılmaz ve Yılmaz, 

2009:131). 

ĠnĢaat sektörüne ara elaman yetiĢtiren kurumlardan biri de meslek yüksekokulları (MYO)‘dır. 

Türkiye‘de MYO ĠnĢaat bölümleri bünyesinde ―inşaat teknolojisi, yapı denetimi, doğal yapı taşları, 

geoteknik, beton teknolojisi, yapı yalıtım teknolojisi ve yapı tesisat teknolojisi‖ olmak üzere yedi 

program bulunmaktadır ve mezunlar ―tekniker‖ ünvanı almaktadır (Bekem, 2013:132). Tekniker; 

çalıĢma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında 

bulunan teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir 

ara teknik elemandır (ġekil 1) (Uğur vd., 2008:13). 

 
ġekil 1: Teknikerin bilgi düzeyi 

 

Türkiye‘de 2008 yılında ―yapı denetimi yardımcılığı‖ ismiyle MYO inĢaat bölümlerinde yer 

alan program 2009 yılında isim değiĢikliği yapılarak ―yapı denetimi‖ haline getirilmiĢ ve zamanla 

yaygınlaĢmıĢtır. Yapı denetimi programına meslek liselerinin bazı alanlarından (Alt yapı, ĠnĢaat alt 

yapı, ĠnĢaat teknolojisi, ĠnĢaat üst yapı, Yapı, Yapı ressamlığı, Yapıcılık) sınavsız geçiĢ yapılabileceği 

gibi, diğer liselerden de yükseköğretim geçiĢ sınavına girilerek tercih yapılabilmektedir.  Yapı 

denetimi programı mezunları Türkiye‘de dikey geçiĢ sınavından baĢarılı olmaları halinde ĠnĢaat 

mühendisliği lisans eğitimine devam etme hakkına sahiptir.  
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘de yapı denetimi ön lisans programlarının kontenjan artıĢları ve mevcut 

durumu araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma üç aĢamadan meydana gelmektedir. Birinci aĢama, ilgili programın 

bulunduğu üniversite ve MYO sayıları ve öğrenci kontenjanlarının 2010-2015 periyodunda 1. ve 2. 

Öğretim bazında incelenmesi ve doluluk oranlarının tespit edilmesidir. Veriler, Türkiye Ölçme, Seçme 

ve YerleĢtirme Merkezi yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzundan elde edilmiĢtir.  

Ġkinci aĢamada amaç, mevcut durumu belirlemek bağlamında MYO‘larda ĠnĢaat bölümü 

eğitim altyapısının belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye‘de yapı denetimi programlarının 

bulunduğu 5 meslek yüksekokulu örneklem alınarak, ―mevcut öğretim elemanı sayıları” ve “inşaat 

bölümü açısından okulun fiziki yeterlilikleri‖ irdelenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın son aĢamasında ise Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek 

Yüksekokulu yapı denetimi programında halen öğrenim gören 31 öğrenciye ―bölümü tercih etme 

nedenleri ve gelecekten beklentileri‖ni belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıĢtır. Anket toplam 13 

adet çoktan seçmeli sorudan oluĢmuĢ ve yanıtlar SPSS programı ile analiz edilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Anket soruları 
1.) Cinsiyet 

Bay                  (   ) 

Bayan  (   ) 

 

2.) YaĢ 
18 altı  (   ) 

18  (   ) 

19  (   ) 

20  (   ) 

21  (   ) 

      22 ve üstü (   ) 

3.) Okulunuzun bulunduğu Ģehirde mi ikamet 
ediyorsunuz? 

Evet                 (   ) 

Hayır (   ) 

 

4.) Mezun olduğunuz lise türü 

Açık Lise                  (   ) 

Normal Lise                  (   ) 

Meslek Lisesi ( Yapı)          (   ) 

Meslek Lisesi ( Diğer)         (   ) 

Yabancı Dil Ağırlıklı Lise   (   ) 

5.) Okumakta olduğunuz 

bölüm tercih 

sıralamasında kaçıncı 

tercihinizdi? 

Sınavsız GeçiĢ (   ) 

1. Tercih (   ) 

2. Tercih (   ) 

3. Tercih (   ) 

Diğer………….(  ) 

 

6.) Neden yapı denetimi teknikerliği öğrencisi 
olmayı seçtiniz? 

Ailemde inĢaatla uğraĢan kiĢilerin etkisiyle  (   ) 

ĠnĢaat alanına ilgi duyduğum için          (   ) 

Üniversite diplomamın olması için                (   ) 

Ailemin baskısıyla                                         (   ) 

DGS ile inĢaat mühendisliğine geçmek için  (   ) 

ArkadaĢlarımın etkisiyle                                (   ) 

 

7.) Yapı denetimi bölümünü 

kazandığınızda ne hissettiniz? 

Çok sevindim            (   ) 

Bir yere yerleĢtiğim için memnun 

oldum             (   ) 

Kararsız kaldım          (   ) 

Memnun olmadım     (   ) 

 

8.) Bugün itibariyle yapı 

denetimi teknikerliği 

eğitimi almıĢ olmaktan 

memnun musunuz? 

Çok memnunum         (   )             

Orta derecede memnunum       

                                     (   ) 

Pek memnun değilim   (   ) 

Hiç memnun değilim   (   ) 

 

9.) Mezun olduğunuzda ne yapmayı 

düĢünüyorsunuz? 

DGS ile inĢaat mühendisliğine geçiĢ yapmak 

istiyorum                                      (   ) 

YGS ye tekrar girip baĢka bir bölümde okumak 

istiyorum                                      (   ) 

KPSS ye girip memur olmak istiyorum    (   ) 

Askere gitmek istiyorum       (   ) 

Bir proje bürosunda çalıĢmak istiyorum  (   ) 

Bir Ģantiyede çalıĢmak istiyorum      (   ) 

Ailemin yaptığı iĢte çalıĢmak istiyorum   (   ) 

Okuduğum alanda kendi iĢimi kurmak istiyorum  

                                                                   (   ) 

Okuduğum alanın dıĢında kendi iĢimi kurmak 

istiyorum                                      (   ) 

 

10.) Sizce iyi bir tekniker 

olmak için mezuniyet sonrası 

yapılması gereken en önemli Ģey 

nedir? 

ġantiye becerisi kazanmalı         (   ) 

Lisans yapılmalı          (   ) 

Meslek içi eğitimlere katılmalı

                                        (   ) 

Sertifika programlarına katılmalı(   ) 

Mesleki yayınlar takip edilmeli

                                       (   ) 

Saha uygulamaları yapılmalı        (   ) 

Büro çalıĢmaları yapılmalı        (   ) 

Diğer                                             (   ) 

 

11. Sizce yapı denetimi 

teknikerliği saygın bir 

meslek midir? 

Evet   (   ) 

Hayır  (   ) 

Kararsız (   ) 

 

 

12.  Okuduğunuz bölüm dıĢında baĢka bir 

mesleğe sahip olmak ister miydiniz? 

Evet  (   ) 

Hayır (   ) 

Kararsız (   ) 
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13.  ĠnĢaat sektörünün 20-30 yıl sonra yurdumuzdaki durumu 

hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

Çok iyi (   ) 

Ġyi  (   ) 

Orta  (   ) 

Kötü  (   ) 

      Çok kötü (   ) 

 

 

BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Yapı Denetimi Programı Kontenjanlarının Yıllara Göre Dağılımı 

ÇalıĢma kapsamında değerlendirilen 2010-2015 periyoduna ait yapı denetimi programının 

bulunduğu üniversite ve MYO sayıları ve doluluk oranları 1. Öğretim için Tablo 2‘de, programa 

iliĢkin kontenjanların yıllara göre dağılımı Ģekil 1‘de görülmektedir. Kontenjan araĢtırmalarında 

Türkiye‘de bulunan devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversiteleri de dâhil edilmiĢtir (OSYM, 

2010-2015). 

Tablo 2 incelendiğinde 2010 yılından 2015‘e ilgili programın bulunduğu üniversite sayısında % 

428 artıĢ, MYO sayısında ise % 471 artıĢ olduğu görülmektedir. 2010 yılında programın bulunduğu 

üniversitelerin tamamı devlet üniversitedir. 2011 yılı itibariyle vakıf üniversitelerinde de yapı denetimi 

programı öğrenci alımına baĢlamıĢtır. 2011 ve 2012 yıllarında 1 vakıf üniversitesinde, 2013‘te 3 vakıf 

üniversitesinde, 2014 ve 2015 yıllarında ise 2 vakıf üniversitesinde öğrenci alımı yapılmıĢtır. Yapılan 

araĢtırmada doluluk oranını etkileyen faktörlerden birinin de vakıf üniversiteleri olduğu tespit 

edilmiĢtir. 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında vakıf üniversitelerinin kontenjanları ihmal edildiğinde 

doluluk oranının artarak % 100‘e ulaĢtığı görülmüĢtür. 2015 yılında ise doluluk oranı vakıf 

üniversiteleri ihmali ile % 96,19‘dan % 96,73‘e çıkmaktadır. 

ġekil 2‘ye göre 2010 yılından 2015‘e 1. öğretim yapı denetimi kontenjanlarında % 662 oranında 

artıĢ meydana geldiği görülmektedir. 5 yıldaki toplam kontenjan 5176‘dır (OSYM, 2010-2015). 
 

Tablo 2: Yapı denetimi 1. Öğretim programına ait sayısal veriler 

Yıllar Üniversite Sayısı MYO sayısı  Doluluk Oranı (%) 

2010 7 7 81,03 

2011 12 12 95,18 

2012 18 20 98,52 

2013 26 28 90,54 

2014 29 31 97,22 

2015 30 33 96,19 
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ġekil 2:Yapı denetimi programı kontenjanlarının yıllara göre dağılımı (1. Öğretim) 

 

 Yapı denetimi 2. Öğretim programına ait sayısal veriler ve yıllara göre dağılım tablo 3 ve Ģekil 

3‘de verilmiĢtir. 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında vakıf üniversitelerinde 2. Öğretim programı 

bulunmamaktadır. 2013 yılında 2 vakıf üniversitesinde, 2014 yılında ise 1 vakıf üniversitesinde 

program bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri ihmal edildiğinde 2013 yılında doluluk oranı % 65,15‘e, 

2014 yılında ise % 94,65‘e çıkmaktadır.   

ġekil 3‘e göre 2010 yılından 2015‘e 2. Öğretim yapı denetimi kontenjanlarında % 977 oranında 

artıĢ meydana geldiği görülmektedir. 5 yıldaki toplam kontenjan 2669‘dur. 

 

Tablo 3: Yapı denetimi 2. Öğretim programına ait sayısal veriler 

Yıllar Üniversite Sayısı MYO sayısı  Doluluk Oranı (%) 

2010 2 2 54,74 

2011 4 4 100 

2012 7 7 90,53 

2013 14 14 55,63 

2014 15 15 90,57 

2015 14 14 88,39 

 

 
ġekil 3:Yapı denetimi programı kontenjanlarının yıllara göre dağılımı (2. Öğretim) 

 

Türkiye‘de yapı denetimi önlisans programı bulunan illerin 2015 yılı dağılımı Ģekil 4‘de 

görülmektedir. 1. Öğretim programları kırmızı renk ile, 2.öğretim programları mavi renk ile 

iĢaretlenmiĢtir. Batı illerinde ikinci öğretim programının daha yoğun olduğu görülmektedir. 

Türkiye‘nin üç büyükĢehri olan Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir‘de hiçbir devlet üniversitesinde ilgili 

programın bulunmadığı belirlenmiĢtir.Ġstanbul‘da vakıf üniversitelerinde yapı denetimi programı 

bulunmaktadır (OSYM, 2015). 

 

1. Öğretim 

Kontenjanları; 

2010; 290 

1. Öğretim 

Kontenjanları; 

2011; 415 

1. Öğretim 

Kontenjanları; 

2012; 745 

1. Öğretim 

Kontenjanları; 

2013; 1110 

1. Öğretim 

Kontenjanları; 

2014; 1225 

1. Öğretim 

Kontenjanları; 

2015; 1391 
K

o
n

te
n

ja
n

 

Yıllar 

2. Öğretim 

Kontenjanları; 

2010; 95 

2. Öğretim 

Kontenjanları; 

2011; 150 

2. Öğretim 

Kontenjanları; 

2012; 285 

2. Öğretim 

Kontenjanları; 

2013; 595 

2. Öğretim 

Kontenjanları; 

2014; 615 

2. Öğretim 

Kontenjanları; 

2015; 929 

K
o
n

te
n

ja
n

 

Yıllar 
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ġekil 4: 2015 yılı Yapı denetimi programlarının Türkiye‘de bulundukları iller 

 

Eğitim altyapısının incelenmesi  

ÇalıĢmada Türkiye‘nin farklı bölgelerinde yer alan beĢ MYO seçilerek ĠnĢaat Bölümü 

bünyesindeki öğretim üyesi sayısı, öğretim görevlisi sayısı, laboratuvar ve çizim sınıfı durumu 

incelenmiĢtir. Elde edilen veriler tablo 4‘te görülmektedir.  

 

Tablo 4: Örneklem bilgileri 

Üniversite adı MYO adı Programlar 
Öğretim Üyesi 

sayısı 

Öğretim 

Elemanı sayısı 
Çizim sınıfı Laboratuvar 

Artvin Çoruh Borçka Acarlar 

ĠnĢaat 

Teknolojisi Yapı 

Denetimi 

1 5 

+ 
+ 

 

Ahi Evran  Kaman 

ĠnĢaat 

Teknolojisi Yapı 

Denetimi 

0 4 

 

+ + 

Afyon Kocatepe Dazkırı Yapı Denetimi 1 3 - - 

Kırklareli Pınarhisar Yapı Denetimi 0 3 - + 

Kilis 7Aralık Kilis 7 Aralık 

ĠnĢaat 

Teknolojisi Yapı 

Denetimi 

0 4 

 

+ + 

 

Tablo 4 incelendiğinde örneklem alınan beĢ MYO‘nun üçünde hem ĠnĢaat Teknolojisi hem de 

Yapı denetimi programlarının olduğu görülmektedir. Yalnızca 2 MYO‘da öğretim üyesi (Yrd. Doç. 

Dr.) bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının mezuniyet alanları incelendiğinde büyük çoğunlukla ĠnĢaat 

Mühendisliği ve Yapı Eğitimi (Yapı öğretmenliği ve Yapı Ressamlığı) mezunu oldukları 

görülmektedir. Yalnızca 2 öğretim elemanının farklı branĢlarda (Matematik ve Tesisat öğretmenliği) 

olduğu belirlenmiĢtir. Laboratuvar imkânları incelendiğinde 4 MYO‘da Yapı malzemeleri ve Beton 

laboratuvarı olarak kullanılan laboratuarların olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, makinelerin ve 

ekipmanların yetersiz olduğu öğretim elemanlarınca belirtilmiĢtir. Diğer alanlara ait (Geoteknik, 

Hidrolik ya da Karayolu vb.) herhangi bir laboratuar bulunmamaktadır. Ġncelenen MYO‘ların 

%60‘ınde teknik çizim sınıfı bulunmaktadır.  

 

Anket bulguları 

Ankete katılan öğrencilerin % 64,5‘i bay, % 35,5‘i bayandır. Meslek yüksekokulunun 

bulunduğu Ģehirde ikamet edenlerin oranı % 35,5‘tir. YaĢ dağılımları incelendiğinde, en yüksek oran 

%41,9 ile 21 yaĢa aittir. Bu oranı %32,3 ile 20 yaĢında öğrenciler takip etmektedir. Yapı Denetimi 

programı öğrencilerinin ikamet, cinsiyet ve yaĢ dağılımlarına iliĢkin bilgiler Ģekil 5‘de görülmektedir. 

YaĢadığı Ģehirde öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilerin çoğunlukla bayan olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, bayların yaĢ ortalamasının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 
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ġekil 5: Ġkamet, yaĢ ve cinsiyet bağlamında öğrenci dağılımı 

 

Öğrencilere liseden mezun oldukları okul türü sorulmuĢ, yanıtlar Ģekil 6‘da verilmiĢtir. Sınavsız 

geçiĢ ile Yapı Denetimi programına yerleĢen öğrenci oranı % 3‘tür. Ankete katılanların % 65‘inin 

normal lise mezunu olduğu belirlenmiĢtir.  

 

 
ġekil 6: Mezun olunan lise türü 

 

Halen yapı denetimi programında kayıtlı olup, bu dönem 1. Sınıfı tamamlayan öğrencilere 

yerleĢtikleri programın kaçıncı tercih olduğu sorulmuĢtur. Öğrencilerin sadece 1‘i sınavsız geçiĢ ile 

yerleĢirken, Borçka Acarlar MYO Yapı Denetimi programı 8 kiĢinin ilk 3 tercihi arasındadır. 

Öğrencilerin % 71‘i ―diğer‖ seçeneğini iĢaretlemiĢtir (ġekil 7). Diğer seçeneğine verilen tercih 

sıralamasının ortalaması 17‘dir. 

 

Seri 1; 

Normal lise; 

20; 65% 

Seri 1; Meslek 

lisesi( Yapı 

bölümü); 2; 

6% 

Seri 1; Meslek 

lisesi(Diğer); 

8; 26% 

Seri 1; 

Yabancı dil 

ağırlıklı; 1; 

3% 

Normal lise Meslek lisesi( Yapı bölümü)

Meslek lisesi(Diğer) Yabancı dil ağırlıklı
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ġekil 7: Programın tercih sırası 

 

Öğrencilere ―Yapı Denetimi programını neden tercih ettiniz?‖ sorusu yöneltilmiĢ ve yanıtların 

dağılımı Ģekil 8‘de verilmiĢtir. En yüksek yanıt oranı % 41,9 ile ―DGS ile inĢaat mühendisliğine 

geçmek için tercih ettim‖ olmuĢtur. Bu yanıtı % 29 ile ―ĠnĢaat alanına ilgi duyduğum için orıgramı 

tercih ettim‖ seçeneği takip etmektedir.  

 

 
ġekil 8: Programın tercih edilme nedenleri 

―Yapı Denetimi programına yerleĢtiğinizi öğrendiğinizde, ne hissettiniz?‖ sorusuna öğrencilerin 

%58,1‘i çok sevindiklerini; %25,8‘i bir yere yerleĢtiği için memnun olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

―Bugün itibariyle Yapı Denetimi teknikerliği eğitimi almaktan memnun musunuz?‖ sorusuna 

öğrencilerin yarısı (% 51) ―çok memnunum‖ yanıtını vermiĢtir. 

Ankete katılan öğrencilere mezuniyet sonrası ne yapmak istedikleri sorulmuĢ ve sekiz 

seçenekten birini iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Öğrencilerin yalnızca dört Ģık üzerinde yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. En büyük oran % 77 ile DGS ile ĠnĢaat mühendisliğine geçiĢ yapmak seçeneğine aittir 

(ġekil 9). 
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ġekil 9: Mezuniyet sonrası idealler 

 

Ġyi  bir tekniker olabilmek için, mezuniyet sonrası yapılması gerekenler hakkında öğrencilerin 

yanıtları Ģekil 10‘da görülmektedir. Öğrencileri % 61,3‘ü Ģantiye becerisi kazanılmalı seçeneğini 

iĢaretlemiĢlerdir. 

 

 
ġekil 10: öğrencilere göre iyi tekniker olma gereklilileri 

 

Yakın zamanda sahip olacakları mesleğin saygın olup olmadığı konusundaki düĢünceleri 

sorulan öğrencileri %83,9‘u ―evet‖ yanıtını, %9,7‘si ―hayır‖ yanıtını vermiĢlerdir. ―BaĢka bir mesleğe 

sahip olmak ister miydiniz?‖ sorusuna ise yalnızca %19‘ü ―hayır‖ derken, % 67,7‘si ―evet‖ yanıtını 

vermiĢlerdir. 

Son olarak ―inĢaat sektörünün 20-30 yıl sonraki durumunu nasıl görüyorsunuz?‖ sorusuna 

öğrencilerin çok büyük bir kısmı (%88,1) çok iyi-iyi yanıtını vererek, sektörün gelecekteki durumuna 

olumlu batkıları belirlenmiĢtir. 

Verilen yanıtlar incelendiğinde 0,05 anlamlılık düzeyinde; 

 Cinsiyet ve mesleğin saygınlığı arasında fark olduğu, 

 YaĢ ve öğrencilerin mezuniyet sonrası yapmak istedikleri arasında fark olduğu, 

 Tercih sıralaması ve öğrencilerin programı kazandıklarında hissettikleri arasında fark olduğu 

(2. ve 3. Sırada tercih yapan öğrencilerin daha memnun olduğu), 

 Tercih sıralaması ve mezuniyet sonrası yapılmak istenenler arasında fark olduğu (bu farklı 

sınavsız geçiĢ yapan ve 2. Tercih te bulunan öğrencilerin oluĢturduğu) 

 Programı tercih sebepleri ve programı kazandıklarında hissettikleri arasında fark olduğu (bu 

farklılığı arkadaĢ etkisi ve aile zoru ile tercih yapan öğrencilerin oluĢturduğu), 

 Programdan memnuniyet düzeyleri ile mesleğin saygınlığı arasında fark olduğu, 

 Memnuniyet düzeyleri ile gelecekten beklentiler arasında fark olduğu, 

 BaĢka bir meslek sahibi olmak isteyenler ile cinsiyet arasında fark olduğu  

belirlenmiĢtir.  
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SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

Türkiye‘de Yapı Denetimi önlisans programlarının kontenjan artıĢları ve mevcut durumlarının 

incelendiği bu çalıĢmada elde edilen verilerden bazıları Ģunlardır: 

 2010 yılında yalnızca 7 Üniversitede bulunan yapı denetimi 1. Öğretim programı Ģuan 30 

Üniversitede bulunmaktadır. Bu sayı 2. Öğretim için 2‘den 14‘e yükselmiĢtir. 

 2010‘dan günümüze 1. Öğretim kontenjanlarının % 662, 2. Öğretim kontenjanlarının ise % 

977 arttığı belirlenmiĢtir. 

 2015 yılı kontenjanlarına göre yapı denetimi programının 1. Öğretim doluluk oranı % 96,19 

2. Öğretim doluluk oranı ise % 88,39‘dur. 

 MYO ĠnĢaat Bölümlerinde öğretim üyesinde kıyasla daha fazla öğretim görevlisi 

bulunmaktadır.  

 Laboratuvar imkânları incelendiğinde MYO‘larda eğitim altyapısının Yapı Malzemesi ve 

Beton laboratuvarı ile sınırlı olduğu ve cihazların yetersiz olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Yapı denetimi programı öğrencilerinin genelde normal lise mezunu ve mezuniyet sonrası 

amaçlarının DGS ile ĠnĢaat Mühendisliği bölümüne geçiĢ yapmak olduğu görülmüĢtür. 

 

 Bu çalıĢmada Türkiye‘deki yapı denetimi programları kontenjanları, MYO eğitim altyapısı ve 

öğrencilerin programa bakıĢ açısı değerlendirilmiĢ olup, bundan sonraki çalıĢmalarda yapı denetimi 

teknikerlerinin istihdam durumları ve sektörün yapı denetimi teknikerlerine bakıĢı gibi konuların 

araĢtırılması önerilmektedir. 
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Özet 

 

Beton tüm dünyada tercih edilen yapı malzemelerinden biridir. Betonun dayanımına ve dayanıklılığına 

etki eden faktörlerin araĢtırılmasına iliĢkin çalıĢmalar devam etmektedir. Betondan üretilmiĢ yapı 

elemanlarının zamanla bozulup iĢlevlerini beklenen servis ömürlerine ulaĢamadan yitirmelerine 

çevreden kaynaklanan dıĢ etkiler de sebep olmaktadır. Zararlı sular ve kimyasallar beton 

dayanıklılığını etkileyen çevresel etkilerdir.  

Bu çalıĢmanın amacı farklı kimyasal katkı maddeleri ile üretilen betonların magnezyum sülfat 

(MgSO4) ve sodyum klorür (NaCl) etkisi altında basınç dayanımındaki değiĢimi belirlemektedir. Bu 

amaca yönelik olarak; kimyasal katkısız (referans) ve % 1 oranlarında akıĢkanlaĢtırıcı katkılı, 

süperakıĢkanlaĢtırıcı katkılı ve antifriz katkılı olmak üzere dört tür 300 dozlu beton üretilmiĢtir. Taze 

betonlar 10 cm x 50 cm x 60 cm boyutlarındaki plak kalıplara dökülmüĢtür. 14 gün standart kür 

uygulandıktan sonra, plak betonlardan 5*10 cm boyutlarında karot örnekleri alınmıĢtır. Tüm beton 

örnekleri 90 gün standart küre tabi tutulmuĢtur. Daha sonra sudan çıkarılan beton numuneleri 7000 

mg/l MgSO4 ve %4 NaCI çözeltilerine yerleĢtirilerek 360 gün çevresel etkilere tabi tutulmuĢtur. 

Referans örnekler suda bekletilmiĢtir. Bu sürelerin sonunda her bir beton türü üzerinde ultrases geçiĢ 

hızı ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuç olarak, MgSO4 beton türleri üzerinde 

NaCl‘den daha fazla bozucu etki göstermiĢtir. MgSO4‘e maruz betonlarda dayanım kaybı %38‘e kadar 

ulaĢmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Beton, dayanım, magnezyum sülfat, sodyum klorür. 

 

 

Investigation of the Effects of Magnesium Sulphate and Sodium Chloride on 

Concretes Produced by Different Chemical Additives 
 

Abstract 

 

Concrete is one of the preferred construction materials in the world. Studies are still in progress 

regarding the investigation of factors affecting the strength and durability of concrete. The external 

effects arising from the environment cause the deterioration of structural elements made of concrete 

and   their function is lost before reaching the expected service life. Harmful water and chemicals are 

environmental factors affecting concrete durability.  

The purpose of this work determine the change in compressive strength of concretes produced with 

different chemical additives that are under the influence magnesium sulfate (MgSO4) and sodium 

chloride (NaCl). For this purpose; 300 dosed four species concrete is manufactured, they are pure 

(references) concrete and concrete containing plasticiser additive in 1%, concrete containing 

superplasticizer additives and concrete containing antifreeze additives. Fresh concrete is poured in the 

plate molds in 10 cm x 50 cm x 60 cm. After the application of standard cure for 14 days, core 

samples in size 5*10 cm are taken from plate concretes. All concrete samples are subjected to 

standard cure for 90 days. Later, the concrete samples that are extracted water, have been subjected to 

the environmental impacts by placing 7000 mg/l MgSO4 and 4% NaCl solutions for 360 days. 

Reference concrete samples are kept in water. At the end of this period, ultrasonic pulse velocity and 

compressive strength tests will be performed on each concrete type. As a result, MgSO4 demonstrated 

disruptive more effect on the concrete types than NaCl. Resistance loss in concrete which exposed 

MgSO4, has reached up to 38%. 

Keywords: Concrete, strenght, magnesium sulfate, sodium chloride. 
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GĠRĠġ 
 

Beton tüm dünyada tercih edilen yapı malzemelerinden biridir. Betonun dayanımına ve 

dayanıklılığına etki eden faktörlerin araĢtırılmasına iliĢkin çalıĢmalar devam etmektedir. Betondan 

üretilmiĢ yapı elemanlarının zamanla bozulup iĢlevlerini beklenen servis ömürlerine ulaĢamadan 

yitirmelerine çevreden kaynaklanan dıĢ etkiler de sebep olmaktadır. Zararlı sular ve kimyasallar beton 

dayanıklılığını etkileyen çevresel etkilerdir. Betonarme yapılar deniz suyunda bulunan kimyasal 

maddeler (klorür, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve sülfat iyonları) nedeniyle dayanıklılığını büyük 

ölçüde kaybetmektedir. Örnek olarak, Akdeniz suyunun sülfat iyonu içerigi yaklasık 2900 mg/L, 

magnezyum iyonu içerigi yaklasık 1440 mg/L ve klorür iyonu içerigi ise yaklasık 19270 mg/L‘dir 

(Dördü ve Güngör:2013:6). Betonda kimyasal maddelerin etkisini tespit edebilmek için kullanılan 

yöntemlerden biri basınç dayanımındaki değiĢimi gözlemlemektir. Literatür bilgileri betonun deniz 

suyu etkilerine dayanıklılığı için geçirimsiz ve düĢük su/çimento oranları ile üretilmesinin yanı sıra 

puzolan katkılı çimento kullanımının da faydası olduğunu göstermiĢtir (Türkel veTarım, 2011:2). 

Sudaki, zemindeki ve deniz suyundaki sülfat iyonları beton yapılarda bozulmaya yol 

açmaktadır. Sülfat saldırısının zararlı etkisi, sülfat iyonlarının sertleĢmiĢ betondaki alüminli ve 

kalsiyumlu bileĢenlerle kimyasal reaksiyona girerek, hacmi çok artan etrenjit ve alçı oluĢturmasından 

kaynaklanmaktadır. Reaksiyon ürünleri, sertleĢmiĢ betonda genleĢme yaratarak agrega-çimento 

hamuru aderansının olumsuz yönde etkilenmesine, çatlak oluĢumuna ve geçirimliliğin artmasına yol 

açar. Ġleri derecedeki etkilenmelerde ise betonun tamamen dağılması söz konusudur (Yazıcı, 2006). 

Katı, kuru tuzlar betona zarar vermezler ancak su ile birlikte bulunmaları sonucu, sertleĢmiĢ çimento 

harcıyla reaksiyona girerler. Bazı killer alkali magnezyum ve kalsiyum sülfat gibi kimyasal maddeler 

içerir, bunlar yeraltı suyuyla birleĢince zararlı etki ortaya çıkar (Neville, 2004).  

Farklı oranlarda renksiz-kahverengi cam ve (%5, %15, %25) yüksek fırın cürufu kullanılarak 

üretilen harçların NaCl, Na2SO4, MgSO4 etkisinde özelliklerinin incelendiği bir çalıĢmada, atık cam ve 

yüksek fırın cürufu, klorür iyonlarının nüfuzunu engelleyerek, betonda klorürlere karĢı dayanıklılığı 

artırmaktadır. Referans örneklerin arta kalan NaCl dayanımı % 84‘lere kadar düĢmektedir (Özkan, 

2007:90). 

Betonun sülfata dayanımı ile ilgili günümüzde yapılan çalıĢmaların çoğunluğunda, prizini almıĢ 

ve mukavemetini kazanmıĢ betonun sülfatlı sulara dayanımı araĢtırılmıĢtır. Sülfatlı su içeren 

zeminlerde oluĢturulan betonarme kazıklarda ise beton prizini sülfatlı ortamda almaktadır. Yıldız ve 

Ürün  (2010:1), yaptıkları çalıĢmada bu Ģekildeki bir ortamda portland çimentosundan ve yüksek fırın 

cüruflu çimentodan oluĢturulan beton numunelerinde önemli mukavemet kayıpları olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. 

Yapılan bir çalıĢmada farklı oranlarda F ve C sınıfı uçucu kül çimento ile ikame edilerek farklı 

dozajlarda harç örnekleri üretilmiĢ ve 1 yıl boyunca MgSO4 etkisine maruz bırakılmıĢtır. % 17 

çimento çıkarım oranına sahip karıĢımlar % 10 çimento çıkarım oranlılara göre daha az eğilme 

dayanımı kaybına uğramıĢtır. 260, 320, 400 dozajlı betonları % 10 çimento çıkarımlı serilerin hem F 

tipi hem de C tipi uçucu kül ikameli betonlarda benzer eğilme dayanımı kaybına uğramıĢlardır. 

Çimento dozajı arttıkça eğilme dayanım kaybı azalmıĢtır. Özellikle F tipi uçucu külün C tipi uçucu 

küle oranla daha iyi sonuçlar verdiği görülmüĢtür (Akyüncü ve Yıldırım, 2014:443).  Bir baĢka 

çalıĢmada, barit agregası ile mineral- kimyasal katkı malzemeleri kullanılarak yüksek dayanımlı 

betonlar üretilmiĢtir. Durabilite açısından ağır betonların servis ömrü boyunca karĢılaĢabileceği 

düĢünülen sülfat etkilerine karĢı dayanımı araĢtırılmıĢtır. Sülfat etkisine maruz bırakılmıĢ beton 

numunelerin basınç dayanımı değiĢimleri, kimyasal ve mikro yapı değiĢimleri incelenmiĢtir. Sonuç 

olarak, yüksek basınç dayanıma sahip ağır betonların sülfata karĢı basınç dayanımlarında azalma 

görülmüĢtür. Magnezyum sülfat etkisinin daha tahrip edici bir özelliğe sahip olduğu görülmüĢtür. 

Sülfat etkisinden oran olarak en fazla barit agregalı betonlar etkilenmiĢ olmasına rağmen sayısal olarak 

basınç dayanım değeri en yüksek beton olarak kalmaya devam etmiĢtir (Kılınçarslan ve ark., 2010:60). 

Binici ve ark (2015:1) Atık Demir Tozu Katkılı Harç ve Betonların Durabilite Özelliklerini 

araĢtırdıkları çalıĢmalarında harçların % 10 sülfat ve %10 tuzlara karĢı dayanıklılıklarını 

araĢtırmıĢlardır.  

Günümüzde kimyasal katkı kullanımı olmadan hazır beton üretimi neredeyse mümkün 

değildir. Bu nedenle çalıĢmanın amacı farklı kimyasal katkı maddeleri ile üretilen betonların MgSO4 

ve NaCl etkisi altında basınç dayanımlarında meydana gelen değiĢimin belirlenmesidir. 
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MALZEMELER VE YÖNTEMLER 

 

Malzemeler  

Bu çalıĢmada, CEM I 42,5 R çimentosu (Tablo 1), kalker esaslı kırmataĢ agrega, KırĢehir 

Ģebeke suyu, akıĢkanlaĢtırıcı (AK), süperakıĢkanlaĢtırıcı (SAK) ve antifriz katkı türleri kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 1: CEM I 42,5 R fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Analiz Oksit Değer Analiz Deneyler Değer 

 

K
im

y
as

al
 ,

 %
 

SiO2 20,41 

 

F
iz

ik
se

l 

Özgül yüzey, cm
2
/g 3320 

Al2O3 5,35 Hacim GenleĢme, mm 1,2 

Fe2O3 3,30 Su ihtiyacı, gr 28,5 

CaO 63,50 Priz baĢ. sür., dak 163 

MgO 1,65 Priz bit. sür., dak.  240 

SO3 2,93 Yoğunluk, g/cm
3
 3,12 

Na2O 0,15 
 

M
ek

an
ik

 Gün MPa 

K2 0,71 3. gün 28,2 

Cl 0,011 7. gün 42,7 

HCl 0,28 28. gün 51,4 

 

Beton karıĢımında KırĢehir-Obruk kırma agrega ocağından alınacak kalker agregası 

kullanılmıĢtır. TaĢ ocağının görünür rezervi 2 660 000 m³'tür. Çıkartılan bloklardan moloz taĢ ve 

konkosörlerle kırmataĢ üretilmektedir (Arslan ve Demir, 2005:339). Obruk taĢ ocağının harita 

üzerindeki yeri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. Obruk taĢ ocağı KırĢehir‘e 15 km mesafededir (Arslan ve 

Demir, 2006:492). 

 
ġekil 1: KırĢehir civarında agrega alınan Obruk taĢ ocağı 

 

Beton karıĢımında organik madde ve zararlı yabancı maddeleri içermeyen KırĢehir Ģehir Ģebeke 

suyu kullanılmıĢtır. Beton karıĢımlarında AK, SAK ve Antifriz kullanılmasına karar verilmiĢtir. AK, 

SAK ve antifriz aynı kimyasal katkı üretimi yapan firmadan seçilmiĢtir. AK, SAK ve antifriz katkı 

türlerine ait kimyasal ve fiziksel özellikler tablo 2‘de görülmektedir.  
 

Tablo 2: AK, SAK ve Antifrize ait fiziksel ve kimyasal özellikler 

Özellik AK SAK Antifriz 

Kimyasal yapı Lignin Sülfonat 

Esaslı karıĢım 

Poli karboksilat esaslı 

karıĢım 

Ġnorganik tuz esaslı 

karıĢım 

Görünüm  Koyu kahverengi Açık kahverengi Açık kahverengi 

Yoğunluk 1,160+0,03 kg/L 1,07+0,02 kg/L 1,25+0,03 

pH 6,50-8,00 4,00-6,00 6,00-7,00 

Klorür < % 0,01 < % 0,01 < % 0,01 

Alkali içeriği < % 10 < % 10 < % 10 
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KarıĢımda kullanılan olan katkı oranları kimyasalların temin edildiği firma yetkilileri ve 

kullanım kılavuzları yardımıyla belirlenmiĢtir. Her bir katkı türünün çimento ağırlığının % 1‘i olarak 

kullanılmasına karar verilmiĢtir. AK katkı maddesi TS EN 934-2 Tablo 2: Su azaltıcı/AkıĢkanlaĢtırıcı 

katkılar normuna, SAK katkı maddesi TS EN 934-2 Tablo 3.1,3.2:Yüksek oranda su azaltıcı süper 

akıĢkanlaĢtırıcı katkılar normuna, Antifriz ise TS EN 934-2 Tablo 7: SertleĢmeyi hızlandırıcı katkılar 

normuna uygundur.  

 

Yöntemler 

Beton karıĢımının hazırlanması için gerekli olan agrega tane dağılımı TS 3530 EN 933-1 

―Agregaların Geometrik Özellikleri Ġçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini - Eleme 

Metodu‖ standardında belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 2). 
 

 
ġekil 2: Granülometri eğrisi 

 

Ġri ve ince agreganın yoğunlukları TS EN 1097-6,  ―Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 

Ġçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini‖ standardında belirtilen 

esaslara uygun olarak gerçekleĢtirilecektir (Tablo 3).  

 

Tablo 3: Agregalara ait fiziksel özellikler 

Fiziksel Özellik Agrega grubu, mm Değer 

Görünür tane yoğunluğu  

0-4 2,72 

4-8 2,72 

8-16 2,74 

Etüv kurusu tane yoğunluğu  

0-4 2,61 

4-8 2,65 

8-16 2,68 

Doygun kuru yüzey tane 

yoğunluğu  

0-4 2,65 

4-8 2,68 

8-16 2,70 

Su emme miktarı, %  

0-4 1,43 

4-8 0,96 

8-16 0,74 

 

Betonların karıĢım hesabı TS 802 ―Beton KarıĢımı Hesap Esasları‖ ve TS EN 206–1 ―Beton- 

Bölüm 1: Özellik, Performans, Ġmalat ve Uygunluk‖ standartlarına uygun olacak Ģekilde, betonların 

üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Betonlar referans, AK, SAK ve antifriz katkılı olmak üzere dört türdür.  

Granülometri eğrisi
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Beton karıĢım hesabı 300 dozlu olacak Ģekilde yapılmıĢtır. Bunun nedeni antifriz kullanımı için 

en düĢük çimento dozajının 300 kg olması gerekliliğidir. Beton karıĢımlarında S/Ç oranı 0,60 

alınmıĢtır. Beton türlerine ait 1 m
3
‘e giren malzeme miktarları tablo 4‘de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4: 1 m
3
 beton karıĢımına giren malzeme miktarları 

Malzeme Ağırlık 

Çimento, kg 300 

Su, l 180 

Katkı türü, kg 3,00 

Agrega, 

kg 

0-4 mm 932 

4-8 mm 375 

8-16 mm 570 

 

Beton karıĢtırma iĢlemi TS 1247 ―Beton Yapım, Döküm Ve Bakım Kuralları (Normal Hava 

ġartlarında)‖ standardında belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Taze betonun çökme miktarı TS EN 12350-2 ―Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme 

(Slamp) Deneyi‖ standardına göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Beton karıĢımlarına ait slump değerleri ve TS 

EN 206-1 Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, Ġmalat ve Uygunluk standardına göre taze betonun 

çökme miktarına göre kıvam sınıfları tablo 5‘de görülmektedir.  
 

Tablo 5: Taze betonlara ait çökme miktarları ve kıvam sınıfları 

Beton türü Çökme miktarı, cm Kıvam sınıfı 

Referans beton 3 S1 Su miktarı çok az. 

AK katkılı beton 12 S3 Donatının fazla sık olması 

halinde seçilir. 

SAK katkılı beton 20 S4 Su miktarı fazla. 

Antifriz katkılı beton 3,5 S1 Su miktarı çok az. 

 

Betonun plak kalıplara dökümü, yerleĢtirilmesi ve sıkıĢtırılması TS 1247 ―Beton Yapım, 

Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava KoĢullarında)‖ standardında belirtilen esaslara uygun 

olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kalıp ayırıcı olarak mineral yağ bazlı sıvı kullanılmıĢtır. Betonun plak 

yüzeylerinin, güneĢ veya rüzgâr etkisinden korumak amacıyla ıslak çuvallar serilerek 14 gün süreyle 

ıslak tutulmuĢtur. 14 gün sonra kalıba dökülmüĢ betondan 5*10 cm boyutlarında karotlar TS EN 

12504-1 Beton-Yapıda Beton Deneyleri-Bölüm 1: Karot Numuneler-Karot alma, Muayene ve Basınç 

Dayanımı Tayini‖ standardında belirtilen esaslara uygun olarak alınmıĢtır (ġekil 3). Tüm beton 

örnekleri 90. güne kadar standart küre tabii tutulmuĢtur. 

 

 
ġekil 3: Karot örneklerinin plak betonlardan alınması 

 

Literatür ıĢığında yapılan incelemelere göre (Yıldız, 2009:50), yer altı suyu, deniz suyu ve 

yüzeysel sularda mevcut olduğu belirtilen Mg iyon yoğunluğu göz önünde bulundurularak 7000 mg/L 
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MgSO4 çözeltisi hazırlanmıĢtır. Hazırlanan çözeltinin pH‘ı 9,45 olup pH deney süresince sabit 

tutulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Çevresel etkiler su yapıları açısından düĢünüldüğünde deniz suyunun %3-5 arasında değiĢen 

tuzluluk değeri göz önüne alınarak (Yıldız, 2009:51),  %4 lük NaCI çözelti hazırlanmıĢtır. Hazırlanan 

çözeltinin pH‘ı 12,34 olup pH deney süresince sabit tutulmaya çalıĢılmıĢtır.  

 90 günlük kürün ardından beton örnekleri 7000 mg/l MgSO4, % 4 NaCl ve 23±2 
°
C kirece 

doygun suya alınarak deney tasarımında belirlenen esaslar çerçevesinde 360 gün çevresel etkilere 

maruz bırakılmıĢtır. Diğer grup örnekler normal suda bekletilmiĢtir. 360. Gün sonunda her bir beton 

türü üzerinde ASTM C 597-83 ―Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete‖ 

standardına göre ultrases geçiĢ hızı ve TS EN 12390–3 ―Beton - SertleĢmiĢ Beton Deneyleri - Bölüm 

3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini‖ deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Referans, AK katkılı, SAK katkılı ve Antifriz katkılı beton örnekleri 23+2 
°
C kirece doygun su, 

7000 mg/l MgSO4 ve %4 NaCl çözeltilerinde 360 gün çevresel etkilere maruz bırakıldıktan sonra elde 

edilen basınç dayanımı değerleri Ģekil 4‘de görülmektedir. ġekil 4 incelendiğinde; 

 Kirece doygun su içerisinde en yüksek basınç dayanımını 35,33 N/mm
2
 ile SAK katkılı 

betonda; en düĢük basınç dayanımını ise 26,70 N/mm
2
 ile AK katkılı betonda olduğu, 

 Tüm beton türlerinde 7000 mg/l MgSO4 ve %4 NaCl çözeltilerinin kirece doygun suda 

bekletilen örneklere göre basınç dayanımını azalttığı, 

 Referans betonda 7000 mg/l MgSO4 ve %4 NaCl çözeltilerinde bekletilen örneklerin basınç 

dayanımı değerlerinin birbirine yakın olduğu, 

 Kimyasal katkılı betonlarda ise %4 NaCl çözeltilerinde bekletilen betonların basınç dayanımı 

değerlerinin 7000 mg/l MgSO4 çözeltisinde bekletilen örneklere göre daha yüksek sonuçlar 

verdiği, 

görülmektedir.  

 

 
ġekil 4: Farklı çevresel etkilerde beton türlerine ait basınç dayanımı değerleri 

 

7000 mg/l MgSO4 çözeltisinde bekletilen beton türlerinin kirece doygun suya göre basınç 

dayanımındaki azalma oranları Ģekil 5‘de verilmiĢtir. En yüksek dayanım kaybı %37,45 ile AK katkılı 

betonda görülmüĢtür. Bu durumun kirece doygun suda AK katkılı betonun en düĢük basınç 

dayanımına sahip olması ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Basınç dayanımı en az olan beton, 7000 

mg/l MgSO4 etkisinden daha fazla zarar görmüĢtür.  
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ġekil 5: 7000 mg/l MgSO4 çözeltilerine maruz bırakılan beton türlerine ait dayanım kayıpları 

 

% 4 NaCl çözeltisinde çevresel etkiye maruz bırakılan beton türlerinin dayanım kayıpları 

incelendiğinde 7000 mg/l MgSO4 çözeltisine göre kimyasal katkılı betonlarda dayanım kayıplarının 

daha az olduğu görülmektedir (ġekil 6). AK katkılı betonun dayanım kaybı diğer beton türlerinden 

daha yüksek olup, En düĢük kayıp oranı SAK katkılı beton türüne aittir. Referans beton 7000 mg/l 

MgSO4 çözeltisine göre daha fazla dayanım kaybına sahiptir. 

 

 
ġekil 6: % 4 NaCl çözeltilerine maruz bırakılan beton türlerine ait dayanım kayıpları 

 

Çevresel etkilere maruz bırakılan beton örnekleri üzerinde gerçekleĢtirilen ultrases geçiĢ hızı 

deneyine ait sonuçlar Ģekil 7‘de görülmektedir. Elde edilen verilere göre; 

 Kirece doygun suda bekletilen beton türleri arasında en yüksek ses hızı değeri 3,31 km/s ile 

SAK katkılı betona aittir.  

 En düĢük ses hızı değeri ise 3,13 km/s ile AK katkılı beton türünde ölçülmüĢtür.  

 Çevresel etkiler dahilinde tüm beton türlerinde en yüksek ultrases geçiĢ hızları 7000 mg/l 

MgSO4 çözeltisinde bekletilen beton örneklerine aittir.  

 % 4 NaCl çözeltisinde bekletilen örneklerin ses hızı değerleri kirece doygun suda bekletilen 

örneklerin ses hızı değerlerine oldukça yakındır. 
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ġekil 7: Farklı çevresel etkilerde beton türlerine ait ultrases geçiĢ hızı değerleri 

 

7000 mg/l MgSO4 çözeltisine maruz bırakılan referans AK katkılı, SAK katkılı ve antifriz 

katkılı beton türlerinin tamamında kirece doygun suda bekletilen örneklere göre ultrases geçiĢ hızında 

artıĢ meydana gelmiĢtir (ġekil 8). En yüksek artıĢ % 9,9 ile AK katkılı beton türüne aittir. Ultrases 

geçiĢ hızındaki artıĢın beton bünyesinde MgSO4‘ın oluĢturudğu tuzlar olduğu düĢünülmektedir. 

Meydana gelen tuzlar betonun boĢluklarını doldurmuĢ ve ses hızının daha yüksek olmasına neden 

olmuĢlardır. 

 

 
ġekil 8: 7000 mg/l MgSO4 çözeltilerine maruz bırakılan beton türlerine ait ultrases geçiĢ hızı 

değiĢimleri 

 

NaCl‘nin beton türleri üzerindeki etkisi ultrases geçiĢ hızı deneyi ile net görülememiĢtir. Kirece 

doygun suda bekletilen örneklere göre referans betonun ses hızı % 1,26; antifriz katkılı betonun ses 

hızı % 0,31 oranında artmıĢtır. AK ve SAK katkılı beton türlerinde herhangi bir değiĢim meydana 

gelmemiĢtir (ġekil 9).  
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ġekil 9: % 4 NaCl çözeltilerine maruz bırakılan beton türlerine ait ultrases geçiĢ hızı değiĢimleri 

 

 

SONUÇ 

 

Referans, AK katkılı, SAK katkılı ve Antifiriz katkılı beton türleri 360 gün kirece doygun su, 

7000 mg/l MgSO4 ve %4 NaCl çözeltilerinde bekletilmiĢ ve çevresel etkilerin bozucu özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla basınç dayanımı ve ultrases geçiĢ hızı deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan 

deneyler sonucunda, 

 Kirece doygun suda en yüksek basınç dayanımının SAK katkılı betona ait olduğu, 

 Tüm beton türlerinde MgSO4 ve NaCl‘ün basınç dayanımını azalttığı, 

 MgSO4 ve NaCl‘den en çok etkilenen beton türünün AK katkılı beton olduğu, 

 MgSO4‘ün beton türlerinde % 38‘lere kadar basınç dayanımı kaybına neden olduğu, 

 Basınç dayanımı sonuçlarına göre NaCl‘nin betona MgSO4‘den daha az zarar verdiği 

 MgSO4 çözeltisinin beton türlerinde ultrases geçiĢ hızını arttırdığı 

belirlenmiĢtir. 

Günümüzde hazır beton üretiminde çok fazla tercih edilen kimyasal katkı maddelerinin 

dayanıklılık bağlamında çevresel etkilere karĢı özelliklerinin belirlenmesi önemli bir husus olup, farklı 

katkı türleri, oranları ve çimento dozajlarında araĢtırmaların yapılması gerektiği düĢünülmektedir.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada C30/37 betonu,  lifsiz Reaktif Pudra Beton (lifsiz RPB) ve lifli Reaktif Pudra Beton (lifli 

RPB) olmak üzere 3 farklı tipte seçilen beton yol kaplamalarının, basınç ve eğilme deney sonuçlarına 

göre defleksiyon (çökme) analizi yapılmıĢtır. C30/37 betonu kontrol numunesi olarak seçilmiĢtir. 

ÇalıĢmada SAP2000 programıyla, 10, 15, 20 ve 25 cm kalınlıktaki C30/37 betonu, lifsiz RPB ve lifli 

RPB yol kaplamalarında, taĢıt yüklerinden dolayı meydana gelen çökme miktarları analiz edilmiĢtir. 

Analiz sonuçlarına göre, tüm tip betonlarda beton kalınlığı artırıldığında aynı yük altında maksimum 

yer değiĢtirmeler azalmaktadır. En fazla çökme 10 cm kalınlıktaki C30/37 beton yol kaplamasında 

görülmektedir.  C30/37 kontrol numunesi beton kaplamada tabaka kalınlığı 5 cm artırıldığında 

maksimum yer değiĢtirme yaklaĢık %20 azalmaktadır. Lifsiz RPB ve lifli RPB kaplamalarda ise beton 

tabaka kalınlığı 5 cm artırıldığında maksimum yer değiĢtirme yaklaĢık %28 azalmaktadır. Aynı 

kalınlıkta C30/37 beton kaplamadan lifsiz ve lifli RPB kaplamaya geçiĢte, çökme miktarında yaklaĢık 

%6.7‘lik bir azalma meydana gelmektedir. Analiz sonuçlarına göre lifsiz RPB ve lifli RPB yol 

kaplamalarındaki çökme miktarının, C30/37 beton yol kaplamaya nazaran daha düĢük olduğu 

görülmüĢtür. Diğer bir ifadeyle lifsiz RPB ve lifli RPB yol kaplamalarının, eĢit trafik yükü altında 

C30/37 beton yol kaplamasına göre daha uzun ömürlü olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Beton yol, Reaktif pudra beton (RPB), Defleksiyon analizi 

 

 

Deflection Analysis of Reactive Powder Concrete Pavement 
 

Abstract 

 

On this study, the deflection analysis has been made by the compressive and flexural strength test 

results on rigid pavements which are chosen in three different types,  C30/37 concrete,  non-fibrous 

reactive powder concrete  (non-fibrous RPC) and fibrous reactive powder concrete (fibrous RPC).  

C30/37 concrete has been selected as control sample.  On the study, deflection amount which occurs 

due to vehicle loads has been analyzed on C30/37 concrete, non-fibrous RPC and fibrous RPC with 

10, 15, 20 and 25 cm thickness by SAP2000 program.  According to the analysis results, when 

thickness of concrete is increased on all types of concrete, maximum deflection under the same load 

decreases.  Most deflection is seen on C30/37 concrete pavement with 10 cm thickness. When layer 

thickness is increased as 5 cm on C30/37 concrete pavement, maximum deflection decreases nearly 

20%. When thickness of concrete layer is increased as 5 cm on non-fibrous RPC and fibrous RPC 

pavements, maximum deflection decreases nearly 28%. There is nearly 6.7% a decrease on the 

deflection amount as inter passing from C30/37 concrete pavement with the same thickness to non-

fibrous and fibrous RPC pavements.  According to the analysis results, the deflection amount on non-

fibrous RPC and fibrous RPC pavements have been seen as lower than C30/37 concrete pavement.  In 

another word, it can be said that non-fibrous RPC and fibrous RPC pavements have longer life than 

C30/37 concrete pavement under the equal traffic load. 

 

Keywords: Concrete Road, Reactive Powder Concrete (RPC),  Deflection analysis 
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GĠRĠġ 

 

Karayolu üstyapı tiplerinden birisi rijit üstyapılardır. Rijit üstyapı; beton kaplama ve alt temel 

tabakasından oluĢan bir üstyapı tipidir. Rijit üstyapılarda; beton kaplamalar donatısız, kısmen donatılı 

veya sürekli donatılı olarak yapılabilmektedir. Her geçen gün artan ticari taĢıt sayıları göz önüne 

alınarak, yakın gelecekte ülkemizde yol üstyapısı olarak beton kaplamaların yaygınlaĢacağı tahmin 

edilmektedir.  

Ülkemizde beton yol uygulaması ile ilgili olarak, Afyonkarahisar-Ankara arası deneme amaçlı 

ilk defa yapılan beton yol, aynı güzergâhta yapılan asfalt kaplama yol ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Belirli bir 

süre geçtikten sonra yapılan karĢılaĢtırma sonucunda, beton yol kaplama yüzeyinde herhangi bir 

bozulma görülmediği, asfalt yol kaplama yüzeyinde ise çeĢitli deformasyonların meydana geldiği 

görülmüĢtür. Elde edilen bu sonuç, ülkemizde beton yolun gerekliliğini ortaya koymakla birlikte, 

beton yol konusunda yapılan çalıĢmaların artmasına neden olmuĢtur.  

Trafik yüklerinden dolayı rijit kaplamalarda basınç ve çekme gerilmeleri birlikte oluĢmaktadır 

(Tunç, 2007). Bu nedenle beton yol çalıĢmalarında, özellikle betondan daha yüksek eğilme dayanımı 

elde edilmesi yoluna gidilmiĢtir. Zira bir beton yolda, yol kaplamasının basınç dayanımından çok 

eğilme dayanımı göz önünde bulundurulmaktadır. Betonun basınç dayanımı yüksek olduğu halde, 

eğilme dayanımı düĢüktür. Günümüzde, betonun eğilme dayanımını artırmak için,  geleneksel olarak 

içerisine çelik donatı katılması fikri ön planda gelmektedir. Ancak bu durum yol kaplama betonunun 

üretim maliyetini artırabilmektedir. Günümüzde beton yol kaplamaları ile ilgili birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Öngermeli beton yollar, silindirle sıkıĢtırılabilen beton yollar, kendiliğinden yerleĢebilen 

beton yollar gibi birçok çalıĢma, örnek olarak gösterilebilir. Bu çalıĢmalardan birisi de Reaktif Pudra 

Beton (RPB) kaplamalı beton yollardır. 

Reaktif Pudra Beton; liflerle güçlendirilmiĢ, çok düĢük su/çimento oranında çimento ve silis 

dumanı karıĢımının süperakıĢkanlaĢtırıcı kullanılarak ince öğütülmüĢ kuvars tozuyla karıĢtırılması 

sonucu elde edilen yüksek dayanımlı kompozit bir malzemedir (Dallaire vd., 1998:4). RPB çok düĢük 

su/bağlayıcı oranına sahip, yüksek oranda bağlayıcı ve pudra içeren, kısa kesilmiĢ çelik teller ile 

süneklik iyileĢtirmesi yapılmıĢ ultra yüksek dayanımlı betondur (Yalçınkaya ve Yazıcı, 2011:150).  

RPB‘un sünek kırılma mekanizması, malzemeye direkt olarak etkiyen eğilme kuvvetlerinin 

karĢılanması için herhangi bir betonarme donatısının kullanılmasına gerek bırakmamaktadır (Topçu ve 

Karakurt, 2005:32). RPB‘da kullanılan malzemeler genellikle, çimento, silis dumanı, kuvars kumu ve 

kuvars tozu (pudrası), çelik lif, su ve süperakıĢkanlaĢtırıcılardır (BakıĢ, 2015:7). Yüksek dayanımlı 

betonlar her ne kadar yüksek performansa sahip olsa da aĢırı gevrek davranıĢ göstermektedir. RPB 

üretiminde betonun çekme mukavemetini artırarak sünekliğini sağlamak amacıyla beton içerisine çelik 

lifler katılmaktadır.  

RPB‘un beton yol kaplaması olarak kullanılmasıyla, yüksek basınç ve eğilme dayanımından 

dolayı beton içerisine donatı katılmasına gerek kalmamaktadır. RPB‘un bu üstün özelliklerinden 

dolayı beton yol kaplamalarında kullanılmasıyla, geleneksel beton kaplamalara nazaran daha az bir 

kaplama kalınlığında inĢa edilebilirler (BakıĢ, 2015:4). Beton içerisindeki çelik lifler, betonun çekme 

ve eğilme dayanımını artırmaktadır (Altoubat vd., 2006; Çivici, 2006:183; Zheng vd., 2013:844). RPB 

üretimleri farklı kürlere tabi tutularak üretilebilmekte, yüksek basınç ve eğilme dayanımları elde 

edilebilmektedir.  

Beton kaplamalı yollar için, betonun basınç ve eğilme dayanımlarının yüksek olması arzu 

edilmektedir. RPB kaplama ile inĢa edilen rijit üstyapı, güvenli bir Ģekilde ağır trafik yüklerini 

taĢıyabilmektedir. RPB‘un yüksek basınç ve eğilme dayanımlarından dolayı, trafik yüklerinden dolayı 

kaplama üzerindeki meydana gelecek çökme miktarlarının, normal dayanımlı beton kaplamalara 

nazaran daha düĢük olduğu söylenebilir. Kaplama ile ilgili çökme analizleri, sonlu elemanlar 

yöntemiyle yapılabilmektedir. Sonlu elemanlar yöntemi, son yıllarda beton yollarda sıkça 

kullanılmakta ve beton yollar üzerine birçok analiz yapılmaktadır. Yeni geliĢtirilen bilgisayar 

programlarıyla gerçeğe yakın sonuçlara ulaĢılabilmektedir (Bal, 2013). 

Bu çalıĢmada C30/37 beton,  lifsiz RPB ve lifli RPB olmak üzere 3 farklı tipte seçilen beton yol 

kaplamalarının, basınç ve eğilme deney sonuçlarına göre çökme analizi yapılmıĢtır. C30/37 betonu 

kontrol numunesi olarak seçilmiĢtir. ÇalıĢmada SAP2000 programıyla, 10, 15, 20 ve 25 cm 

kalınlıktaki C30/37 beton, lifli RPB ve lifsiz RPB yol kaplamalarında, taĢıt yüklerinden dolayı 

meydana gelen çökme miktarları analiz edilmiĢtir.  
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MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Materyal 

Lifsiz RPB üretiminde, karıĢımda çimento, silis dumanı, kuvars kumu, kuvars tozu, su ve 

süperakıĢkanlaĢtırıcı bulunmaktadır. Lifli RPB üretiminde, karıĢımda çimento, silis dumanı, kuvars 

kumu, kuvars tozu (pudrası), çelik lifler, su ve süperakıĢkanlaĢtırıcı bulunmaktadır. Bu çalıĢmada, tüm 

tip beton karıĢımlarında, TS EN 197–1 standartlı CEM II/A-M (P-L) 42.5 R türü çimento 

kullanılmıĢtır. Lifli RPB üretiminde kullanılacak çelik lifler 0.55 mm çapında, 22 mm uzunluğunda 

seçilmiĢtir. C30/37 beton kontrol numunesi için, karıĢımda kırmataĢ kalker agrega, tüm beton 

tiplerinde beton karıĢım suyu olarak içilebilir nitelikte Ģehir Ģebeke suyu kullanılmıĢtır. 

Rijit üstyapılarda kaplama betonunun oranlandırılması için Ģartnamelerde; maksimum 

su/bağlayıcı oranı 0.40-0.45, minimum basınç dayanımı 28 MPa, minimum eğilme dayanımın 4.5 

MPa ve minimum çimento miktarının 270-335 kg/m
3
 ölçütlerinden bir veya birkaçı esas alınmaktadır 

(Tunç, 2007). 

 

Yöntem 

C30/37 beton üretiminde karıĢıma giren miktarların kg cinsinden değerleri Tablo 1‘de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 1: C30/37 Beton KarıĢım Oranları 

Malzemeler Miktar (kg/m
3
) 

Çimento 450 

0-4 mm     803 

4-8 mm     389 

8-16 mm   569 

Su 189 

Toplam 2 400 

 

Numune kalıpları basınç numuneleri için 150x150x150 mm, eğilme numuneleri için ise 

50x50x300 mm‘ dir. Numuneler kalıplara ĢiĢlenerek yerleĢtirilmiĢtir. Numuneler 24 saat sonra 

kalıplardan çıkarılmıĢtır. Kalıptan çıkarılan kontrol numunesi betonlar 28 günlük üçer adet olmak 

üzere 20°C
 
standart su kürü havuzuna alınmıĢtır.   

RPB‘ların karıĢım tasarımı için; bu çalıĢma kapsamında yapılan araĢtırmalara göre yerli ve 

yabancı herhangi bir standarta rastlanılmamıĢtır. KarıĢımı oluĢturan taneli malzemelerin sıkı bir yapı 

oluĢturacak Ģekilde oranlanması için farklı karıĢım teorileri kullanılmıĢtır (Ġpek, 2009). Bu teoriler, 

Mooney‘ in süspansiyon viskozite modelinden türemiĢtir (Ġpek, 2009; Larrard ve Sedran, 1994:997).  

Mooney‘ in modelinden faydalanılarak ortaya çıkan farklı karıĢım tasarımlarından genel olarak 

kullanılan karıĢımlar Tablo 2‘de görülmektedir. ÇalıĢmada RPB‘ lu tüm karıĢımlarda Mooney‘ in 

model oranlaması göz önüne alınmıĢtır. 

 

Tablo 2: Tipik RPB 200 ve RPB 800 Betonların Çimentoya Göre KarıĢımın Oranları 

 

Malzemeler 

RPB200 RPB800 

Lifsiz Lifli Silis Agregalar Çelik Agregalar 

Portland Çimentosu 1 1 1 1 1 1 

Silis Dumanı 0.25 0.23 0.25 0.23 0.23 0.23 

Kum (150–600 μm) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 - 

KırılmıĢ Kuvars 

(d50 = 10 μm) 

- 0.39 - 0.39 0.39 0.39 

SüperakıĢkanlaĢtırıcı 0.016 0.019 0.016 0.019 0.019 0.019 

Çelik Tel (L=12 mm) - - 0.175 0.175 - - 

Çelik Tel (L=3 mm) - - - - 0.63 0.63 

Çelik agregalar 

(< 800 μm) 

- - - - - 1.49 

Su 0.15 0.17 0.17 0.19 0.19 0.19 
Kaynak: Richard ve Cheyrezy, 1995. 
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Çökme analizi için oluĢturulan lifsiz RPB karıĢım oranları Tablo 3‘de görülmektedir.  

 

Tablo 3: Lifsiz RPB KarıĢım Oranları 

Malzemeler Miktar (kg/m
3
) 

Çimento 825 

Silis Dumanı 190 

Kuvars Kumu (0.15-0.6 mm) 907 

Kuvars Pudrası (0-0.045 mm) 322 

SüperakıĢkanlaĢtırıcı 16 

Su 140 

Toplam 2 400 

 

Numune kalıpları basınç numuneleri için 150x150x150 mm, eğilme numuneleri için ise 

50x50x300 mm‘ dir. Kalıp içerisine dökülen lifsiz ve lifli RPB numunelerine priz süresince herhangi 

bir sıkıĢtırma basıncı uygulanmamıĢtır. Numuneler kalıplara ĢiĢlenerek yerleĢtirilmiĢtir. 24 saat sonra 

kalıptan çıkarılan RPB‘ lar 28 günlük 20°C
 
standart su kürüne alınmıĢtır. Çökme analizi için 

oluĢturulan lifli RPB karıĢım oranları Tablo 4‘de görülmektedir. 

  
Tablo 4: Lifli RPB KarıĢım Oranları 

Malzemeler Miktar (kg/m
3
) 

Çimento 773 

Silis Dumanı 178 

Kuvars Kumu (0.15-0.6 mm) 850 

Kuvars Pudrası (0-0.045 mm) 302 

SüperakıĢkanlaĢtırıcı 15 

Çelik Lifler (L=22 mm)  

(Çap=0.55 mm) 

135 

Su 147 

Toplam 2 400 

 

Bu çalıĢmada, C30/37 beton, lifsiz Reaktif Pudra Beton (RPB) ve lifli RPB yol kaplamalarının 

çökme analizleri SAP2000 programı kullanılarak yapılmıĢtır. SAP2000 programında Elastisite 

Modülü (Ec) ve beton yol kalınlığı, beton tiplerine (C30/37 betonu, lifsiz RPB ve lifli RPB) göre 

değiĢtirilerek beton yoldaki yer değiĢtirmeler hesaplanmıĢtır. SAP2000 program girdisi olarak; tüm 

yol boyutları 4mx4m, farklı tip beton yol kalınlıkları 10, 15, 20 ve 25 cm, tüm beton tiplerinin birim 

hacim ağırlığı 2.4 ton/m
3
 olarak seçilmiĢtir. SAP2000 programıyla yapılan analiz modeli ġekil 1‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 1: Analiz Modeli 

 

Yöntem olarak sonlu elemanlar metodu, analizlerde sonlu eleman tipi olarak 2-B düzlem 

eleman, yükleme durumu olarak tekerlek temas alanında basınç yüklemesi, mesnetleme durumu olarak 

alt temelin tüm kenarları ve altının ankastre mesnetlenmesi ve rijit plağın serbest bırakılması, 
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çözümleme durumu olarak lineer elastik çözümleme seçilmiĢtir. Dingil ya da eĢdeğer Ģerit yüklemesi, 

ülkemizde göz önüne alınan H20S16 kamyonuna benzerlik gösterdiği için, SAP2000 programında 

bulunan HS20-44 tipi olarak, AASHTO Ģartnamesinin standart HS Kamyon yüklemelerini temsil eden 

standart taĢıt tipi tanımlanmıĢtır. Tekerlek yükleri 20 KN, 80 KN ve 80 KN olarak kaplama üzerine 

ġekil 1‘ de görüldüğü gibi yüklenmiĢtir. Bu yüklemede HS20-44 standart kamyon yükü dikkate 

alınmıĢtır. SAP2000programıyla, C30/37, lifsiz RPB ve lifli RPB için 10, 15, 20 ve 25 cm kaplama 

kalınlıklarında maksimum çökme değerleri tespit edilmiĢtir. TS500‘e (2000) göre karakteristik silindir 

basınç mukavemeti, küp basınç mukavemetinin 0.8 katı alınabilir. Betonun çekme dayanımı TS500‘e 

(2000) göre Formül 1‘den hesaplanmıĢtır. 

 

fctk = 0,35 x fck
1/2

                                                                                                         (1) 

 

fctk: Betonun çekme dayanımı (MPa), fck : Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı (MPa) 

 

Betonun Elastisite Modülü, TS 500‘e (2000) göre Formül 2 ile bulunması önerilmektedir: 

 

Ec = 3250 x √fck + 14000                                                                                                             (2)   

 

Ec: Betonun Elastisite Modülü (MPa), fck: Karakteristik silindir basınç mukavemeti (MPa) 

 

Basınç deneylerinde TS EN 12390-3 (2010), eğilme deneylerinde TS EN 12390-5 (2010) 

standartları uygulanmıĢtır. Tüm beton yol kaplamalarının küp basınç mukavemeti, basınç deneyleri 

sonucu hesaplanan basınç dayanım değerleridir. Deneysel çalıĢmalar sonucu bulunan küp basınç 

dayanımlarının 0.8 katı alınarak, numunelerin karakteristik silindir basınç mukavemetleri 

hesaplanmıĢtır. Numunelerin karakteristik silindir basınç mukavemetleri göz önüne alınarak Elastisite 

Modülü hesaplanmıĢ ve SAP2000 programına bu değerler yüklenerek çökme analizleri yapılmıĢtır.  

SAP2000 programıyla yapılan analizde, farklı beton tipleri ve beton kalınlıkları içerisinde 

meydana gelen maksimum düĢey yer değiĢtirme değerleri 40 cm.lik ağ yapısına göre hesaplanmıĢtır. 

SAP2000 programında yapılan iĢlemlere göre yükün uygulandığı yerlerin ve yol kesitinin 40 cm 

arayla ağ yapısı oluĢturulmuĢ durumu (mesh yapısı) ġekil 2‘de görülmektedir. 

 

 
ġekil 2: 40 cm Arayla Ağ Yapısı OluĢturulmuĢ Kesit 

 

SONUÇ 

 

RPB numunelere 28 gün 20
o
C standart su kürü sonrası basınç ve eğilme deneyi uygulanmıĢtır. 

Ortalama basınç ve eğilme dayanım sonuçları, basınç ve eğilme deney cihazlarından okunan değerlere 

göre bulunmuĢtur. Karakteristik silindir basınç dayanımı, Ortalama basınç dayanımının 0.8 katı 

alınarak hesaplanmıĢtır. Elastisite Modülü ve betonun çekme dayanım değerleri ise TS500‘ de (2000) 

verilen Formül 1 ve Formül 2 yardımıyla hesaplanmıĢtır. Deney ve hesaplama sonuçları Tablo 5‘de 

gösterilmiĢtir.  
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Tablo 5: Numunelerin Deney ve Hesaplama Sonuçları 
Beton Tipi Ortalama 

Basınç 

Dayanımı 

(MPa) 

Ortalama 

Eğilme 

Dayanımı 

(MPa) 

Karakteristik 

Silindir 

Basınç Dayanımı 

(MPa) 

Elastisite 

Modülü 

(MPa) 

Betonun 

Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

C30/37  39.00 4.71 31.20 32 153.51 1.95 

Lifsiz RPB  70.50 7.12 56.40 38 407.48 2.63 

Lifli RPB  99.64 7.33 79.71 43 016.15 3.12 

 

SAP2000 programıyla 40 cm. ağ yapısına göre, C30/37, lifsiz RPB ve lifli RPB için 10, 15, 20 

ve 25 cm kaplama kalınlığında maksimum çökme miktarları analiz edilerek Tablo 6‘da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 6: Farklı Tip Betonda OluĢan Maksimum Çökme Miktarı 
Beton Tipi 

 

Kaplama Kalınlığı (cm) Maksimum Çökme (mm) 

Kontrol Numunesi (C30/37) 10 0.150 

15 0.116 

20 0.091 

25 0.075 

Lifsiz RPB 

 

10 0.137 

15 0.103 

20 0.079 

25 0.075 

Lifli RPB 

 

10 0.135 

15 0.101 

20 0.078 

25 0.062 

 

Tablo 6 ve ġekil 3‘de görüldüğü gibi farklı tip betonlardan oluĢan yol kaplamasında; çökme 

miktarı en az, çekme dayanımı ise en yüksek olan rijit üstyapı kaplama betonu lifli RPB‘dur. Betonun 

çekme dayanımı ile çökme miktarı arasında ters bir orantının olduğu söylenebilir. Yani, betonun 

çekme dayanımı ne kadar yüksek ise beton yüzeyinde meydana gelen çökme miktarı o kadar azdır. 

C30/37, lifsiz RPB ve lifli RPB için 10, 15, 20 ve 25 cm kaplama kalınlıklarında maksimum çökme 

miktarlarının karĢılaĢtırması ġekil 3‘de gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3: Farklı Tip Betonda OluĢan Maksimum Çökme Miktarları 



312 

 

Bu çalıĢmada, SAP2000 programı yardımıyla, üç farklı beton kaplama tipi ve dört farklı rijit 

plak kalınlığı için çökme analizleri yapılarak aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir:  

 Analiz sonuçlarına göre tüm tip betonlarda beton kalınlığı artırıldığında aynı yük altında 

maksimum yer değiĢtirmeler azalmaktadır.  

 En fazla çökme 10 cm kalınlıktaki C30/37 beton kaplamasında görülmektedir.   

 C30/37 beton kaplamada, tabaka kalınlığı 5 cm artırıldığında maksimum yer değiĢtirme 

yaklaĢık %20 azalmaktadır.  

 Lifsiz RPB ve lifli RPB kaplamalarda beton tabaka kalınlığı 5 cm artırıldığında maksimum 

yer değiĢtirme yaklaĢık %28 azalmaktadır.  

 Aynı kalınlıkta C30/37 beton kaplamadan lifsiz ve lifli RPB kaplamaya geçiĢte yer 

değiĢtirmede yaklaĢık %6.7‘lik bir azalma meydana gelmektedir. 

 Lifsiz RPB ve lifli RPB yol kaplamalarında araç yüklerinden dolayı meydana gelen düĢey 

deformasyon miktarı, C30/37 beton yol kaplamalarına nazaran daha düĢüktür.  
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Özet 

 

ĠnĢaat sektöründe geçmiĢten günümüze en yaygın kullanılan yapı malzemesi çimento ve betondur. 

Üretiminin kolaylığı, ekonomik olması ve istenen mimari Ģekli kolaylıkla alması betonu vazgeçilmez 

yapı malzemesi yapmaktadır. Betonun değiĢik alanlarda kullanılması, beton teknolojisinde büyük 

geliĢimlere yol açmıĢtır. Günümüz çimento ve beton endüstrisinde; maliyet ve çevreye verilen 

zararların azaltılması, ısıl iletkenlik ve birim ağırlığın azaltılması amacıyla mineral katkıların 

kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Sepiyolit, yüksek yüzey alanı, lifsi yapısı, porozitesi, kristal morfolojisi ve 

komposizyonu, yüzey aktivitesi düĢük konsantrasyonlarda yüksek vizkoziteli süspansiyonlar 

oluĢturması vs gibi yararlı özelliklerinden dolayı çok yönlü kullanım alanına sahip bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmada sepiyolitin yapı malzemesi olarak kullanabilirliği araĢtırılmıĢtır. Türkiye‘nin sepiyolit 

rezervleri bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi olduğu bilinmektedir. Özellikle EskiĢehir 

yöresinde kaliteli ve rezerv bakımdan uygun sepiyolit yatakları bulunmaktadır. 

Bu çalıĢmada EskiĢehir yöresine ait sepiyolitin CEM I 42.5 R çimentosu yerine ağırlıkça % 0,10, 20 

ve 30 oranlarında ikame edilerek yeni katkılı harçlar elde edilmiĢtir. Üretilen sepiyolit katkılı harç 

numunelerin 7, 28 ve 56 günlerdeki fiziksel ve mekanik özelikleri değerlendirilmiĢtir.   

Değerlendirmeler sonucunda sepiyolit oranının çimento miktarının % 10‘unu aĢmaması 

önerilmektedir. Daha yüksek miktarlı kullanımlar ancak taĢıyıcı olmayan bölme duvarlar gibi 

uygulamalar ve tesviye betonları için önerilmektedir  

 

Anahtar Kelimeler: Sepiyolit, Harç, Fiziksel özelikler, Mekanik özelikler 

 

 

Examination of Mechanical and Physical Properties of Mortars with Sepiolite 
 

Abstract 

 

From past to present, the most widely used construction materials in construction industry are cement 

and concrete. The properties of concrete such as its easy production, its low cost and taking the desired 

architectural shape easily make it an indispensable construction material. The usage of concrete in 

various fields has led to great advances in concrete technology. In today's cement and concrete 

industry, the use of mineral additives has become widespread for reducing cost and damage to 

environment as well as decreasing thermal conductivity and unit weight. Sepiolite has a versatile 

usage area because of its useful properties such as high surface area, fibre-like structure, porosity, 

crystal morphology and composition surface activity and formation of high viscosity suspensions at 

low concentrations. In this study, usage of sepiolite as a construction material has been searched. It is 

known that Turkey is the world's second largest country in terms of sepiolite reserves. Especially, the 

sepiolite deposits that are of high quality and appropriate in terms of reserve exist in the region of 

Eskisehir. 

In this study, the added mortar series were produced by replacing the cement of 42.5 R CEM I with 

the sepiolite of Eskisehir region in the ratios of 0, 10, 20 and 30 % by weight. The physical and 

mechanical properties of the sepiolite added mortar samples produced were evaluated for the days of 

7, 28 and at 56. As a result of the evaluations, it has been recommended that the rate of sepiolite 

should not exceed 10 % of the cement amount. Usage of larger amounts can be permitted for non load-

bearing applications like partition walls and in concrete levelling. 

 

Keywords: Sepiolite, Mortar, Physical properties, Mechanical properties 
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GĠRĠġ  

 

ĠnĢaat sektöründe geçmiĢten günümüze en yaygın kullanılan yapı malzemesi çimento ve 

betondur. Betonun üretiminin kolaylığı, ekonomik olması ve istenen mimari Ģekli kolaylıkla alması 

yapılarda öncelikle seçilmesindeki en önemli nedenlerdir. Betonun ana malzemesi olan çimentonun 

taĢıdığı özelikler beton kalitesi ve performansı üzerinde önemli rol oynar (Postacıoğlu, 1986). 

Ülkemizde en yaygın kullanılan çimentolar CEM I sınıfı Portland çimentolarıdır. Ancak katkılı 

çimentoların beton üretiminde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Günümüz çimento endüstrisinde 

hem maliyet hem de çevreye verilen zararların azaltılması amacıyla mineral katkılı çimentoların 

kullanımının yaygınlaĢtırılması öncelikler arasındadır. 

Sepiyolit, magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının, yerin değiĢik derinliklerindeki 

baĢkalaĢım katmanları içinde hidrotermal etkilerle su kazanması sonucu oluĢur (Alverez, 1984).  

Sepiyolitin toprak içindeyken temizliğini, çıkarıldıktan sonra kolay iĢlenmesini, gözenekli yapısının 

tuttuğu bu doğal nem sağlar. Yapılan elektron mikroskop çalıĢmaları sonucu, alfa ve beta olmak üzere 

iki türlü sepiyolite rastlanmıĢtır (Brindley, 1959; Jones ve Galan, 1988)). 

Alfa sepiyolit 4–5 mikron uzunluk ve 0.2 mikron kalınlıkta lifsel bir yapıdadır. Katı; patates 

yumruları biçimindedir. Elle kullanılan madeni kesicilerle iĢlenebilecek sertliktedir. Beta sepiyolitse, 

daha az lif içerir, pullu yapısı vardır. Aynı ana kayadan kurtulan ve baĢka bir kaynaktan çıkan MgO, 

çok sığ bir bataklık ortamında yine magnezyum hidrosilikata dönüĢerek çökeliyorsa, lületaĢı gibi katı 

kütleler yerine tabakalı halde bulunur. Bu tabakalı yapıya sepiyolitik kil de denir. Kaliteli seramik, 

katalitik konvektör, korozyona dirençli otomobil boyası, hafif yapı malzemesi üretiminde, bio-

reaktörlerde, özel kâğıt yapımında, uzay araçlarının yalıtımında, iyon değiĢtiricilerde, parafinin 

ayrıĢtırılmasında ve bazı ilaçların yapımında kullanılır (Sabah ve Çelik, 1999; Irkeç, 1993). 

Sepiyolit, Avrupa‘da (Türkiye, Macaristan, Almanya) yüzyıllardır pipo yapımında 

kullanılmıĢtır. Daha yumuĢak ve kompakt olan çeĢitleri, önceleri pipo ve sigara kâğıdı olarak, daha 

sonraları inĢaat malzemesi olarak kullanılmıĢtır (Kavas ve Sabah, 2001) . 

Sepiyolit mineralinin dokusu, yüzey alanı, porozitesi, kristal morfolojisi ve kompozisyonu, bu 

mineralin teknolojik uygulamalarına temel teĢkil eden fizikokimyasal özellikleri ile yakından 

iliĢkilidir. Sepiyolit, ısıl muamelelere karĢı hassastır. Zeolitik ve absorbe su molekülleri, ısı derecesi 

yükseldikçe kaybedilir. Mineral ayrıca asitle muameleye karĢı da duyarlı olup bu iĢlem sonucu kristal 

yapı kısmen tahrip olabilir. Hem ısı hem de asit muameleleri, sepiyolitin yüzey özellikleri ve 

porozitesini değiĢtirebilir. Böylece mineralin en faydalı özelliklerinden (örneğin absorptif, koloidal ve 

katalitik özellikler) bazılarını bu iĢlemlerle değiĢtirmek mümkün olabilmektedir (Rodrugez vd.,1994; 

Sabah vd.,1996). Levha yapısına sahip diğer kil minerallerine göre daha nadir bulunmaları, çok özel 

Ģartlarda yataklanmalar göstermeleri, dokusal özellikleri, kristal yapılarındaki süreksizliklere bağlı 

kanallar tarafından sağlanan yüksek özgül yüzey alanları ile absorpsiyon özelliği, porozitesi, kristal 

morfolojisi ile komposizyonunun bağlı uygun nitelikli fizikokimyasal özellikleri, sepiyoliti tüm dünya 

da kıymeti gittikçe artan bir hammadde durumuna getirmiĢtir (Jones ve Galan, 1988; Sabah vd., 1996). 

Türkiye sepiyolit rezervleri bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir (DPT, 1996). 

Özellikle EskiĢehir yöresinde kaliteli ve rezerv bakımdan uygun sepiyolit yatakları bulunmaktadır 

(ġekil 1). 

ġekil 1: EskiĢehir – Sivrihisar ilçesinden alınan sepiyolit madeni 



315 

AMAÇ 

 

Bu çalıĢmada sepiyolitin CEM I 42.5 R çimentosu yerine ağırlıkça % 10, 20 ve 30 oranlarında 

ikame edilerek yeni katkılı harç karıĢımları ve katkısız standart haç numuneleri elde edilmiĢtir.  

Üretilen katkılı harçların mekanik ve fiziksel özelikleri belirlenerek, katkısız standart harç numunesine 

göre özelliklerdeki değiĢimler incelenmiĢtir. Böylece birçok alanda kullanılan sepiyolitin inĢaat 

sektöründe çimento ve beton teknolojisinde yapı malzemesi olarak kullanabilirliğinin araĢtırılması 

amaçlanmıĢtır.   

 

DENEYSEL ÇALIġMA 

 

ÇalıĢma, numune üretimi, fiziksel ve mekanik deneyler olmak üzere üç aĢamada 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Kullanılan Malzemeler 

 

Çimento 

Yapılan çalıĢmada CEM I 42.5 R tip çimento kullanılmıĢtır. Kullanılan çimentonun fiziksel, 

kimyasal ve mekanik özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: CEM I 42.5 R çimentosunun kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri 

 
Su 

Karma suyu olarak Kütahya ili Ģebeke suyu kullanılmıĢ olup, karma suyuna ait özellikler Tablo 

2‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Kullanılan suyun kimyasal analizi. 

Ph Ca Mg Cl SO4 BuharlaĢma bakiyesi 

6.85 58  mg/l 83  mg/l 46  mg/l 45  mg/l 434  mg/l 

 

Kum 

Harç karıĢımlarında Limak Batı Çimento tarafından Trakya Pınarhisar Kırklareli Fabrikasında 

üretilen standart CEN kumu kullanılmıĢtır. Bu kumun birim ağırlığı 1.352 kg/dm
3
, özgül ağırlığı ise 

2.563 kg/dm
3
 olarak saptanmıĢtır 

 

Sepiyolit 

 ÇalıĢmada EskiĢehir yöresine ait beyaz sepiyolit kullanılmıĢtır. Kullanılan sepiyolitin fiziksel 

ve kimyasal özellikleri Tablo 3‘te verilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Sepiyolitin kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 

 

 

Üretim Yöntemi ve Yapılan Deneyler 

 

Numune üretiminde kullanılacak sepiyolit kırıkları, karıĢımlarda kullanılmadan önce bilyalı 

değirmende çimento inceliğine kadar öğütülerek hazırlanmıĢtır.  

Dayanım deneyleri için TS EN 196-1‘e uygun olarak üretilen 40x40x160 mm boyutlarındaki 

harç numuneleri 7, 28 ve 56. güne kadar 20±2 °C sıcaklıktaki kirece doygun suda saklanmıĢtır. 

KarıĢımlar sepiyolitin CEM I 42.5 R çimentosu yerine ağırlıkça % 10, 20 ve 30 oranlarında ikame 

Ġçerik SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O SO3 Cl
-
 LOI C3S C2S C3A C4AF 

% 19.42 4.47 2.7 1.21 63.8 0.28 0.59 2.89 0.014 4.18 65.36 6.39 7.28 8.22 

Basınç Dayanımı,MPa Özgül 

ağırlık 

Ġncelik, 

cm
2
/g 

90 

 

45 

 

Kıvam 

Suyu, % 

Priz BaĢ,  

dak. 

Priz Son,  

dak. 

GenleĢme, 

mm 1gün 2gün 7gün 28gün 

3060 3455 0.4 4.6 27 185 285 0 14.2 25.2 44.9 59.8 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O Özgül ağırlık 

55.97 1.56 0.77 0.57 22.81 0.12 0.27 2-2.25 
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edilerek oluĢturulurken; karıĢım oranları Tablo 4‘te verilmiĢtir. Kür sürelerinin sonunda her bir seri 

için fiziksel ve mekanik özelikler belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 4: Harç numunelerinin karıĢım oranları 

Harç serileri Çimento (gr) Su (gr) Kum (gr) Sepiyolit (gr) 

0% 450 225 1350 0 

10% 405 225 1350 45 

20% 360 225 1350 90 

30% 315 225 1350 135 

 

DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Harç numuneleri üzerinde 7, 28 ve 56 gün sonunda birim ağırlık, ultrases geçiĢ süresi, 

ağırlıkça su emme, kılcallık ve basınç deneyleri yapılmıĢtır. Harç numunelerinin birim ağırlıkları, 

ultrases geçiĢ hızları, dinamik elastisite modülleri, ağırlıkça su emme oranları, kılcallık katsayıları ve 

basınç dayanımları hesaplanmıĢtır. Farklı kür yaĢı sonunda serilerde yapılan değerlendirmelerde,  0% 

(katkısız standart harç numunesi) serisinin her farklı yaĢtaki numunesi referans alınarak yapılan 

hesaplamalarda elde edilen bağıl değerlerin sonuçları aĢağıdaki Ģekillerde gösterilmiĢtir. 

ġekil 2`de sepiyolit miktarı değiĢimi ile farklı yaĢlardaki numunelerin birim ağırlık değiĢimi 

görülmektedir Üretilen sepiyolit katkılı harçların birim hacim ağırlıkları 2.20-2.29 g/cm
3
 arasında 

değiĢmektedir. Referans numunesinin yani 0% serisinin birim hacim ağırlıkları 2.19-2.26 g/cm
3
 

arasında değiĢmektedir. Özellikle ilerleyen yaĢlarda üretilen seriler kendi içlerinde 

değerlendirildiğinde birim hacim ağırlıklarında ortalama % 2 oranında artıĢ görülmüĢtür.  Ancak 0% 

serisine göre birim hacim ağırlıklarındaki değiĢim incelendiğinde artan sepiyolit miktarı ile özellikle 

20% ve 30% serilerinin birim hacim ağırlıklarında ilerleyen yaĢlarda % 1 oranında düĢüĢ görülmüĢtür. 

Bunun nedeni olarak çimentonun hidratasyonunu büyük ölçüde tamamladığını ve buna bağlı olarak 

çimento ile yer değiĢtiren sepiyolitin özgül ağırlığının çimentonun özgül ağırlığından daha düĢük 

olduğundan kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

 
ġekil 2: Harç numunelerinin bağıl birim hacim ağırlık değerleri 

 

Ultrases geçiĢ süresi deneyinde geçiĢ süreleri 37.4 ile 44.1 s arasında ölçülmüĢtür. Bu 

sonuçlara göre serilerin hesaplanmıĢ bağıl ultrases geçiĢ hızları ġekil 3`de verilmiĢtir. Ultrases geçiĢ 

hızı değerleri ise 4.73-3.66 km/sn değerleri arasında değiĢim göstermektedir. 7, 28 ve 56. gün sonrası 

0%  serisinin ultrases geçiĢ hızı değerleri sırası ile 4.73, 4.73 ve 4.5 km/sn‘dir. Farklı kür sürelerinde 

en yüksek ultrases geçiĢ hızı değerleri 0% serisinden elde edilmiĢtir. 10% ve 20% serilerinin üç farklı 

kür süresinde ultrases geçiĢ hızlarının hepsi 4 km/sn‘nin üzerindedir. 10%, 20% ve 30% serilerinin üç 

farklı kür süresi sonrası ultrases geçiĢ hızları 3.66 ile 4.6 km/sn arasında değiĢmektedir. BaĢlangıçta 

0% serisine göre artan sepiyolit miktarına göre üretilen harç serilerinde ultrases geçiĢ hızlarında 
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düĢüĢler görülmüĢ iken 56. günde bu düĢüĢ miktarında bir azalma olduğu saptanmıĢtır. Sonuçlar 

%10‘un üzerinde katılan sepiyolit katkısının harç numunelerinin porozitesini arttırdığını göstermiĢtir. 

Sepiyolitin lifli yapısı ve su tutma özelliği nedeniyle poroziteyi arttırdığı düĢünülmektedir. 

 

 
ġekil 3: Harç numunelerinin bağıl ultrases geçiĢ hızı değerleri 

 

ġekil 4‘te ultrases geçiĢ hızı ve birim hacim ağırlık sonuçları kullanılarak hesaplanan bağıl 

dinamik elastisite modülü değerleri yer almaktadır. Dinamik elastisite modülü (Edin) hesaplanırken 

Edin=10
5
xv

2
eki ―v‖ ultrases geçiĢ geçiĢ hızı olup 

1986). Dinamik elastisite modülü değerleri 30.55-51.90 GPa arasında değiĢmektedir. Sonuçlar 

incelendiğinde 10% serisinin 0% serisine göre meydana gelen dinamik elastiste modüllerindeki 

değiĢimler diğer serilere göre daha düĢük oranlardadır. En yüksek düĢüĢ, 56. günde % 22 oranında bir 

düĢüĢ ile 30% serisinde görülmüĢtür. 

 
ġekil 4: Harç numunelerinin bağıl dinamik elastisite modülü değerleri 

 

Üretilen sepiyolit katkılı harç numunelerinin, farklı yaĢlarda, bağıl basınç dayanımları ġekil 5‘te 

verilmiĢtir. Basınç dayanımları 29.4 ile 48.42 MPa arasındadır. 0% serisinin 7, 28 ve 56 günlük basınç 

dayanım değerleri sırası ile 40.2, 47.02 ve 47.83 MPa‘dır. 0% serisine göre sepiyolit katkılı serilerinin 

basınç dayanımları düĢük çıkmıĢtır. Sadece 28 gün sonrası 10% serisinin basınç dayanımı 48.42 MPa 

ile 0% serisinden daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Özellikle katkılı serilerde, artan oranlara karĢılık 

dayanımların 0% serisine göre düĢüĢ gösterdiği, bu düĢüĢlerin % 35 kadar olduğu saptanmıĢtır. Öte 

yandan serilerin dayanım kazanma performansları kendi içinde değerlendirildiğinde ve 7 günlük 

dayanım değerleri referans olarak alındığında, sepiyolit katkılı harç numunelerinin 28 ve 56 günlük 
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basınç dayanım değerleri 0% serisine göre daha çok artmıĢtır.  Sepiyolit katkılı harç numuneleri kendi 

referans dayanım değerlerine göre 56. gün sonrası yaklaĢık % 15-20 oranında bir artıĢ göstermiĢlerdir. 

Bu oran 0% serisinde % 2 olarak belirlenmiĢtir. 56 gün sonrası en küçük basınç dayanımı değeri    

35.98 MPa ile 30% serisine aittir. 

 

 
ġekil 5: Harç numunelerinin bağıl basınç dayanımı değerleri 

 

Üretilen sepiyolit katkılı harç numunelerinin ağırlıkça su emme değerleri ġekil 6‘da 

gösterilmiĢtir.  Seriler incelendiğinde genel olarak, ilerleyen yaĢlarda tüm serilerin su emme 

değerlerinde düĢüĢler görülmüĢtür. 10% serisinde yaklaĢık % 70 oranında meydana gelen düĢüĢ diğer 

serilerden ayrılmasına sebep olmaktadır. Diğer yandan 0% serisine göre meydana gelen değiĢimler 

incelendiğinde yine 10% serisi tüm yaĢlarda en az değiĢim gösteren seri olmuĢtur. Sepiyolit miktarı 

arttıkça su emme değerlerinde değiĢim ilerleyen yaĢlarda 0% serisine göre artmıĢtır. Genel olarak 

sepiyolitin boĢluklu yapısı ve buna bağlı su tutabilme özelliğinden dolayı sepiyolit oranı artıkça bütün 

serilerde su emme yüzdesi artmıĢtır. 

 

 
ġekil 6: Harç numunelerinin bağıl ağırlıkça su emme değerleri 

 

Harç numuneleri üzerinde yapılan kılcal su emme deneyi sonuçlarından elde edilen kılcallık 

katsayıları ġekil 7‘de verilmiĢtir. Sepiyolit katkılı harç numunelerinin kılcal su emme miktarları 0% 

serisinden daha fazla olduğu görülmüĢtür.  Özellikle 20% ve 30%  serilerinde bu durum belirgin bir 

Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Farklı yaĢlarda kılcal su emme miktarlarına bağlı olarak kılcallık katsayısı 

en yüksek 30%  serisinde görülmüĢtür. 
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ġekil 7: Harç numunelerinin bağıl kılcallık katsayısı değerleri 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Yapılan çalıĢmada sepiyolitin çimento ve beton teknolojisinde değerlendirilmesi araĢtırılmıĢtır. 

Sepiyolit ülkemizde rezerv açısından bolca bulunan bir malzemedir.  Bu çalıĢma kapsamında,  

 Fiziksel özeliklerden birim hacim ağırlıklar incelendiğinde, sepiyolitin özgül 

ağırlığının çimentoya göre daha düĢük olması nedeniyle üretilen harç numunesi 

serilerinde birim ağırlıklar sepiyolitli serilerde daha düĢük çıkmıĢtır. 

  Ultrases geçiĢ hızlarına göre sepiyolit katkılı serilerde, sepiyolitin yüksek su tutma 

özelliği ve özgül ağırlığının düĢük olması nedenleri ile ultrases geçiĢ hızı değerleri 0% 

serisinin altında kalmıĢtır. Bu sonuçlar sepiyolitli numunelerin daha poroz bir yapıya 

sahip olduğunu göstermiĢtir.  

 ÇalıĢma sonucunda sepiyolitli harçların farklı özelikler gösterdiği görülmüĢtür.  

 20% ve 30% sepiyolit içeren numunelerde fiziksel ve mekanik özellikler açısından ilgi 

çekici bir geliĢme görülmemiĢtir.  

 Yapılan deneyler sonucunda 10% serisinde fiziksel ve mekanik özellikler açısından 0% 

serisine çok fazla farklılık saptanmamıĢtır. Basınç dayanımlarında bazı yaĢlarda azda 

olsa yüksek değerler saptanmıĢtır.  

Sepiyolit katkılı harç numunelerinin birim ağırlığı 0% serisinden daha az olduğundan sepiyolit 

katklı çimentolar hafif beton üretiminde kullanılabilir. Üretilecek sepiyolit katkılı betonlar, ses yalıtımı 

gerektiren hafif ve boĢluklu bölme duvarlarında, döĢemelerde, teras ve duvarlarda, dolgu ve tesviye 

betonu olarak kullanılması bu çalıĢmanın bir sonucu olarak önerilmektedir. 
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Bor Atıklarının Çimento Harcı Üretiminde Değerlendirilmesi  
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Özet 

 

Dünyada en çok bor rezervlerine sahip ülke Türkiye‘dir. Bor üretimi sırasında borun bir kısmı kil 

içerisinde kalmaktadır. Kil içerisinde bulunan borun değerlendirilmesi, atık içindeki borun tekrar elde 

edilmesi veya kil içerikli bor atıklarının kullanılması Ģeklinde olmaktadır. Bor atıklarının özellikle 

seramik, tuğla, cam ve çimento üretimi sırasında kullanılması üzerine birçok bilimsel çalıĢma 

bulunmaktadır.  

Bu çalıĢmada, Balıkesir-Bigadiç bor atıklarının 1%, 2,5%, 5%, 10% ve 20% oranlarında Portland 

çimentosu (CEM I 42,5 R) ile yer değiĢtirilmesi incelenmiĢtir. Elde edilen farklı çimentolar üzerinde 

fiziksel, mekanik ve dayanıklılık deneyleri Türk Standartlarına uygun olarak yapılmıĢtır. Öncelikle,  

belirlenen oranlarda bor atığı klinker ve alçıtaĢı 100µm elekten geçecek Ģekilde bilyeli değirmende 

öğütülmüĢtür. Ġkinci aĢamada, üretilen 6 adet çimento ile harç numuneleri üretilmiĢtir. Üretilen harç 

numunelerinin bakımı 20C‘de yapılmıĢtır. Basınç dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı deneyleri 

2., 7., 14., 28. ve 90. günlerde uygulanmıĢtır. Alkali-silika reaksiyonu ve donma-çözülme direnci 

belirlenmiĢtir. 1%, 2,5%, ve 5% bor atığı içeren harç numunelerin basınç dayanımı değerlerinin 

Portland çimentosu (CEM I 42,5 R) standardını yakaladığı görülmüĢtür.  

 

Anahtar Kelimeler: Bor atıkları, Çimento harcı, Basınç dayanımı, Dayanıklılık   

 

 

Utilization of Boron Waste In The Production Of Cement Mortar  
 

Abstract 

 

Turkey has the largest boron reserve in the world. A certain amount of boron in clay stays during the 

production of boron mine. Boron waste mineral has been evaluated by recovering boron minerals from 

waste clay or using directly boron waste mineral in some areas. The evaluation of boron waste in the 

scientific studies is that boron waste especially was used in the ceramic, brick, glass and cement 

industry. 

In this study the utilization of Balıkesir-Bigadiç boron waste by replacing with different; 1%, 2,5%, 

5%, 10% and 20% amount of Portland cement (CEM I 42.5 R) was investigated. Various physical, 

mechanical and durability tests were carried out to control the quality of the cement according to 

Turkish Standards. In the first part, the specified boron waste, clinker and gypsum were ground by 

using ball mill during passing 100µm sieve. In the second part, cement mortars were produced by 

using six cements. Preparation of mortar specimens were maintained at 20C curing temperatures. 

Compressive and flexural strength tests were applied at the 2nd, 7th, 14th, 28th and 90th days. Alkali-

silica reactions and freeze-thaw resistance were determined. It was concluded that compressive 

strength values of cement mortar specimens having 1%, 2,5%, and 5% boron waste got closed to the 

CEM I 42.5 R Portland cement standards. 

 

Keywords: Boron waste, Cement Mortar, Compressive Strength, Durability 
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GĠRĠġ 

 

Dünyamızda geliĢen teknolojiler sonucunda endüstriyel üretimler hızla artmaktadır. Bununla birlikte 

fabrikaların atık ürünleri de çoğalmaktadır. Bu tür atıkların değerlendirilmesi için atık yönetimi 

oluĢturmak gerekmektedir. Endüstriyel atıklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda 

küçümsenmeyecek derecede artarak çevresel problemlere neden olmaktadır. Bu atıkların birçok alanda 

değerlendirilmesi hem çevresel hem de ülke ekonomisi için önem arz etmektedir (Akbulut, 2009:80) 

Atık maddelerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde depolanmasının yüksek maliyeti 

sorunun ciddiyetinin baĢka bir boyutudur. Bu durum birçok sanayileĢmiĢ ülkede olduğu gibi, bizimde 

önümüze atık malzemelerin değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır (Uğurlu,2009:214).  

Yukarıda ifade edilen atıklardan biri de Dünya rezervlerinin %73‘üne sahip Türkiye‘deki bor 

minerallerinin üretimi sırasında oluĢmaktadır (Eti Maden, 2015). Konsantre Bor üretimi, açık ocak 

madenciliği, kırma, yıkama, eleme ve cevher üretimi Ģeklinde elde edilmektedir. Üretim sırasında,  bor 

cevheri sulu sistemler ile zenginleĢtirilmektedir. Sistemden Ģlam denilen bor içeriğine sahip atık kil 

pestili bir sahada depolanmaktadır. Atık kil içerisinde belirli oranlarda bor içeriği bulunmaktadır.   

Türkiye‘nin bilinen bor yatakları Kırka/EskiĢehir, Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve 

Emet/Kütahya‘da bulunmaktadır. Ülkemizde en çok bulunan bor mineralleri tinkal 

(Na2O.2B2O3.10H2O) ve kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O)‘tir. Tinkal yatakları Kırka‘da, kolemanit 

yatakları ise Emet, Bigadiç ve Kestelek‘te bulunmaktadır. Türkiye‘deki rezerv miktarları mineral 

bazında Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

  

Tablo1: Bor Madeni Rezerv Miktaları (Eti Maden, 2015) 

Bölge  Miktar(ton) 

EMET(Kolemanit-Üleksit) 1.851.291.000 

KIRKA(Tinkal)    832.676.000 

BĠGADĠÇ(Kolemanit-Üleksit)    631.865.000 

KESTELEK(Kolemanit)        5.255.000 

TOPLAM 3.285087.000 

 

Çimento üretiminde borun kullanılması (B2O3) aslında yeni değildir. Muhtelif araĢtırmacılar saf B2O3 

kullanarak ürettikleri çimentonun özelliklerinde önemli sayılabilecek iyileĢmeler sağlandığını tespit 

etmiĢlerdir. Bu doğrultuda ülkemizde de bu tür çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve kolemanitin en uygun mineral 

olabileceği belirlenmiĢtir. Çünkü yapısında çimento özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek 

herhangi zararlı bileĢenin olmaması büyük bir avantajdır (Sağlık vd. 2009:49).  

Bununla birlikte üretim sırasında ortaya çıkan bor içeriğine sahip kilin çimento üretiminde 

değerlendirilmesi üzerine de çalıĢmalar yapılmıĢtır. Uğurlu ve arkadaĢları (2004:8) yaptıkları 

çalıĢmada 1%, 1.5%,2.5%,5%,7.5%,10%,15% ve 20% oranlarında çimento ile 2 farklı bor içeriğine 

sahip kil pestili ile yer değiĢtirerek harç numuneleri üretmiĢlerdir. 5% oranına kadar basınç dayanımı 

değerlerinin kontrol numunesine göre fazla farklar göstermediğini ve atık oranın artması ile priz 

sürelerinin artıĢ gösterdiğini ifade etmiĢlerdir. BaĢka bir çalıĢmada ise;  kolemanit konsantratör atığını 

tek ve çeĢitli yapay puzolanlarla karıĢtırarak çimento esaslı harç numuneleri üretmiĢlerdir. Kolemanit 

atığı, uçucu kül ve alünit katkılı karıĢımların priz baĢlangıcı ve priz sonu sürelerinin kontrol 

numunelere göre uzadığını ifade etmiĢlerdir. %7KKA+%13 UK+%1 Alünit katkılı çimento harcının 

basınç dayanımının yüksek çıktığı sonucuna varmıĢlardır (Özmal vd. 2005:8). Özdemir ve Öztürk 

(2003:3) bor içeren kil atıklarının değerlendirilmesi üzerine yaptıkları bir çalıĢmada; 5% ve 10% 

oranlarında bor içeriğine sahip kil atıklarının çimento üretiminde kullanılabileceği sonucuna 

varmıĢlardır. En iyi sonucu 1% katkılı çimento harçları ile elde etmiĢlerdir. Kolemanit atığı ve kil 

pestili baĢka bir çalıĢmada daha çimento ile yer değiĢtirilmiĢ ve 5% katkı oranına kadar numunelerin 

basınç dayanımı değerleri yüksek çıkmıĢtır. Aynı zamanda priz sürelerinin uzadığı tespit edilmiĢtir 

(Erdoğan vd. 1998:5).  

Bor atıkları sadece çimento üretiminde değil tuğla, hafif yapı elemanları ve kiremit üretiminde de 

kullanılmıĢtır. Uslu ve Arol (2004:4) 30% oranına kadar bor atıklarının tuğla özeliklerini ve üretimini 

iyileĢtirdiğini çalıĢmalarında ifade etmiĢlerdir. Boraks atıklarının kiremit üretiminde kullanıldığı baĢka 

bir çalıĢmada; 2% oranına kadar katılan atıkların kiremitin fiziksel özelliklerini iyileĢtirerek kiremit 

üretiminde kullanılabileceğini ifade etmiĢlerdir (Kurama vd. 2007:6). 
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Bu çalıĢmada, Balıkesir-Bigadiç bor atıkları ve CEM I 42.5R Portland çimentosu kullanılarak TS 

EN196-1‘e (TSE 2002)  göre çimento esaslı harç numuneleri üretilmiĢtir. Balıkesir-Bigadiç bor 

atıkları 1%, 2.5%, 5%, 10% ve 20% oranlarında Portland çimentosu ile yer değiĢtirilmiĢtir. Üretilen 

çimento esaslı harç numuneleri üzerinde fiziksel, mekanik ve dayanıklılık deneyleri uygulanmıĢtır. 

Bor miktarının, çimento esaslı harçların mekanik ve dayanıklılık özelliklerine etkisi incelenmiĢtir. Bor 

atıklarının harç üretiminde kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. 

 

DENEYSEL ÇALIġMA 

 

 Materyal 

 

Harç üretimi için kullanılan TS EN 197-1‘e (TSE 2012) uygun üretilen Portland çimentosu, CEMI 

42.5 R Balıkesir LĠMAK Çimento Fabrikası silolarından alınmıĢtır. Kolemanit atık Ģlamı, Bigadiç Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü konsantratör tesisi atık Ģlam havuzundan temin edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan 

Portland çimentosu, atık su ve Ģebeke suyunun kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2:  Portland çimentosu ve kolemanit atığının fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Kimyasal BileĢen (%) CEMI 42.5 R Kolemanit Atığı 

CaO 64.45 24,71 

SiO2 20.3 13,34 

Al2O3 5.15 0,93 

Fe2O3 2.78 0,203 

MgO 1.42 8,43 

Na2O 0.25 0,14 

K2O 0.84 - 

SO3 2.77 0,32 

Cl
− 

0.0075 - 

KK 3.21 - 

B2O3 - 16,28 

Fiziksel Özellikler   

Yoğunluk (g/cm
3
) 3.11 2,3 

Özgül yüzey(cm
2
/g) 3458 - 

Basınç Dayanımı (MPa)   

2 günlük 27.3  

7 günlük 38,7  

28 günlük  46,9  

   

Priz Süreleri CEM I 42.5 R K1 K2.5 K5 K10 K20 

Priz BaĢlama(dak) 182 190 205 220 280 320 

Priz Sona Erme (dak) 230 235 250 285 350 485 

 

Yöntem 

 

Harç numuneleri, TS EN196-1‘de (TSE 2002) belirtilen 1:2:6 oranlarında su, çimento ve standard 

Rilem kumunun laboratuvar tipi mikserle karıĢtırılmasıyla elde edilmiĢtir. Üretilen harç karıĢımları, 

4×4×16 cm prizmatik standart kalıplara, 5×5×5 cm küp kalıplara ve 2.5×2.5×28.5 cm prizmatik 

standart kalıplara standartlara uygun olarak yerleĢtirilmiĢtir. Kalıp içerisinde bir gün süreyle %95 nem 

ve 20°C kür sıcaklığına sahip kür odasında bekletilen numuneler daha sonra kalıptan çıkarılarak, 20±2 

ºC sabit sıcaklığa sahip kür havuzlarında basınç dayanımı deneyleri uygulanıncaya kadar bakıma tabi 

tutulmuĢlardır. 4×4×16 cm prizmatik numuneler kullanılarak 2., 7., 28. ve 90. günlerde harç 

numuneleri üzerinde eğilmede çekme ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıĢtır. 

5×5×5 cm boyutlarındaki çimento esaslı harç numuneleri dayanıklılık deneylerinde kullanılmak üzere 

üretilmiĢtir. Donma-çözülme deneyleri için numuneler öncelikle standartlara uygun olarak 28 gün 

boyunca 20±2°C sıcaklığına sahip kür havuzunda bakımı yapılmıĢtır. Daha sonra suya doygun 
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numuneler -20°C sabit sıcaklıkta ev tipi derin dondurucuda 4 saat süreyle donması sağlanmıĢtır. Bu 

süre sonunda, derin dondurucudan çıkarılan numuneler 4 saat süre ile oda sıcaklığındaki su dolu bir 

kap içerisinde çözünmeleri sağlanmıĢtır. Donma-çözülme döngüsü 30 kez tekrarlandıktan sonra, 

numuneler basınç dayanımına tabi tutulmuĢtur. Aynı zamanda karĢılaĢtırılma yapılabilmesi için 

normal Ģartlarda bakımı yapılan numuneler de aynı zaman diliminde basınç dayanımına tabi 

tutulmuĢtur 

Alkali-silika etkisinin incelenmesi için, 2.5x2.5x28.5 cm boyutundaki harç numuneleri 80
o
C sıcaklıkta 

ve 1N NaOH çözeltisi içerisinde 14 gün boyunca bakımı yapılmıĢtır. Numunelerdeki boy değiĢim 

miktarları ASTM C 1260‘a (ASTM 2014:5) göre belirlenmiĢtir.  

 

DENEY SONUÇLARININ ĠRDELENMESĠ 

 

Basınç Dayanımı 

  

Katkı miktarına bağlı olarak çimento esaslı harçların zamana bağlı basınç dayanımı geliĢimi ġekil 1‘de 

verilmiĢtir. K1, K2.5, K5, K10 ve K20 harçlarının 28 günlük basınç dayanımı değerleri sırasıyla, 

46MPa, 45.84MPa, 44.75MPa, 38.37MPa ve 27.7MPa olarak elde edilmiĢtir. Portland çimentosu ile 

üretilen kontrol harcının 28 günlük basınç dayanımı ise 46.92MPa olarak elde edilmiĢtir. ġekil 1 

incelendiğinde; 5% oranına kadar bor atığı içeren harç numunelerinin 28 günlük basınç dayanımı 

değerlerinin kontrol numunesine göre çok fazla farklılık göstermediği görülmektedir. Ayrıca, CEM I 

42.5R çimento standardı için belirtilen 28 günlük minimum 42.5MPa basınç dayanımı değerinin 

üstünde sonuçlar elde edilmiĢtir. 90 günlük basınç dayanımı değerlerindeki değiĢim miktarı da 5% 

katkı oranına kadar 28 günlük değerlerde olduğu gibi farklılık göstermemiĢtir. Korelasyon 

katsayılarına bakıldığı zaman, R
2
 değerlerin bütün zamanlarda yüksek çıktığını görülmektedir. Sonuç 

olarak, 5% katkı oranına kadar bor atıklarının kullanımının uygun olacağını söylemek mümkündür. 

Böylece bor atıklarının çevreye verdiği zararlı etkiler en az düzeye indirilmiĢ ve atıkların stoklanması 

için geniĢ alanlara ihtiyaç duyulmamıĢ olunacaktır.. 

 

 
 

ġekil 1: Katkı oranına bağlı olarak harçların basınç dayanımı geliĢimleri 
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Eğilmede Çekme Dayanımı 

 

DeğiĢen katkı oranlarına bağlı olarak üretilen harç numunelerinin 2, 7, 28 ve 90 günlük eğilmede 

çekme dayanımı değerleri ġekil 2‘deki grafikte gösterilmiĢtir. K1, K2.5, K5, K10 ve K20 çimento 

esaslı harç numunelerinin 28 günlük eğilmede çekme dayanımı değerleri, 7.73MPa, 8.19MPa, 

7.72MPa, 6.16MPa ve 5.46MPa olarak elde edilmiĢtir. Portland çimentosu ile üretilen kontrol harcının 

28 günlük eğilmede çekme dayanımı ise 7.57MPa olarak elde edilmiĢtir. 1%, 2.5% ve 5% katkı 

oranına sahip çimento esaslı harç numunelerinin 28 günlük eğilmede çekme dayanımı değerleri 

yüksek çıkmıĢtır. 90 güne ulaĢıldığında, 28 günlük kontrol numunesinin eğilmede çekme dayanımı 

değeri 5% katkı oranına kadar olan katkılı harçların eğilmede çekme dayanımı değerini geçtiği 

görülmüĢtür. Korelasyon katsayılarına bakıldığı zaman, R
2
 değerlerin bütün zamanlarda yüksek 

çıktığını görülmektedir. Sonuç olarak, 5% katkı oranına kadar bor atıklarının kullanımının uygun 

olacağını söylemek mümkündür. 

 

 
ġekil 2: Katkı oranına bağlı olarak harçların eğilmede çekme basınç dayanımı geliĢimleri 

 

 

 Donma Çözülme 

 

30 döngü olarak tekrarlanan donma çözülme deneyleri sonucunda elde edilen basınç dayanımı ile o 

zaman kadar normal Ģartlarda bakımı yapılan harçların basınç dayanımı değerleri elde edilmiĢtir. 

Dayanım geliĢimi(%), normal kür Ģartlarında bakımı yapılan 28 günlük basınç dayanımı verilerini 

temel alarak, aradaki basınç dayanımı farkının normal Ģartlarda bakımı yapılan numunelerin 28 günlük 

basınç dayanımlarına oranının yüzdesi Ģeklinde hesaplanmıĢtır. Donma çözülme sonucunda basınç 

dayanımlarındaki değiĢim ġekil 3‘de verilmiĢtir. ġekil 3 incelendiğinde görülmektedir ki, 1% ve 2.5% 

katkı oranına sahip çimento esaslı harçların donma çözülme dayanımındaki değiĢim kontrol 

numunesine göre yaklaĢık 2 kat daha iyi sonuçlar vermiĢtir. Bu durumu Ģöyle açıklayabiliriz; yapılan 

çalıĢmalarda belirtildiği üzere bor çimentonun priz süresini geciktirmektedir. Bu yüzden bor içeriğine 

sahip çimento esaslı harçların dayanım geliĢimi daha yavaĢ, dengeli ve homojen olarak dağılım 

göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı içyapıdaki boĢluk miktarının azalması söz konusu olabilir. 

BoĢluk miktarının azalması sonucunda, boĢluklar tarafından emilen su miktarı azalacak ve donma 

çözülme döngüsünden sonra içyapıda oluĢabilecek gerilme farklarının da en az düzeye inmesi 

beklenebilecektir. Bu nedenle, 2.5% bor içeriğine kadar çimento esaslı harç numunelerinin donma 

çözülmeye karĢı daha dayanıklı olabilecekleri sonucuna varılabilir.  
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ġekil 3: Donma-çözülme etkisindeki harçların basınç dayanımı değiĢimi (%) 

 

Alkali Silika Reaksiyonu 

 

ASR deneyi sonucunda numunelerde elde edilen genleĢme değerleri için ASTM C 1260 (ASTM 

2014:5) standardında genleĢmelerin önemi hakkında bir takım sınırlamalar önerilmektedir. Bunlar: 

• Güvenli bölge: GenleĢme değeri %0.1‘in altındaysa ASR problemi yoktur. 

• ġüpheli bölge:  GenleĢme değeri %0.1 ile %0.2 arasındaysa ASR riski muhtemeldir. 

• Tehlikeli bölge: GenleĢme değeri %0.2 değerinin üzerinde ise ASR açısından tehlikelidir. 

 

ġekil 3‘te, çimento esaslı harçların bor atık oranına göre ASR genleĢmeleri görülmektedir. Bütün 

harçların genleĢmeleri incelendiğinde en düĢük genleĢme değeri 3. gün sonunda görülürken; en fazla 

genleĢme değerleri de kimyasal reaksiyonların geliĢiminden dolayı 28. gün sonundaki ölçümlerde elde 

edilmiĢtir. Kontrol harcında, 14 gün sonundaki genleĢme değerinin %0,3 değeri ile tehlikeli bölgede 

kaldığı görülmektedir.12. gün sonunda K10 numunesi güvenli bölgeye yakın kaldığı görülmektedir. 

Katkı oranın artması ile doğru orantılı bir genleĢmenin olduğu söylenemez. Genel olarak bakıldığında, 

bor katkısı kullanımının alkali silika reaksiyonu sonucunda oluĢan genleĢme değerlerinde azalma 

eğiliminin olduğudur.  

 

 ġekil 4: Katkı oranına bağlı olarak harçların boy değiĢim miktarları (%) 
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SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢmada, bor atıklarının çimento üretiminde ve inĢaat sektöründe kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. 

ÇeĢitli katı atıkların çimento ve beton üretiminde kullanımına yönelik birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bor 

içeriğine bağlı olarak bu zamana kadar yapılmıĢ çalıĢmalar mevcuttur. ÇalıĢmada kullanılan bor 

atıklarının oranına bağlı olarak çimento esaslı harçların dayanım ve dayanıklılık açısından geliĢimi 

incelenerek aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

 

   5% oranına kadar bor atığı içeriğine sahip çimento esaslı harçların basınç dayanımı 

değerlerinin kontrol numunesine göre fazla azalmadığını söylemek mümkündür. 28 günlük 

basınç dayanımları karĢılaĢtırıldığında en yakın sonucun K1 çimento esaslı harçlar ile elde 

edildiği görülmüĢtür. CEM I 42.5R çimento standardı için belirtilen 28 günlük minimum 

42.5MPa basınç dayanımı değerinin üstünde sonuçlar elde edilmiĢtir. 

   Aynı durum, eğilmede çekme dayanımları içinde söylenebilir. 5% oranına kadar bor atığı 

içeriğine sahip çimento esaslı harçların eğilmede çekme dayanımı değerleri kontrol numunesine 

göre fazla çıkmıĢtır. En yüksek değeri K2.5 çimento esaslı harçlarla elde edilmiĢtir. 

   Donma-Çözülme etkisinde, 1% ve 2.5% bor atığı içeriğine sahip çimento esaslı harçların 

dayanım değiĢimi kontrol numunesine göre yaklaĢık 2 kat daha yüksek olmuĢtur. Özellikle K1 

numunesi donma-çözülmeye karĢı en iyi dayanıklılığı göstermiĢtir. 

   Alkali silika reaksiyonu açısından K10 numunesi güvenli sınırlar içinde kaldığı söylenebilir. 

Diğer katkı oranlarında ise, kontrol numunesine göre daha az genleĢme olduğu görülmüĢtür.  

 

Genel olarak bakıldığında bor içeriğine sahip kil atıklarının çimento esaslı harcı üretiminde 

kullanılabileceği yönündedir. Harçların dayanım ve donma-çözülme etkisindeki davranıĢını olumlu 

yönde arttırmıĢtır. Bu çalıĢma farklı tip çimento ve mineral katkıların birlikte kullanımı ile 

zenginleĢtirilebilir. 
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Özet 

 

Yangın geciktirici kimyasallar ile emprenye iĢlemi, ahĢap ve ahĢap esaslı ürünlerin yangından 

korunmasında çok etkili bir iĢlemdir. Bu yüzden, yangın geciktirici kimyasalların kullanımı tüm 

dünyada artmaktadır. Ancak, yangın geciktirici kimyasallar, uygulanmıĢ oldukları malzemelerin 

fiziksel, mekanik ve diğer bazı teknolojik özellikleri üzerinde bir etkiye neden olmaktadır. 

 

Bu çalıĢmada, farklı konsantrasyonlardaki çeĢitli yangın geciktirici kimyasalların, kontrplakların ısıl 

iletkenlikleri üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Ağaç türü olarak, kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) 

ve sarıçam (Pinus sylvestris L.) kullanılmıĢtır. Yangın geciktirici kimyasal olarak çinko borat, 

monoamonyum fosfat ve amonyum sülfat ve tutkal türü olarak da ÜF kullanılmıĢtır. Kaplama 

levhaları daldırma metoduna göre emprenye edilmiĢ ve %5, %7 ve %10 olmak üzere üç farklı çözelti 

konsantrasyonları seçilmiĢtir. Kontrplak levhalarının ısıl iletkenlikleri ASTM C 518 ve ISO 8301 

standardına göre belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda, yangın geciktirici kimyasallar ile emprenye 

edilmiĢ kaplamalardan üretilen kontrplakların ısıl iletkenlik katsayı değerleri, emprenye edilmemiĢ 

kontrol grubu levhalarından daha yüksek bulunmuĢtur. Değerlerdeki bu artıĢ, konsantrasyon 

miktarının artmasına bağlı olarak çeĢitlilik göstermiĢtir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yangın Geciktirici, Kontrplak, Konsantrasyon, Isıl İletkenlik 

 

 

Effect of Various Fıre Retardant Chemicals in Different Concentrations on 

Thermal Conductivity of Plywood 
 

Abstract 

 

The treatment with fire retardant chemicals is the most effective process to protect wood and wood 

based products from fire is. Therefore, use of fire retardant chemicals has been increased all over the 

world. However, the fire retardant chemicals have an effect on physical, mechanical and other some 

technological properties of the materials treated with them.  

 

In this study, it was examined that the effect of various fire retardant chemicals in different 

concentrations on thermal conductivity of plywood. Alder (Alnus glutinosa subsp. barbata ) and Scots 

pine (Pinus sylvestris L.) were used as wood species; zinc borate, monoammonium phosphate and 

ammonium sulfate were used as fire retardant chemicals and UF resin was used as adhesive. The 

veneer sheets were treated with immersion method and chosen three different concentrations as 5%, 

7% and 10% aqueous solutions. Thermal conductivity of plywood panels was determined according to 

ASTM C 518 & ISO 8301. As a result of this study; it was found that thermal conductivity coefficient 

values of panels produced with the veneers treated with fire retardant chemicals were higher than those 

of untreated control panels. This increase of the values varied with increasing the concentration of 

solution. 

 

Keywords: Fire Retardant, Plywood, Concentration, Thermal Conductivity 
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GĠRĠġ  

 

Dünya üzerindeki enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak 

üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri 

geliĢtirmiĢlerdir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Özellikle 

binanın iç ortamını dıĢ ortamdan ayıran yapı elemanlarını kapsar (Uysal vd., 2011:262). 

Ġnsan yaĢamı ve kültürünün geliĢme sürecinde uzun ve mükemmel bir tarihe sahip olan ahĢap; 

yapılarda taĢıyıcı eleman, dıĢ cephe kaplaması, döĢeme ve çatı malzemeleri olarak kullanıldığı gibi, 

endüstriyel konstrüksiyonlar da köprü, iskele ve daha pek çok alanda da yoğun olarak kullanılmaktadır 

(Demir, 2014:1). Bazı kullanım yerlerinde masif ağaç yerine değerlendirilebilecek çelik, plastik ve 

beton gibi alternatif malzemeler olmasına rağmen,  her zaman doğal bir mühendislik malzemesi olarak 

ahĢabın bu malzemelere karĢı üstünlüğü günümüzde de geçerliliğini korumaktadır (Çolakoğlu vd., 

2002:130). Bu üstünlüklerden biri de, ahĢap malzemenin gözenekli yapıya sahip olmasından dolayı ısıl 

iletkenliğinin, diğer yapı malzemelerine göre daha düĢük olmasıdır (Gu ve Zink-Sharp, 2005:699). 

Endüstriyel iĢlemler için kurutma modellerinin iyileĢtirilmesi, tutkal sertleĢme süresinin, yalıtkanlık 

derecesinin ve ısı transfer hızının tespiti için ısı iletkenliği önemli bir parametre kabul edilmektedir 

(Ozdemir vd., 2013:121; Gu ve Zink-Sharp, 2005:699). AhĢap malzemede ısı iletme kabiliyeti; ağaç 

türüne ve aynı ağaçta liflerin gidiĢ yönüne göre, çeĢitli bağlayıcı maddeler ve bunlara ilave edilen 

dolgu ve katkı maddeleri ile üretilen ahĢap levhalarda ise, bağlayıcı madde çeĢidi ve ilave maddelerin 

türüne göre değiĢim göstermektedir (Demirkır, 2014: 23).  

AhĢap ve diğer ahĢap esaslı kompozit levhalarda bazı sakıncalı özellikleri vardır. Bu sakıncalı 

özellikten biri, materyalin kolay yanabilmesi ve tutuĢabilmesidir (Özkaya vd., 2007:1457). Bu 

dezavantajlı durumdan dolayı; yapılarda, inĢaat sektöründe vb. kullanım alanlarında değerlendirilmesi 

sınırlı hale gelmekte, kullanılması durumunda ise dayanım özelliklerinin iyileĢtirilmiĢ olması 

gerekmektedir. Bu amaçla; malzemenin yanma karakteristiklerine etki edip dayanımlarını artırmak 

için çeĢitli yanmayı geciktirici kimyasal maddelerle muamele edilerek güçlendirilmesi yönünde 

çalıĢmalar yapılmaktadır (Gu vd., 2007:7835; Kozlowski vd., 1999:523). Yapılan çalıĢmalarda, 

yanmayı geciktirici amaçla kullanılan bu kimyasal maddelerin aynı zamanda uygulandıkları 

malzemelerin diğer fiziksel, mekanik ve bazı teknolojik özelliklerine de etki ettiği görülmektedir 

(Sweet ve Winandy, 1999:312). 

Bu çalıĢmada, farklı konsantrasyonlardaki çeĢitli yangın geciktirici kimyasalların, kontrplakların 

ısıl iletkenlikleri üzerine etkisi araĢtırılması amaçlanmıĢ ve konsantrasyon oranının değiĢmesiyle 

birlikte ısıl iletkenlik katsayı değerlerinde ne gibi değiĢiklikler olduğu saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 

YÖNTEM 

 

Materyal  

Ağaç türleri olarak, kontrplak endüstrisinde yaygın olarak kullanılan türler seçilmiĢtir. Yapraklı 

ağaç türlerinden Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) ve iğne yapraklı ağaç türlerinden 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.) seçilmiĢtir. Yangın geciktirici kimyasal olarak da çinko borat, amonyum 

sülfat ve monoamonyum fosfat kullanılmıĢtır. Kaplamaların yapıĢtırılmasında katı madde oranı % 55 

olan üre formaldehit tutkalından faydalanılmıĢtır. 100 birimlik tutkal reçinesine, ağırlıkça 30 birim 

buğday unu ve sertleĢtirici olarak da %15‘lik 10 birim amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi katılmıĢtır.  

 

Kaplamaların Emprenye İşlemi ve Kontrplakların Üretilmesi 

Kaplama üretimi, K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Kontrplak 

Pilot tesisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Soyma iĢleminden önce sarıçam tomruklar, 12-16 saat arasında 

uygun sürelerde buharlama iĢlemine tabi tutulmuĢ olup, sakallı kızılağaç tomrukları kesimden sonra 

taze halde soyulmuĢtur. Soyma iĢlemi için, 80 cm uzunluk ve 40 cm çapa kadar soyma yapabilen 

kaplama soyma makinesi kullanılmıĢtır. Soyma iĢlemi sırasındaki yatay açıklık kaplama kalınlığının 

%85‘i, düĢey açıklık 0,5 mm olarak ayarlanarak, 2 mm kalınlığında 50 cm x 50 cm ebatlarında 

kaplama levhaları elde edilmiĢtir. Üretilen soyma kaplamalar; kaplama kurutma makinesinde, 

endüstriyel koĢullarda yaygın olarak kullanılmakta olan 110 °C sıcaklığında 5 dakika kurutma 

iĢlemine tabi tutulmuĢlardır.  
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Kaplamalarının emprenye edilmesinde farklı yöntemler mevcut olmakla birlikte, uygulanma 

kolaylığı ve daha ekonomik olması nedeniyle bu çalıĢmada batırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu amaçla, 

50x30x50 cm boyutlarında bir emprenye tankı hazırlanmıĢ ve kaplamaların eĢit miktarda çözelti ile 

temasını sağlamak için tankın iç kısmı eĢit aralıklara bölünmüĢtür. ÇalıĢmada kullanılan tüm 

emprenye maddelerinin  %5, %7 ve %10‘luk çözeltileri hazırlandıktan sonra kaplama levhaları bu 

çözeltilerin içerisine daldırılarak 20 dakika bekletilmiĢlerdir. Kaplama levhaları emprenye iĢleminden 

sonra endüstriyel koĢullara uygun olarak (110 °C sıcaklıkta) rutubeti %5-7 olacak Ģekilde ikinci bir 

kurutma iĢlemine tabi tutulmuĢlardır.  

Emprenye maddesi retensiyon (absorblanan net kuru madde) miktarlarının belirlenebilmesi 

amacıyla kaplamalar emprenye öncesi ve sonrasında tartılmıĢlardır. Ağaç türüne göre kaplamaların 

retensiyon oranları hesaplanmıĢ ve Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

  

Tablo 1. Kaplamalara ait emprenye maddesi ortalama retensiyon miktarı değerleri 

Yangın Geciktirici Türü Konsantrasyon Oranı (%) 
Retensiyon Miktarı (kg/m

3
) 

Sarıçam Kızılağaç 

Monoamonyum Fosfat 

5 12,689 10,233 

7 18,033 14,595 

10 23,402 18,601 

Çinko Borat 

5 13,800 16,324 

7 19,915 20,107 

10 26,420 29,053 

Amonyum Sülfat 

5 11,578 9,781 

7 17,553 11,350 

10 24,993 15,254 

 

Belirlenen tutkal reçetesine göre hazırlanmıĢ olan tutkal çözeltisinin kaplama levhalarına 

sürülmesinde 4 silindirli tutkallama makinası kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, birim alana (1m
2
) 160 gr 

tutkal sürülecek Ģekilde bir dozajlama yapılmıĢtır. Tutkal sürülen levhalar lifleri birbirine dik gelecek 

Ģekilde üst üste yerleĢtirilerek levha taslağı oluĢturulmuĢ ve presleme iĢlemine geçilmiĢtir. 

Presleme iĢleminde uygulanan sıcaklık 110°C olarak ayarlanmıĢ ve levha taslağı pres levhaları 

arasına yerleĢtirilmiĢtir. Pres basıncı kızılağaç için 12 kg/cm
2
, sarıçam için 8 kg/cm

2
, presleme süresi 

ise 6 dakika olarak uygulanmıĢtır. Presten çıkan kontrplaklar, aralarına herhangi bir istif latası 

koyulmadan üst üste yerleĢtirilmiĢ ve bu Ģekilde yavaĢ yavaĢ soğumaları sağlanmıĢtır. 

 

Metot 

Isıl iletkenlik ölçümleri her bir grup için 2 tekrarlı olarak yapılmıĢtır. Ölçümler K.T.Ü. Orman 

Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında bulunan Lasercomp Fox-314 Isıl Ġletkenlik Ölçüm 

Cihazı‘ nda gerçekleĢtirilmiĢtir. Üretilen kontrplak levhalarının ısıl iletkenlik katsayısı ölçümleri 

ASTM C 518 & ISO 8301 (2004) standardına göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçüm yapılan levhaların 

ebatları 300x300xlevha kalınlığı (mm)‘ dır. Isıl iletkenlik katsayılarının belirlenmesinde kullanılan 

Lasercomp Fox-314 ısıl iletkenlik cihazı ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 1. Lasercomp Fox-314 ısıl iletkenlik cihazı 
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SONUÇLAR VE TARTIġMA 

 

Ağaç türüne göre kontrplak levhalarının ortalama ısıl iletkenlik katsayı değerleri Tablo 2‘ de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. Kontrplaklara ait ortalama ısıl iletkenlik katsayı değerleri (W/mK) 

Yangın Geciktirici Türü Konsantrasyon Oranı (%) 
          Ağaç Türü 

Sarıçam Kızılağaç 

Kontrol - 0,06859 0,06964 

Monoamonyum Fosfat 

5 0,06911 0,07001 

7 0,06993 0,06964 

10 0,07061 0,06971 

Çinko Borat 

5 0,07024 0,06986 

7 0,06912 0,06986 

10 0,06927 0,07016 

Amonyum Sülfat 

5 0,07046 0,07165 

7 0,06956 0,07009 

10 0,07069 0,07061 

 

Tablo 2‘ ye göre; en yüksek ısıl iletkenlik katsayı değerleri, sarıçam ve kızılağaç kontrplaklar 

için; amonyum sülfatlı gruplarda bulunmuĢtur. Tüm test grupları ele alındığında, en düĢük değerler 

kontrol gurubu kaplamalarında bulunmuĢtur. Literatürde, emprenye iĢlemi ile hücre lümenindeki 

havanın daha iyi bir ısıl iletkenliğine sahip maddeyle yer değiĢtirdiğinden ısıl iletkenliğinin artacağı 

belirtilmektedir (Kol vd., 2008:129). Yangın geciktirici mekanizmalardan biri olan termal teoriye 

göre; yangın geciktirici kimyasallar, ahĢabın ısıl iletkenliğini artırmakta, ısının kimyasal olarak 

absorbe edilmesini sağlayarak odun yüzeyinin tutuĢmasını engellediği bilinmektedir (Çolak, 2002:24). 

ÇalıĢmada elde edilen sonuçlarında bu bilgiyle örtüĢtüğü görülmüĢtür. Konsantrasyon farklarının, ısıl 

iletkenlik katsayıları üzerinde yaptığı değiĢimler ġekil 2‘ de gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 2. Konsantrasyon farkının ısıl iletkenlik katsayısı değerleri üzerine etkisi 

 

ġekil 2‘ ye göre; sarıçam kontrplakların çinko borat ve amonyum sülfatlı gruplarında ısıl 

iletkenlik katsayı değerleri, %7 de düĢüĢe geçerken, %10 konsantrasyon oranında tekrar yükselmiĢtir. 

Monoamonyum fosfatlı gruplarda ise konsantrasyon oranı arttıkça ısıl iletkenlik katsayı değerleri de 

artmıĢtır. Kızılağaç kontrplaklarda ise, amonyum sülfat ve monoamonyum fosfatlı gruplarda ısıl 

iletkenlik katsayı değerleri, %7 de düĢüĢe geçerken, %10 konsantrasyon oranında tekrar yükselmiĢtir. 

Çinko boratlı gruplarda ise konsantrasyon oranı arttıkça ısıl iletkenlik katsayı değerleri de artmıĢtır. 

Genel olarak, araĢtırılan gruplardaki ısıl iletkenlik katsayısı değerleri arasında çok küçük farklılıklar 

vardır. Bunun sebebi düĢük emprenye retensiyon miktarlarıdır. Literatürde, retensiyon miktarları 

arttıkça ısıl iletkenlik katsayısı değerlerinin yükseldiği belirtilmektedir. Ancak, batırma yöntemiyle 
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emprenye iĢlemi diğer emprenye yöntemlerine göre daha düĢük retensiyon miktarları verdiği için 

gruplar arasındaki farklar çok belirgin olmamaktadır (Uysal vd., 2011:264). 

 

Teşekkür 
Bu çalıĢma TÜBĠTAK 112O819 nolu projenin dolaylı olarak sağladığı destekle tamamlanmıĢ olup, 

yazarlar TÜBĠTAK‘a teĢekkürü bir borç bilirler. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada; doğalgaz ve petrol boru hatlarında kullanılan API 5L X80 kalitesindeki çelik 

malzemeler elektrik ark kaynak yöntemiyle, örtülü elektrod kullanılarak birleĢtirilmiĢtir. 

BirleĢtirmelerden alınan numunelere makro–mikroyapı analizleri, çekme ve sertlik testleri yapılmıĢtır. 

Mikroyapı incelemeleriyle kaynak metalinde ince tane yapısı ve iğnesel asiküler ferrit fazı 

belirlenmiĢtir. Çekme testi sonrasında kopmaların esas metalde gerçekleĢtiği gözlenmiĢtir. Kaynak 

metalinde yüksek sertlik değerleri elde edilmiĢtir. Çekme ve sertlik testleri sonucunda kaynaklı 

birleĢtirmeler kendisinden beklenen lokal özellikleri sergilemiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: API 5L X80, Elektrik Ark Kaynağı, Örtülü Elektrot 

Investigation of Metallurgical and Mechanical Properties of Welded Region 

of API 5L X80 Steel Merged By Electric Arc Welding Method 
 

Abstract 

 

In this study, API 5L X80 steel pipes which are used in natural gas and crude oil pipelines, was 

welded by the SMAW method using coated electrode. The microstructure and mechanical properties 

(tensile, hardness) of welded samples were investigated. As a result of analysis of the microstructure, 

fine grain structure and acicular ferrite phase were obtained. It was observed with the tensile tests that 

the ruptures were occured from the main material. The high hardness values were obtained in the weld 

metal. According to all results obtained from mechanical tests, the welding process exhibited expected 

local properties.  

 

Key words: API 5L X80, Electric Arc Welding, Coated Electrodes 

 

GĠRĠġ 

Boru hattı ile taĢıma sistemleri; gaz, petrol, su ya da buhar gibi ürünlerin taĢınmasında yaygın 

bir Ģekilde kullanılmaktadır. Plastik deformasyona neden olabilecek doğa olaylarının (toprak kayması, 

göçük, v.b.) oluĢabilme ihtimali, boru hattı tasarımı ve malzeme seçiminin önemini ortaya 

koymaktadır. Boru hattı malzemesi ve bağlantı sistemleri, dıĢarıdan gelebilecek olumsuz etkilere karĢı 

koyabilecek mekanik özelliklere sahip olmalıdır (Ada vd., 2016:674-683), (Aksöz vd., 2016:684-693), 

(Bai, 2001), (Baek vd., 2010:1473-1479), (Baek vd., 2012:70-82), (Cosham ve Hopkins, 2004:127-

139).  

Günümüzde üretilen hat borularının çoğu API (American Petroleum Institue) standardına göre 

üretilmektedir. API 5L X80 çelikleri, özellikle doğalgaz ve petrol iletim ve dağıtım hatlarında 

kullanılan yüksek mukavemetli ve düĢük alaĢımlı (HSLA) çelik serilerinden biridir (API Spec. 5L, 

2012), (Tribe ve Nelson, 2015:58-69), (Hertzberg, 1996), (Rodriguez, 1998:6). X80 çelikleri ince 

taneli yapının hâkim olduğu,  kontrollü termomekanik haddeleme yöntemi ile üretilen çeliklerdendir 

(Hashemi, 2011: 1648-1655), (Hashemi ve Mohammadyani, 2012:8-15), (Rakhshkhorshid ve 

Hashemi, 2013:37-44). Yüksek mekanik özellikleri, düĢük maliyetleri ve kolay elde edilebilmeleri 

nedeniyle boru hattı taĢımacılığında yaygın olarak kullanılmaktadır (Ada, 2006), (Rani vd., 2009). 

mailto:aozer@gazi.edu.tr
mailto:sinanaksoz@gazi.edu.tr
mailto:hakanada@gazi.edu.tr
mailto:ilhancandan@emekboru.com.tr
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Boru hatları için üretilen boruların sahada birleĢtirme iĢlemleri daha çok elektrik ark kaynak 

(EAK) yöntemi ile gerçekleĢtirilmektedir. EAK manuel bir kaynak yöntemi olup, prosesin performans 

ve baĢarısı tamamen optimum kaynak parametrelerinin tercihine ve kaynakçının maharetine bağlıdır.  

Bu çalıĢmada; API 5L standardında, X80 kalitesinde çelik malzemeler EAK ile birleĢtirilmiĢtir.  

Elde edilen birleĢtirmelerden alınan numunelerin makro-mikro yapıları incelenmiĢ, çekme testi ve 

sertlik testi uygulanmıĢtır. Böylece kaynaklı birleĢtirme iĢleminin mikroyapı ve mekanik özellikler 

üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 

 

MATERYAL ve METOT 

Deneysel çalıĢmalarda API 5L standardına göre X80 kalite olarak adlandırılan ve 19,45 mm 

kesit kalınlığında alaĢımlı çelik boru malzemeler kullanılmıĢtır. API 5L X80 malzemesinin kimyasal 

kompozisyonu ve mekanik özellikleri Tablo 1‘de, kaynaklı birleĢtirmelerde kullanılan elektrodların 

kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri ise Tablo 2‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1. API 5L X80 malzeme kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri 

API 

5L 

X80 

C 

maks 

Si 

maks 

Mn 

maks 

P 

maks 

S 

maks 

Al 

maks 

Mo 

maks 

Ni 

maks 

Nb 

maks 

Akma 

Dayanımı 

MPa 

(min) 

Çekme 

Dayanımı 

MPa 

(min) 

% 

Uzama 

(min) 

0,08 0,26 1,75 0,011 0,0005 0,03 0,27 0,22 0,070 555 625 20 

 

Tablo 2. Deneylerde kullanılan elektrodların kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri  

Ġlave Tel C Si Mn Ni Mo 

Akma  

Dayanımı 

MPa 

Çekme  

Dayanımı 

MPa 

%  

Uzama  

(min) 

E 7010-P1 (Selülozik) 

(AWS A5,5)  
0,15 0,2 1,0 - - min.420 500-640 min.22 

E 8010-P1 (Selülozik) 

(AWS A5,5) 
0,14 0,2 0,9 0,6 - min.460 550-650 min.20 

E9018-G (Bazik) (AWS A5,5)  0,07 0,2 0,6 2,4 0,4 min.550 620-780 min.20 

 

7 pasoda gerçekleĢtirilen birleĢtirme iĢlemleri için kaynak ağzı geometrisi ve paso sıralaması 

ġekil 2 a ve b‘de gösterilmiĢtir. BirleĢtirme iĢlemleri, Emek Boru Mak. San. ve Tic. A.ġ.‘de elektrik 

ark kaynak yöntemi kullanılarak, doğru akım (DC) ve pozitif kutuplamada, 1G (alın) pozisyonunda 

gerçekleĢtirmiĢtir. Tablo 3‘de birleĢtirmede kullanılan kaynak parametreleri verilmiĢtir. Kaynak 

iĢleminden önce malzemelere 80°C‘de önısıtma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ, pasolar arası sıcaklık ise 

maksimum 150°C‘de tutulmuĢtur.  

 
ġekil 1. a) Kaynak ağzı geometrisi, b) Kaynak pasoları 

 

Tablo 3. Deneylerde kullanılan kaynak parametreleri 
Paso No Elektrod Türü Elektrod Çapı Akım ġiddeti (A) Gerilim (V) 

1 E 7010-P1 3,25 68 31 

2 E 8010-P1 3,25 100 33 

3 E 8010-P1 3,25 100 33 

4 E9018-G 4,0 158 22 

5 E9018-G 4,0 173 21 

6 E9018-G 3,25 125 23 

7 E9018-G 3,25 125 23 
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Kaynaklı birleĢtirmenin mekanik özelliklerini belirleyebilmek için birleĢtirilen numunelerden 

ASTM E8 standardına göre 5‘er adet çekme testi deney numunesi alınmıĢtır. Çekme testleri 600 kN 

yük kapasitesine sahip Instron marka test cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir. Alınan mikroyapı 

numunesinden birleĢtirmenin mikro ve makroyapı görüntüleri elde edilmiĢtir. Kaynaklı birleĢtirmenin 

sertlik dağılımı Vickers (HV10) sertlik türünden makro sertlik olarak belirlenmiĢtir. Çekme ve sertlik 

testleri Emek Boru Makine San. ve Tic. A.ġ. laboratuarlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Makroyapı ve 

mikroyapı incelemeleri ise Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Laboratuarlarında yapılmıĢtır.   

Makro-mikroyapı incelemeleri ve makrosertlik ölçümleri için numuneler metalografik metotlara 

uygun zımparalanmıĢ ve parlatılmıĢtır. Hazırlanan numuneler %3 HNO3 (Nital) çözeltisinde 

dağlanmıĢtır. Numunelerin mikroyapı incelemeleri için optik mikroskop kullanılmıĢtır. 

 

DENEY SONUÇLARI ve TARTIġMA 

 

ġekil 2‘de kaynaklı birleĢtirmeden alınan numunenin makroyapı fotoğrafı görülmektedir. 

Makroyapı fotoğrafı incelendiğinde ana malzeme, ısı tesiri altındaki bölge (ITAB) ve kaynak 

metalinin birbirinden ayrıldığı bölgeler açıkça görülebilmektedir. 7 pasoda gerçekleĢen kaynaklı 

birleĢtirme iĢlemindeki paso geçiĢleri de makroyapı fotoğrafında görülebilmektedir.  

 

 
ġekil 2. EAK ile birleĢtirilmiĢ X80 malzemesinin makroyapı fotoğrafı 

 

ġekil 3‘de kaynak bölgesinin mikroyapı fotoğrafları görülmektedir. ġekil 3a‘da ana metal, 

ITAB ve kaynak metali mikroyapısı birlikte verilmiĢtir. ġekil 3b-3c-3d‘de ise sırasıyla ana metal, 

ITAB ve kaynak metalinin mikroyapıları ayrı ayrı verilmiĢtir.   

 
ġekil 3.  a) Ana metal (A) – ITAB (B) – Kaynak metali (C) mikroyapı görüntüsü, b) Ana metal 

mikroyapı görüntüsü, c) ITAB mikroyapı görüntüsü, d) Kaynak metali mikroyapı görüntüsü 
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ġekil 3 incelendiğinde esas metalin (X80) eĢ eksenli bir tane yapısına, ITAB‘ın birleĢme 

çizgisine doğru irileĢen tane yapısına, kaynak metalinin ise ince ve kısmen iğnemsi bir tane yapısına 

sahip olduğu görülmektedir. Kaynak metalinde gözlenen beyaz iğnemsi Ģekle sahip fazın asiküler 

ferrit olduğu söylenebilir (Sung vd., 2011:3350 – 3357). Kaynak metalinin tokluğunu ve dayanımını 

arttıran asiküler ferritin oluĢma nedeni olarak, birleĢtirilecek malzemelere uygulanan 80 °C ön ısıtma 

iĢlemi ve kaynaklı birleĢtirme sırasında pasolar arası sıcaklığın maksimum 150 °C sıcaklıkta sabit 

tutulmasının neden olduğu, yavaĢ soğuma hızı söylenebilir. Ayrıca ġekil 3.d‘deki kaynak metali 

mikroyapısı incelendiğinde katılaĢma yönünde yönlenmenin olmadığı ince tane yapısı dikkati 

çekmektedir. Çok pasolu kaynaklarda her pasoda oluĢan sıcaklık kendinden önceki pasoya ısıl iĢlem 

uygular. Böylece kaynak metalinin katılaĢma yönünde yönlenmiĢ olan tane yapısı kaybolur ve ince 

taneli yapı oluĢur (Amrei vd., 2016:128 – 136).  

Tablo 4‘de çekme deneyi sonuçları verilmiĢtir. Veriler incelendiğinde kaynaklı numuneler ile 

esas metalin (X80) yaklaĢık aynı dayanım ve % uzama değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu 

durum çekme testi esnasında gerçekleĢen kopmaların esas metalde gerçekleĢtiğinin bir göstergesidir.  

Bu sonuç; kaynak metalinin mekanik yüklemelerdeki dayanımının ana malzemeye göre daha iyi 

tavırlar sergilediği Ģeklinde yorumlanabilir. Buna sebep olarak çok pasolu kaynaklarda gözlenen ince 

ve yönlenmenin olmadığı tane yapısı ile kaynak metalinin tokluğunu ve dayanımını arttıran asiküler 

ferritin varlığı söylenebilir (Bilmes vd., 2001: 285 - 296), (Thibault vd., 2011: 6519-6526) , (Zou vd., 

2010:50-54), (Bilmes vd., 1998), (Song vd., 2010: 614 – 618).  Ġnce taneli yapıların deformasyona 

karĢı gösterdiği direnç yüksek olduğu için kopma kaynak metalinde gerçekleĢmeyip, daha iri tane 

yapısına sahip olan ana metalde meydana gelmiĢtir (Kahraman vd., 2005:473 – 480).  

 

Tablo 4. Çekme testi sonuçları 

Numune 
Akma Dayanımı 

(MPa) 

Maksimum Çekme 

Dayanımı (MPa) 
%  Uzama 

Esas metal X80 632 685 21 

Kaynaklı Parça 636 688 19 

 

Sertlik ölçümleri ise ġekil 4‘de Ģematik olarak gösterilen noktalardan alınmıĢtır. Enine 15 

noktadan alınan sertlik ölçümleri kaynak iĢlemi sonucunda oluĢan farklı mikroyapıların (ana metal, 

ITAB, kaynak metali) sertlik davranıĢlarını tespit etmek için yapılmıĢtır. Sertlik sonuçları ġekil 5‘de 

verilen grafikteki gibidir.  

 

 
ġekil 4. Sertlik alınan bölgelerin Ģematik gösterimi 
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ġekil 5. Sertlik grafiği  

 

Sertlik sonuçları irdelendiğinde en yüksek sertlik değerlerinin kaynak metalinde ölçüldüğü 

görülürken, en düĢük değerler ise ana malzemede ölçülmüĢtür (ġekil 5). En yüksek sertlik değerlerinin 

kaynak metalinde oluĢmasına ince tane yapısının ve asiküler ferritin varlığının sebep olduğu 

düĢünülmektedir.   

 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmanın sonuçları aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 Bu çalıĢmada API 5L X80 kalitesindeki çelik malzemeler ―V‖ kaynak ağzı açılarak elektrik ark 

kaynak yöntemi ile 7 pasoda birleĢtirilmiĢtir. 

 BirleĢtirilecek malzemelere uygulanan 80 °C ön ısıtma iĢlemi ve kaynaklı birleĢtirme sırasında 

pasolar arası sıcaklığın maksimum 150 °C‘de sabit tutulmasıyla sağlanan yavaĢ soğuma 

neticesinde kaynak metalinde mukavemet ve tokluğu arttıran asiküler ferrit fazı oluĢmuĢtur. 

 Çok pasolu kaynaklarda her pasoda oluĢan sıcaklığın kendinden önceki pasoya ısıl iĢlem 

uygulamasıyla katılaĢma yönünde yönlenmiĢ olan tane yapısı kaybolmuĢ ve ince taneli yapı 

oluĢmuĢtur. 

 Çekme testi esnasında gerçekleĢen kopmaların esas metalde gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. 

 Kaynak metalinin ince taneli yapısı ve asiküler ferrit fazının etkisiyle kaynak metalinde yüksek 

sertlik değerleri elde edilmiĢtir. En düĢük değerler ise ana malzemede ölçülmüĢtür. Bu durum 

uygulanan kaynak iĢleminin uygun performansta olduğunu desteklemiĢtir. 
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Özet 

 

Ürünün kalitesini iyileĢtirmede en belirleyici çalıĢmaların yapılabileceği aĢama, hem ürün hem de 

süreç tasarımı için, parametre tasarımı aĢamasıdır. ÇalıĢmalar genellikle klasik deney tasarımlarına 

dayandırılmaktadır. Ancak parametre sayısının artması ile birlikte sonuçların daha sağlıklı 

değerlendirilmesi ve daha kısa sürede deneylerin gerçekleĢtirilmesi için Taguchi deney tasarım tekniği 

tercih edilmektedir.  

Bu çalıĢmanın amacı, Taguchi ve klasik deney tasarımı yöntemleri kullanılarak yapılan deneysel 

çalıĢmalar arasında bazı temel ve kritik farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda her iki 

yöntemin uygulandığı bir aĢınma deneyi tasarımı yapılmıĢ ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

AĢınma deneyleri düz yüzey üzerinde bilye (ball on plate) deney düzeneğinde gerçekleĢtirilmiĢ,  

ASTM G133 standartlarına uygun olarak karĢı malzemedeki hacimsel kayıp aĢınma kriteri olarak 

seçilmiĢtir. ASTM standartlarına göre aĢınma deneyleri (model testi) yapılmıĢ, aĢınma deneylerinin 

planlanması ve elde edilen sonuçların aĢınma performansına etkisinin değerlendirilmesi S/G 

(Sinyal/Gürültü) oranı ve grafik yöntemlerle yapılmıĢtır. Deneylerde taban malzeme, kayma hızı, 

kayma mesafesi, yük, yüzey durumu ve çalıĢma ortamı değiĢken parametreler olarak kullanılmıĢtır. Ġki 

farklı çelik numunelerinde PVD tekniği ile AlTiN ve CrN kaplamalarının farklı parametreler altında 

aĢınma değerleri Taguchi ve klasik deneysel tasarım planlaması ile ele alınmıĢtır.  

Sonuç olarak, aĢınma üzerinde en etkili parametreler Taguchi yöntemi ile daha kısa sürede ve etkin 

olarak değerlendirilebilirken, klasik yöntemle elde edilen sonuçlar farklılık yaratmamıĢtır. Sonuçların 

önemli farklılıklara neden olmaması, Taguchi deney tasarım ve değerlendirme tekniğinin maliyet ve 

zaman açısından oldukça etkin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Taguchi, Deneysel Tasarım, PVD, Aşınma 

 

A Comparison of Taguchi Methods and Classical Experimental Design:       

An Experimental Study On theWear Behavior of Thin Film Coatings 
 

Abstract 

 

The step that can be done the most significant studies to enhance product quality is the parameter 

design step for both product and process design. Studies are generally based upon classical experiment 

designs. However, Taguchi experiment design technique is preferred with increasing the number of 

parameters in order to evaluate results more accurately and to perform experiments in a short time.  

The purpose of this study is to discover some basic and critical differences between experiments, 

which are done by using Taguchi and classical experiment design techniques. Also, a wearing 

experiment design was done with using both methods and results were evaluated. Wearing 

experiments were performed in ball on plate experiment mechanism on a flat surface. The volumetric 

loss in counter material was chosen as a wearing criterion, which is an appropriate ASTM G133 

standard. According to ASTM standards, wearing experiments (model testing) were performed and 

planning wearing experiments and effect of obtained results on wearing performance were 

experimented by S/N (Signal/Noise) ratio and graphical methods. Variables were floor material, 

sliding speed and distance, force, surface situation and study environment in the experiments. Wear 

values of two different steels, which were coated with AlTiN and CrN by PVD technique, were 

discussed with Taguchi and classical experiments design planning under different parameters.  
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As a result, there was no difference between results that obtained from classical methods while the 

most effective parameters on wearing can be evaluated efficiently in shorter times with Taguchi 

method. Since there are no significant differences in the results, it has been revealed that Taguchi 

experiment design and evaluation technique is reasonably efficient in the terms of time and cost. 

 

Keywords: Taguchi, Experimental Design, PVD, Wear 

 

GĠRĠġ 
 

Bir üründe kaliteyi artırmak için, ürün kalitesine etki eden tüm faktörlerin ele alınması ve bu 

faktörlerin düzeylerinin neler olabileceğinin iyi belirlenmesi gerekir. Kalite-faktör sayısı-düzeyler 

denklemi firmalar için en önemli problemlerden biridir. Çünkü uygun faktör seviyeleri belirlenirken, 

tasarımcı birçok veriyi analiz etmek ve birçok faktör düzeyini dikkate almak zorundadır. Bu faktörler 

tek tek veya kombine olduklarında farklı sonuçlar verdiğinde durum daha da karıĢık bir hal 

almaktadır. Faktör ve düzey sayılarının artması ile klasik deney tasarım teknikleri (tam faktoriyel 

deney tasarımı vb.) her ne kadar daha sağlıklı veri analizine imkan sağlasada maliyet etkin bir çözüm 

olmaktan uzaklaĢmaktadır. Deney sayısının artması zaman, emek ve maliyet açısından firmaları 

kolaycı çözümlere yöneltmektedir. Bu durumda problemin çözümüne yönelik olarak uygun bilimsel 

yaklaĢımlar geliĢtirmek ve uygulamak tasarımcıya önemli kolaylıklar sağlayabilmektedir. 

Endüstride süreç geliĢimi araĢtırmalarında yapılan deneyleri tasarlamak için, en çok bilgiyi en 

kısa sürede, en az maliyet ve iĢgücüyle elde eden çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Deney tasarımı için 

klasik sayılabilecek bazı yöntemlerin zorlukları, bu konuda yeni çalıĢmaların yapılmasına neden 

olmuĢtur. 1980 ve sonrasında özellikle ürün geliĢtirmede kullanılan Taguchi yöntemi bu çalıĢmalardan 

biridir. Taguchi tasarımında dikey dizinin görselliği, sapmanın hangi etkileĢim bileĢenlerinden 

kaynaklandığını gösterdiğinden bazı tasarımlar için daha iyi tahminler elde edilebilmektedir (ġirvancı, 

1997:12-15). 

Deney tasarımı, 1920'lerde, istatistik biliminin babası sayılan ingiliz istatistikçi Sir Ronald 

Fisher tarafından, tarım alanında araĢtırmalar yaparken bulunmuĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Fisher, ayrıca, 

deney verilerinin analizi için bugün klasik sayılan "varyans analizi" (anova) yöntemini de 

geliĢtirmiĢtir. Yöntem, kısa bir süre içinde, Amerika'da tarım sektöründe üretimin geliĢtirilmesi için 

yoğun olarak uygulanmıĢ ve Amerika'nın bu alanda dünyada lider konumuna gelmesine büyük katkıda 

bulunmuĢtur. Ayrıca tarım alanında, çeĢitli gübre ve dozları, iklim koĢulları ve sulama düzeylerinin 

çeĢitli ürünlere olan etkilerini belirlemek üzere uygulanmıĢtır
Hata! Yer iĢareti tanımlanmamıĢ.

. 

Endüstriyel Ģartlar göz önüne alındığında hem bu deneyleri ekonomik Ģartlar ve zamansal 

kısıntıları gözeterek en verimli Ģekilde gerçekleĢtirebilmek, hem de sonuçları doğru yorumlayabilmek 

için (kontrol edilebilen ve edilemeyen faktörler ile çıktılar arasındaki iliĢkiyi tespit edebilmek ve 

optimizasyonu gerçekleĢtirebilmek için) deney tasarımı yöntemlerinin uygulaması son derece verimli 

bir yaklaĢımdır. Ayrıca kalite ve verimliliği artırmak amacıyla uygulanan tüm diğer yöntem ve 

metotları destekleyici, yönlendirici rolü vardır (SavaĢkan, Taptık ve Ürgen, 2004:117-118).   

Deney Tasarımı; sonuca etki eden faktörler ve seviyelerinin belirlenmesi, her faktör için kaç 

tekrar yapılacağına karar verilmesi, veri analizinde kullanılacak tekniklerin belirlenmesi ve elde edilen 

deneysel veri sonuçlarının yorumlanması sürecinin bütünüdür. Deney Tasarımı, herhangi bir süreçteki 

girdi değiĢkenleri üzerinde istenilen değiĢikliklerin gerçekleĢtirilmesiyle cevap değiĢkeni üzerindeki 

değiĢkenliğin gözlenmesi, elde edilmesi ve yorumlanması olarak tanımlanabilir (Besterfield vd., 

1995:1-2). 

SavaĢkan, Taptık ve Ürgen (2004:117-128) tarafından yapılan çalıĢmada, Taguchi‘nin deney 

tasarımı tekniği kullanılmıĢ, ince sert seramik kaplı (TiAlN ve TiN) matkap uçlarının performans 

optimizasyonu incelenmiĢtir. Hedeflenen optimum noktaya ulaĢabilmek için endüstriyel ortamda en 

önemli faktörler olan kaplama türü, kesme hızı ve ilerleme hızının etkileri Taguchi Deney Tasarımı 

tekniği yardımı ile incelenmiĢtir. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde varyans analizi ve 

sinyal/gürültü oranı kullanılmıĢtır. Taguchi L9 dik düzenine göre deneylerin yapıldığı çalıĢma 

sonucunda, en önemli etkinin kesme hızı olduğu, TiAlN kaplamalı numunelerin optimum değerlere 

göre en uygun kaplama olduğu belirtilmektedir. 
 
1
 ġirvancı, M. (1997). Kalite için deney tasarımı: Taguçi Yaklaşımı. Ġstanbul: Literatür Yayıncılık.    
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Ghani, Choudhury ve Hassan (2004:84-92), son frezeleme parametrelerinin etkilerini Taguchi 

yöntemini kullanarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada frezeleme parametreleri olarak kesme hızı, besleme 

oranı, kesme derinliği ve kesme derinliği ile besleme oranı arasındaki etkileĢimi ele alarak 4 farklı 

parametre ve 3 farklı seviye kullanmıĢlardır. Deney tasarımı için L27 ortogonal dizisi seçilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda en iyi bileĢen; yüksek kesme hızı, düĢük besleme hızı ve kısa kesme derinliği 

olarak belirlenmiĢtir.    

Ġç ve Yıldırım (2102:447-458), bir çamaĢır makinesi modelinin kalite karakteristiklerine etki 

eden faktörler ve her bir faktör için seviyeleri belirlemiĢ, ardından faktörlerin hangi seviyelerinde 

kalite karakteristiklerini eniyilediğini tespit etmeye çalıĢmıĢlardır. Bu amaç doğrultusunda Taguchi 

yöntemi ile birlikte Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri olan Gri ĠliĢkisel Analiz (GRA), 

TOPSIS, MOORA, VIKOR metodları ürün kalite karakteristiklerinin en iyi faktör düzeylerinin 

belirlenmesinde ayrı ayrı ele alınmıĢ ve elde edilen sonuçlar birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Yıkama 

performansı kalite karakteristiği için Taguchi yöntemi ile A2B2C3 faktör seviyeleri en iyi değerlerken,  

VIKOR yöntemleri ile A2B2C1D1 faktör seviyeleri, TOPSIS yönteminde A2B2C2D1 kombinasyonu 

ile en iyi sonuçlar elde edilebilmiĢtir. 

Literatür araĢtırmasında; deney tasarımı çalıĢmalarında faktoriyel tasarım, cevap yüzeyi metodu 

ve Taguchi yönteminin yaygın bir kullanıma sahip olduğu ve bu yöntemler içinde Taguchi yönteminin 

diğer yöntemlere göre daha az deney sayısı ve daha az maliyetle hızlı bir Ģekilde sonuca ulaĢmayı 

sağlaması bakımından tercih edildiği görülmektedir. Yukarıda detaylı olarak anlatıldığı üzere, çok 

farklı alanlarda ve bir çok çalıĢmada Taguchi yönteminin kullanıldığı ve çalıĢmalar neticesinde süreç 

veya ürün performanslarında önemli iyileĢmeler sağlanabildiği görülmektedir. Yöntemin gerek geniĢ 

kullanım alanına sahip olması, gerekse daha az deney yaparak hem zaman kazancı, hem de daha az 

maliyetle sonuçların elde edilmesine imkân sağlaması gibi avantajlar sunması, klasik deney tasarım 

yöntemlerine tercih edilmesinin doğru bir seçim olup olmadığı konusunun bu çalıĢma ile 

araĢtırılmasında etkili olmuĢtur. 

Makina yapımında kullanılan bütün malzemelerin uzun bir süre görevlerini aksatmadan yerine 

getirebilmeleri beklenir. Sürtünerek çalıĢan bütün makina elemanları zamanla aĢınarak bulundukları 

sistemin fonksiyonunu yerine getirmesinde aksamalara neden olmaktadırlar. Bu gibi elemanların 

yüzey özellikleri, çalıĢma Ģartlarına ve yapıldığı malzemenin cinsine göre termal veya termokimyasal 

yollarla iyileĢtirilir. Ancak bazı elemanların bahsedilen yollarla yüzey performanslarının arttırılması 

mümkün olmayabilir. Plastik Ģekil vermede kullanılan metal kalıpların aĢınması da endüstride sıkça 

karĢılaĢılan problemlerdendir. Bu problemler genellikle ısıl iĢlem veya kaplama yapılmak suretiyle 

çözülmeye çalıĢılmaktadır. Bu çerçevede çözüm olarak akla yüzey kaplamaları gelmektedir (Dearnley, 

1987:83-91). Kaplama yöntemlerinden PVD (Physical Vapour Deposition), CVD (Chemical Vapour 

Deposition), plazma ve termal püskürtme yöntemleri ön plandadır. Bu yöntemlerle geliĢtirilmeye 

çalıĢılan tribolojik özellikler sayesinde parçaların kullanma ömürlerinin 2–10 kat arttığı bilinmektedir 

(KaramıĢ, Gerçekçioğlu ve Sert, 1994:1-2).  

Bu çalıĢmada iki farklı çelik numunesi PVD tekniği ile AlTiN ve CrN kaplanmıĢ, kaplamasız 

numunelerle birlikte farklı parametreler ve farklı seviyelerde Taguchi ve klasik deneysel tasarım 

planlaması ile aĢınma değerleri kıyaslanmıĢtır. ÇalıĢmada, Taguchi eniyilemesinde elde edilen 

sonuçlarla, tam faktöriyel olarak planlanan deneysel çalıĢmalarda elde edilen sonuçlar arasında 

farklılık olup olmadığının belirlenmesi ve eğer farklılık varsa en iyi çözümün tespit edilmesi 

amaçlanmıĢtır. 

 

DENEYSEL ÇALIġMA 
 

Çok faktörlü bir deneyden elde edilen değerlerin analizi, faktörlerin birden fazla değiĢkenli 

olması nedeniyle daha dikkatli olarak değerlendirilmelidir. Birden fazla faktörün eĢ zamanlı olarak 

eniyilemesi isteniyorsa, ayrı ayrı eniyilerin elde edilmesi anlamsızdır (Canyılmaz ve Kutay, 2003: 62-

63 ). 

Herhangi bir deneyde araĢtırmacının amacı kesin çıkarsamalarda bulunmak ya da üzerinde 

çalıĢılan konuya iliĢkin bazı hipotezler hakkında karar vermektir. Herhangi bir kararda kiĢi, kararı az 

sayıda veriye dayandığında, kararın yanlıĢ olabileceği riskini göze almalıdır. Ġstatistiksel yöntemler 

deney yapımında kullanıldığında, kiĢi belirli bir karar verirken, göze alınacak riskin büyüklüğünü 

belirleyebilir (Hicks, 1994). 
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ÇalıĢma için, çekirdekte yumuĢak ve tokluğun istenildiği, yüzeyde ise sert ve aĢınmaya 

dayanıklı olan ve darbeli yerlerde tercih edilen, yüzey sertleĢtirmesine uygun iki farklı bileĢime sahip 

16MnCr5 (A) ve 32NiCrMo145 (B) sementasyon çelikleri kaplamasız, CrN ve AlTiN kaplı olarak 

aĢınma testine tabi tutulmuĢtur. Deneylerin tasarımı tam faktoriyel ve Taguchi deney tasarım 

teknikleri kullanılarak yapılmıĢ ve elde edilen sonuçların aĢınma performansına etkileri kıyaslanarak 

fark yaratıp yaratmadığı değerlendirilmiĢtir. 

 

Kullanılan malzemeler ve Kaplama İşlemi 

Deney numuneleri sementasyon iĢlemine tabi tutulduktan sonra katodik ark PVD yöntemiyle 

AlTiN ve CrN kaplama iĢlemleri Tablo 1‘de gösterilen kaplama parametreleri kullanılarak yapılmıĢtır. 

Aynı tabloda elde edilen sertlik değerleri de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Kaplama Parametreleri 
 

ĠĢlem Malzeme HVIT 

Ort.Vickers 

Sertlik 

Değeri 

(HV-10mN) 

Temel 

Gerilim 

(V) 

Katot 

Akımı 

(A) 

Katot 

Sayısı 

Azot Basıncı 

(Torr) 

Süre 

(dak) 

Sıcaklık(°C) 

Kaplamasız 
A 373,99 

-180 50 

3 Adet AlTiN        

(% 66Al +      

% 33Ti) 

8x10–3 30 300 
B 612,51 

AlTiN 
A 2903,99 

-180 50 

3 Adet AlTiN        

(% 66Al +      

% 33Ti) 

8x10–3 30 300 
B 2827,48 

CrN 
A 2649,24 

-110 60 
3 Adet Krom 

(Saf) 
6,5x10–3 60 220 

B 2225,10 

 

Aşınma Deneyi  

AĢınma testleri için TE 88 Multi-Station aĢınma deney düzeneği kullanılmıĢtır. AĢınma 

deneyleri düz yüzey üzerinde bilye (ball on plate) deney düzeneğinde gerçekleĢtirilmiĢ, kaplamalı 

numunelerde ölçülebilir düzeyde aĢınma elde edilemediğinden ASTM G133 standartlarına uygun 

olarak karĢı malzemedeki hacimsel kayıp aĢınma kriteri olarak seçilmiĢtir. AĢınma deneylerinde 

ASTM G133-05 standartlarına uygun olarak ―ball on plate (bilye/plaka)‖ temas konfigürasyonu 

kullanılmıĢtır (ġekil 1). KarĢı malzeme ise 6 mm çapında standart çelik (100Cr6) bilyedir.  

 

 

ġekil 1: Bilye / Plaka Temas  Konfigürasyonu 

AĢınma hacminin hesaplanmasında kullanılmak üzere bilyede meydana gelen aĢınma izi optik 

mikroskop ile görüntülenerek, 0,01µm hassasiyetinde ölçülmüĢtür. ASTM G133-05 standartlarına 

uygun olarak EĢ.1,2 ve 3‘te verilen formüller kullanılarak aĢınma hacmi ve aĢınma hızı hesaplanmıĢtır.  

  

 

 

V 

F 

D 

R 

h 
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  22 4/36/ hDhVp   (mm
3
)                                                                                      (1) 

  2
1

22 4/DRRh   (mm)                (2) 

 

   610// NLVV pr    (10
6

mm
3
/Nm)                                 (3) 

EĢitliklerde; 

pV : AĢınma hacmi, 

D    : AĢınma izi çapı, 

R    : Bilye yarıçapı, 

N    : Yük, 

H    : AĢınma yüksekliği, 

rV
 
: AĢınma hızı. 

 

Deneysel Tasarım İşlemi 

Taguchi metodu, daha az deney ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlamakta ve bu metot karar 

aracı olarak bütün alanlarda kullanılabilmektedir (Hamzaçebi ve Kutay, 2003). Taguchi yöntemi farklı 

parametrelerin, farklı seviyeleri arasından en iyi kombinasyonu saptamak için oldukça kullanıĢlı bir 

yöntemdir. Her bir parametrenin, her bir seviyesini içeren tüm kombinasyonlar için oldukça fazla 

deneysel çalıĢma yapılması gereken durumlarda Taguchi yönteminde ortogonal dizi tablosu 

kullanılarak (Tablo 2)  çok daha az sayıda deneysel çalıĢmayla sonuca ulaĢmak mümkündür (Gökçe ve 

TaĢgetiren, 2009: 71-83). Balık kılçığı diyagramı deneylerin tasarımında hazırlanan ilk çıktılardan 

biridir. Belirlenen faktörlerin birbirleriyle olan iliĢkilerinin net olarak görülebilmesi ve 

sınıflandırılabilmeleri için bir balık kılçığı çizelgesi oluĢturulabilir (ġirvancı, 1997). Bu diyagram ürün 

veya iĢlem kalitesini temsil eden ve ölçülecek değere etki edecek olan tüm faktörleri belirtir 

(SavaĢkan, Taptık ve Ürgen, 2004:117-118).  

Balık kılçığı diyagramı yardımıyla deneyler sırasında değiĢken ve sabit olarak alınacak 

faktörlere karar verilmiĢtir. ġekil 2‘de gösterildiği gibi aĢınmaya etki eden faktörler dört ana baĢlıkta 

(karĢı malzeme, kaplama, çalıĢma Ģartları, temas geometrisi) toplanmıĢtır.  

Kontrol edilemeyen ve zaruri olarak sabit alınması gereken kriterler haricinde değiĢken 

parametrelerin değerleri mümkün olduğunca gerçek çalıĢma ortamı değerleri ile uyumlu alınmıĢtır. 

AĢınmanın azaltılması ve korozif etkilerin azaltılması amacıyla malzemelerin kullanıldığı yerlerde 

yağlandığı dikkate alınarak deneyler kuru ve yağlı sürtünmeli ortamda planlanmıĢtır. Parçaların 

bulundukları yere göre farklı çalıĢma hızları ve mesafesine sahip olması bu kriterlerin de değiĢken 

olarak ele alınmasını gerektirmiĢtir. 

 

ġekil 2: AĢınmaya Etki Eden Faktörlerin Balık Kılçığı Diyagramı Ġle Değerlendirilmesi 

 

Malzemelerin aĢınmaya karĢı çalıĢma performansının değerlendirilmesi maksadıyla; çalıĢma 

ortamı, kayma hızı, çalıĢma süresi (kayma mesafesi), malzeme (yüzey durumu) ve yük faktörlerinin 
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aĢınma değerleri üzerindeki etki derecelerini incelemek üzere bir deney planı oluĢturulmuĢtur. 

Deneyler tüm faktör ve seviyelerinin birbiri ile etkileĢimini dikkate alan tam faktöriyel tasarım ile 96 

(Deney Sayısı: 2
5
*3

1
) farklı durum planlanmıĢtır. Ayrıca, Taguchi deney tasarımı ve analizi Minitab 

16.1 paket programında gerçekleĢtirilerek, karma düzeyli (2 ve 3) L36 ortogonal dizim kullanılmıĢtır. 

Deney tasarımında kullanılan L36 ortogonal dizim Tablo 2‘de, kullanılan faktör ve seviyeleri Tablo 

3‘te gösterilmiĢtir. Elde edilen Sinyal-Gürültü Oranları (S/G)‘nın değerlendirilmesinde EĢ.4‘te 

belirtilen ―En büyük-En iyi‖ formülü kullanılmıĢtır.   

















 
n

y
G
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2
1

log.10               (4) 

Tablo 2: 3 Düzey Ġçin Yeniden DüzenlenmiĢ Taguchi L36 Ortogonal Dizimi 
 

Deneme 

No 

Sütun No 

1 2 3 4 5 12 

Ana 

Malzeme 
Yük 

Kayma 

Mesafesi 

Kayma 

Hızı 

ÇalıĢma 

Ortamı 
Kaplama 

1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 2 

3 1 1 1 1 1 3 

4 1 1 1 2 1 1 

5 1 1 1 2 1 2 

6 1 1 1 2 1 3 

7 1 1 2 2 2 1 

8 1 1 2 2 2 2 

9 1 1 2 2 2 3 

10 1 2 1 2 2 1 

11 1 2 1 2 2 2 

12 1 2 1 2 2 3 

13 1 2 2 1 2 1 

14 

15 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

16 1 2 2 2 1 1 

17 1 2 2 2 1 2 

18 1 2 2 2 1 3 

19 2 1 2 2 1 1 

20 2 1 2 2 1 2 

21 2 1 2 2 1 3 

22 2 1 2 1 2 1 

23 2 1 2 1 2 2 

24 2 1 2 1 2 3 

25 2 1 1 2 2 1 

26 2 1 1 2 2 2 

27 2 1 1 2 2 3 

28 2 2 2 1 1 1 

29 2 2 2 1 1 2 

30 2 2 2 1 1 3 

31 2 2 1 2 1 1 

32 2 2 1 2 1 2 

33 2 2 1 2 1 3 

34 2 2 1 1 2 1 

35 2 2 1 1 2 2 

36 2 2 1 1 2 3 
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Tablo 3: Deney Faktörleri ve Düzeyleri 

Kontrol Faktörleri Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 

A->Ana Malzeme 1 (A) 2 (B) - 

B->Yük 1 (10 N) 2 (20 N) - 

C->Yol (Kayma Mesafesi) 1 (200 m) 2 (400 m) - 

D->Hız (Kayma Hızı) 1 (0,05 m/s) 2 (0,1 m/s) - 

E->Ortam (çalıĢma Ortamı) 1 (Kuru) 2 (Yağlı) - 

F->Kaplama 1 (Kaplamasız) 2 (AlTiN Kaplı) 3 (CrN Kaplı) 

 

DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIġMA 
 

Bilye (karĢı malzeme) üzerindeki hacim kaybı dikkate alınarak ve  ―En Büyük-En Ġyi‖  

hesaplama yöntemi kullanılarak aĢınma deney sonuçlarının analizi yapılmıĢtır. Elde edilen sinyal 

gürültü oranlarına (S/G) göre faktörlerin hacim kaybı (mm ) üzerinde etki sıralamalarını gösteren 

değerler Tablo 4‘te belirtilmiĢtir. Ayrıca, S/G oranlarına göre etkileĢim grafikleri Grafik 1‘de 

gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 4: Faktörlerin AĢınmaya Etki Sıralamaları 

 

Düzey 
Ana 

Malzeme 
Yük 

Kayma 

Mesafesi 
Hız Ortam Kaplama 

1 20,91 22,89 23,80 20,26 17,80 -27,03 

2 21,14 19,17 18,25 21,58 24,25 -12,76 

3 - - - - - -23,29 

Delta 0,23 3,72 5,55 1,32 6,45 14,27 

Sıralama 6 4 3 5 2 1 

 

 
Grafik 1: S/G Oranlarına Göre EtkileĢim Grafikleri 

Tablo 4‘ten de görüldüğü gibi aĢınma üzerinde en etkili faktör kaplama iken onu sırası ile 

ortam, kayma mesafesi, yük, kayma hızı ve malzeme takip etmektedir. Kaplamalar, malzemenin yüzey 

sertliğini artırarak aĢınmaya karĢı olan direnci artırmaktadır. Malzeme sertliğinin ortalama 8 kat 

artması ile bu sertliğin artıĢında en önemli rolü oynayan kaplamanın aĢınmada en etkili faktör olması 

beklenen bir sonuçtur.  

Tablo 4, kullanılan malzemeler üzerinde aĢınmayı oluĢturan faktörlerin etkisini açıkça ortaya 

koyarken, performans karakteristiğini eniyileyecek konfigürasyonu vermemektedir. Bu 

kombinasyonun elde edilmesinde faktör etkileri grafiklerinden yararlanılması gerekmektedir. Bu metot 

kullanılarak aĢınmaya maruz kalan parçalarda aĢınmaya karĢı mukavemeti eniyileyecek faktör 

21 21 321

-10

-20

-30
-10

-20

-30
-10

-20

-30
-10

-20

-30
-10

-20

-30

21

-10

-20

-30

21 21

AnaMalz

Yük

Yol

Hız

Ortam

Kaplama

1

2

AnaMalz

1

2

AnaMalz

1

2

AnaMalz

1

2

AnaMalz

1

2

Yük

1

2

Yük

1

2

Yol

1

2

Yol

1

2

Hız

1

2

Hız

1

2

Ortam

1

2

3

Kaplama

1

2

3

Kaplama

Kaplama

S/G Oranlarına Göre Etkileşim Grafikleri

1 2 3 

A B - 

10 N 20 N - 

200 m 400 m - 

0,05 m/s 0,1 m/s - 

Kuru Yağlı - 

Kapl. AlTiN CrN 

 



346 

düzeylerinin bulunması amaçlanmaktadır. Ġdeal bir kombinasyonun oluĢturulmasında ana etkiler 

grafiği dikkate alınarak, yüzey ve malzeme seçiminde karĢı malzemedeki en büyük aĢınma hacmi 

değeri kullanılırken, diğer faktörlerde ise karĢı malzeme ana malzeme gibi kabul edilerek aĢınmanın 

azaltılması amaç olduğundan, en küçük aĢınmaya neden olan değerler dikkate alınmıĢtır (Tablo 5). En 

iyi kombinasyon AlTiN kaplı B malzemesinin 10N yük, 200 m kayma mesafesinde yağlı ortamda 0,1 

m/s kayma hızında elde edilmiĢtir. 

 

Tablo 5: S/G Oranları ve Ortalama Grafiklerine Göre Bulunan En Ġyi Faktör-Düzey Kombinasyonu 

 
Düzey Ana Malzeme Yük Yol Hız Ortam Kaplama 

1 A 10 N 200 m 0,05 m/s Kuru Kaplamasız 

2 B 20 N 400 m 0,1 m/s Yağlı AlTiN 

3 - - - - - CrN 

 

AĢınma değerleri, etki eden faktörlerin önem sırası dikkate alınarak gruplandırılmıĢ ve 

Taguchi tasarımı sonucu oluĢan ortalama miktarlar Tablo 6‘da, tam faktöriyel olarak tasarlanan 96 

deney sonucu oluĢan ortalama miktarlar Tablo 7‘de gösterilmiĢtir. Tablo 6 ve Tablo 7 

AĢınma değerleri, en önemli grup (kaplama) dikkate alınarak ortam-malzeme ekseninde 

gruplandırılmıĢ ve Taguchi tasarımı sonucu oluĢan ortalama miktarlar Grafik 2‘de, tam faktöriyel 

olarak tasarlanan 96 dizimli deney sonucu oluĢan ortalama miktarlar Grafik 3‘te gösterilmiĢtir. 

 

  

Grafik 2: Taguchi L36 Deney Tasarımı (Gruplara 

Göre Kaplama-Ort.AĢınma Grafiği) 

Grafik 3: Tam Faktöriyel Deney Tasarımı 

(Gruplara Göre Kaplama-Ort.AĢınma Grafiği) 

 

Ortalama aĢınma değerleri, A ve B malzemeleri grubu içinde kaplama yapısı dikkate alınarak 

değerlendirilmiĢ ve Taguchi/Tam faktöriyel tasarımı sonucu oluĢan ortalama miktarlar kıyaslanmıĢtır. 

Elde edilen sonuçlar tam faktöriyel deney sonuçalarından % sapma miktarı olarak hesaplanmıĢ ve 

Tablo 8‗de gösterilmiĢtir. Tam faktöriyel deneylerde gruplar içinde en düĢük ve en yüksek aĢınma 

değerleri arasında ortalama % 85 sapma meydana gelirken her iki yöntemin aĢınma değerleri 

arasındaki sapma miktarları  % 1,32-5,35 arasında gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca Grafik 2 ve 3‘ten de açıkça 

görüldüğü üzere genel aĢınma eğrisinde ihmal edilebilecek düzeyde sapma gözlenmektedir. Taguchi 

deney tasarımı ile deney sayısının yaklaĢık olarak 1/3 oranında düĢürülmesi ve planlamanın bu Ģekilde 

yapılmıĢ olması zaman ve maliyet avantajının yanı sıra elde edilecek sonuçlarda  en yüksek % 5, 88 

oranında sapmaya neden olmaktadır. Otomobil direksiyonunun geliĢtirilmesi ve ürün performansını 

etkileyen 13 adet kritik tasarım değiĢkeninin ele alındığı çalıĢmada, standart, düĢük ve yüksek değer 

belirlenip 1.594.323 adet deney sayısı yerine ortogonal dizin kullanılarak 27 adet deney yapılmıĢ ve 

böylece faktörlerin ortalama etkilerini belirlemede az sayıda deneyin yeterli olduğ ortaya çıkarılmıĢtır 

(Taguchi ve Clausing, 1990:72). 
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Tablo 6: Taguchi L36 Deney Tasarımı (Gruplara Göre Ortalama AĢınma Değerleri) 

 
Ortalama Hacim kaybı (mm3) 

 
Yüzey 

   
Malzeme Ortam Yük Kmesafesi Khızı 1 2 3 TOPLAM 

A 1 1 1 1 0,036095122 0,19455473 0,094322928 0,10832426 

    
2 0,028813238 0,260371742 0,051501041 0,113562007 

  
2 2 2 0,110016803 0,493687132 0,132140134 0,245281356 

 
2 1 2 2 0,03870891 0,20952027 0,039486789 0,095905323 

  
2 1 2 0,021397315 0,113949927 0,07603883 0,070462024 

   
2 1 0,061206405 0,274607935 0,082161101 0,139325147 

         A Toplam 
    

0,049372965 0,257781956 0,079275137 0,12881002 

         B 1 1 2 2 0,091969497 0,382670337 0,134523764 0,203054533 

  
2 1 2 0,0570526 0,299893748 0,065469106 0,140805151 

   
2 1 0,119014426 0,556149241 0,146781703 0,27398179 

 
2 1 1 2 0,014199834 0,074879256 0,023899485 0,037659525 

   
2 1 0,032989734 0,200211651 0,038738361 0,090646582 

  
2 1 1 0,035671437 0,140406026 0,056061991 0,077379818 

B Toplam 
    

0,058482921 0,27570171 0,077579069 0,137254567 

Genel Toplam 
    

0,053927943 0,266741833 0,078427103 0,133032293 

 

Tablo 7: Tam Faktöriyel Deney Tasarımı (Gruplara Göre Ortalama AĢınma Değerleri) 

 
Ortalama Hacim kaybı (mm3)  Yüzey    

Malzeme Ortam Yük Kmesafesi Khızı 1 2 3 TOPLAM 

         
A 1 1 1 1 0,036095122 0,19455473 0,094322928 0,10832426 

    2 0,028813238 0,260371742 0,051501041 0,113562007 

   2 1 0,083684106 0,258054462 0,18111733 0,174285299 

    2 0,099053639 0,301189688 0,148599336 0,182947554 

  2 1 1 0,05323394 0,42411246 0,087906619 0,188417673 

    2 0,05779562 0,269082866 0,094539105 0,14047253 

   2 1 0,143344877 0,630333243 0,170409296 0,314695805 

    2 0,110016803 0,493687132 0,132140134 0,245281356 

 2 1 1 1 0,057432115 0,131445173 0,040664766 0,076514018 

    2 0,024155132 0,103034499 0,040875355 0,056021662 

   2 1 0,039003304 0,168393302 0,040875355 0,08275732 

    2 0,03870891 0,20952027 0,039486789 0,095905323 

  2 1 1 0,035855852 0,135798748 0,058141773 0,076598791 

    2 0,021397315 0,113949927 0,07603883 0,070462024 

   2 1 0,061206405 0,274607935 0,082161101 0,139325147 

    2 0,02672421 0,22743187 0,081804979 0,11198702 

A Toplam     0,057282537 0,262223003 0,088786546 0,136097362 

B 1 1 1 1 0,07478855 0,335271371 0,066127706 0,158729209 

    2 0,044497845 0,026665324 0,059914875 0,043692681 

   2 1 0,135372744 0,386419258 0,138231915 0,220007972 

    2 0,091969497 0,382670337 0,134523764 0,203054533 

  2 1 1 0,0528839 0,387989501 0,073080806 0,171318069 

    2 0,0570526 0,299893748 0,065469106 0,140805151 

   2 1 0,119014426 0,556149241 0,146781703 0,27398179 

    2 0,175874455 0,510903904 0,143048921 0,276609093 

 2 1 1 1 0,026947184 0,12424693 0,028686654 0,059960256 

    2 0,014199834 0,074879256 0,023899485 0,037659525 

   2 1 0,032989734 0,200211651 0,038738361 0,090646582 

    2 0,01524143 0,21711868 0,029669231 0,087343114 

  2 1 1 0,035671437 0,140406026 0,056061991 0,077379818 

    2 0,02925453 0,097162476 0,058233495 0,061550167 

   2 1 0,044269959 0,271474629 0,064829787 0,126858125 

    2 0,033689519 0,183425548 0,103614511 0,106909859 

         
B Toplam     0,061482353 0,262180492 0,076932019 0,133531622 

         
Genel Toplam     0,059382445 0,262201748 0,082859283 0,134814492 
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Tablo 8: Tam Faktöriyel ve Taguchi Deney Tasarımı (Gruplara Göre % Sapma Miktarı) 

 

 

Malzeme Grubu 

Yüzey Durumu (Kaplama) 

 1 2 3 Toplam 

A Taguchi 0,049373 0,257782 0,0792751 0,12881 

A Tam Fakt. 0,0572825 0,262223 0,0887865 0,1360974 

A Fark % 13,808 1,693615 10,71267 5,354506 

     
B Taguchi 0,0584829 0,2757017 0,0775791 0,1372546 

B Tam Fakt. 0,0614824 0,2621805 0,076932 0,1335316 

B Fark % 4,878525 5,157217 0,841067 2,788062 

Genel  Taguchi 0,0539279 0,2667418 0,0784271 0,1330323 

Genel  Tam Fakt. 0,0593824 0,2622017 0,0828593 0,1348145 

Genel Fark % 9,185378 1,731524 5,349045 1,321964 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢmada Taguchi deney tasarım yönteminin gerek geniĢ kullanım alanına sahip olması, 

gerekse geleneksel deney dizaynına göre daha az deney yaparak hem zaman kazancı, hem de daha az 

maliyetle sonuçların elde edilmesine imkân sağlaması gibi avantajları nedenlerle, klasik deney tasarım 

yöntemlerine tercih edilmesinin doğru bir seçim olup olmadığı konusunu araĢtırılmıĢtır. 

Yüzeyi sert ve aĢınmaya dayanıklı olan ve darbeli yerlerde tercih edilen, yüzey 

sertleĢtirmesine uygun iki farklı bileĢimdeki sementasyon çelikleri kaplamasız, CrN ve AlTiN kaplı 

olarak Taguchi L36 ve tam faktöriyel deney planlamasına uygun olarak aĢınma testine tabi tutulmuĢtur. 

96 farklı kombinasyona sahip tam faktöriyel deney yerine Taguchi tekniği ile en az 1/3 oranında 

azaltılmıĢ kombinasyonun benzer sonuçlar verip vermediği, hata oranının ne düzeyde olduğu ve 

çıkarımsal anlamda farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi hedeflenmiitir.  

Taguchi tasarımında dikey dizinin görselliği, sapmanın hangi etkileĢim bileĢenlerinden 

kaynaklandığını çok açıkça göstermektedir. Kombinasyon tasarımları için daha iyi tahminler elde 

edilebilmektedir. Faktör ve düzey sayısının artması geleneksel yöntemlerle deneylerin sayısını 

artırmakla beraber faktör etkilerinin değerlendirilmesini de zorlaĢtırmaktadır.   

Öncelikle, deneyden amaçlanan kalite karakteristiğine etki eden faktörler ve seviyeleri 

belirlenmiĢtir. Taguchi deney tasarımı ve analizi Minitab 16.1 paket programında gerçekleĢtirilerek, 

karma düzeyli (2 ve 3) L36 ortogonal dizim kullanılmıĢtır. Böylece tam faktöriyel tasarımda 96 deney 

yapılması yerine Taguchi yöntemiyle 36 adet deneyle % 5 sapma ile benzer sonuçlar elde edilmiĢtir.   

Tam faktöriyel ve Taguchi yöntemininlerinin ikisinin uygulama sonuçlarında da aynı en iyi 

faktör seviyeleri elde edilebilmiĢtir.  Taguchi yöntemi, tam faktöriyel tasarıma göre çok yanıtlı 

problemin tek yanıtlı probleme indirerek eniyilemesinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Diğer çok 

kriterli karar verme yöntemlerinin de, benzer problemlerin çözümünde tam faktöriyel tasarımlara karĢı 

kullanılmasının avantajlı olup olmadığı üzerine çalıĢmalar gerçekleĢtirilebilir. 
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Özet 

 

Depreme dayanıklı yapı tasarımının en önemli aĢamalarından biri yapıya gelecek sismik kuvvetleri 

tahmin etmektir. Yapının maruz kalacağı bu sismik kuvvetler maksimum yer ivmesi ve tepki 

spektrumu değerlerine bağlıdır. Proje sahasına yakın lokasyonda geçmiĢ depremlere ait yer hareketi 

kayıtları yok ise sismik tehlike analizleri ile bu parametreler belirlenmektedir. Sismik tehlike analizi 

çalıĢmaları sırasında yer hareketi parametresini tahmin etmek için kullanılacak olan azalım 

denklemlerinin seçimi çok önemli bir süreçtir. Eğer proje sahası için en iyi uyum sağlayan tahmin 

denklemi önceden belirlenebilirse önemli bir sorun çözülecektir.  

 

Bu çalıĢma kapsamında 19 Mayıs 2011 Simav depremine ait 84 farklı istasyondan alınan maksimum 

yer ivmesi değerleri incelenmiĢ ve farklı azalım denklemlerinin performansı bu depreme ait veriler 

esas alınarak değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmeler yapılırken farklı mesafe parametreleri ve kayıt 

cihazlarının bulunduğu yerel zemin koĢulları dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢma sonuçları incelendiğinde 

özellikle Türkiye ve çevresi depremler kullanılarak elde edilmiĢ azalım denklemlerinin performansının 

dünyanın farklı bölgeleri için üretilmiĢ azalım denklemlerine kıyasla daha iyi olduğu görülmüĢtür. 

Elde edilen bulgular Simav ve çevresinde yapılacak olan özel yapıların sahaya özgü sismik tehlike 

analizlerinde yol gösterici olacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler:  Simav depremi, Yer ivmesi, Yerel zemin şartları, Azalım denklemleri 

 

Evaluation of Acceleration Records of 19 May 2011 Kütahya-Simav 

Earthquake and Attenuation Equations 

 

Abstract 

 

The most important stage of earthquake resistant design of structure is to predict seismic forces 

affecting the structure. These seismic forces are based on maximum ground acceleration and response 

spectrum values. If there is no ground motion record of past earthquakes in project site, these 

parameters are determined with seismic hazard analyses. The selection of attenuation equations used 

for estimation of ground motion parameter is very important stage during the seismic hazard analysis 

studies. If the best fit equation for the project site can be determined in advance, a major problem will 

be solved. 

 

In the study, maximum ground acceleration values of 19 May 2011 Simav earthquake obtained from 

84 stations has been investigated and performance of different attenuation equations have been 

evaluated on the basis of this earthquake data.  While performing evaluations, different distance 

parameter and local soil conditions of the places that record instruments are placed on have been 

considered. When the results of the study is investigated, it is seen that performance of attenuation 

equations obtained from earthquakes occurred in Turkey and its surrounding is better compared 

attenuation relations produced for different regions of the world. The findings obtained from this study 

will be guide for site specific seismic hazard analyses of the special buildings structured in Simav and 

its surroundings. 

 

Keywords: Simav earthquake, Ground acceleration, Local soil condition, Attenuation equations 
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GĠRĠġ 

 

Depreme dayanaklı yapı tasarımı için deprem büyüklüğünün bilinmesinin yanında yapıların 

maruz kalacakları yer sarsıntısı düzeyinin de hesaplanması gereklidir. Özellikle,  1999 yılında 

meydana gelen Kocaeli ve Düzce depreminden sonra baĢlatılan yönetmelik çalıĢmaları depreme 

dayanıklı yapı tasarımı ve zemin dinamiği çalıĢmalarında kullanılan sismik parametrelerinin sağlıklı 

bir Ģekilde belirlenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıĢtır. Sarsıntının düzeyinin tanımlanması yer hareketi 

karakteristikleri cinsinden tanımlanır (Kramer, 1996). Yer hareketi; beklenen ivme, hız ve deplasman 

büyüklüklerinin pik ve efektif değeri ile karakterize edilir. Pik yer ivmesi (PGA); tayin edilmesindeki 

bazı eksikliklere rağmen yapıların sismik analizlerinde sismik değerlendirme parametrelerinin 

karakterize edilmesi için en çok kullanılan eleman olarak değerlendirilmektedir (Tosun, 2002). 

Proje sahası ve çevresinde kuvvetli yer hareketi kaydının olmaması durumunda tasarım 

depreminin yaratacağı yer hareketi parametrelerinin azalım denklemleri ile tahmini çok önemlidir. 

Azalım denklemleri; kaydedilmiĢ kuvvetli yer hareketleri veri tabanının regresyon yöntemleri ile 

değerlendirilmesi sonucu ortaya konulmaktadır. Bir azalım denkleminin, tektonik rejim özelliklerinin 

yanı sıra deprem büyüklüğü açısından da kullanıldığı veri setine bağlı sınırlamalara sahip olması, bu 

iliĢkilerin kullanımında daha dikkatli olmayı gerekli kılmaktadır. Kullanılacak azalım iliĢkisinin 

bölgeye ait kaydedilmiĢ deprem verilerine bağlı olması tercih edilmektedir. Dünyanın çeĢitli bölgeleri 

için ivme tahmini amacıyla geliĢtirilen azalım iliĢkileri, ağırlıklı olarak ABD ve Japonya verilerine 

dayanmakta olup bunların farklı tektonik rejimlere sahip deprem bölgelerinde geliĢtirilmiĢ olmaları 

bazı sınırlamalar getirmektedir. Proje sahası için yüksek  duyarlılıkla  geliĢtirilmiĢ  bir azalım  

iliĢkisinin  kullanılması, sismik  tehlike  analizlerinin  daha  sağlıklı yapılmasına,  zeminlerle  ilgili  

sıvılaĢma ve büyütme gibi etkilerin daha güvenilir Ģekilde belirlenmesine yarar sağlayacaktır.  

Son yıllarda Türkiye ve çevresi için geliĢtirilmiĢ azalım denklemleri dikkati çekmektedir. Ancak 

kullanılan veri setinin sınırlılığı ve bu veri setinin çoğunun 1999 Marmara depremine ait olması da söz 

konusu azalım iliĢkilerinin önemli eksiklikleri olarak göze çarpmaktadır (Seyrek, 2009). Kayabalı 

(2003); Türkiye için geliĢtirilen Aydan vd. (1996) ve Ġnan vd. (1996) azalım iliĢkilerini kullanarak 

elde ettiği analiz sonuçlarının yakın kaynak etkisi olan alanlarda çok  büyük  anamoliler  yaptığını  

belirtmiĢtir.  Buna sebep olarak da azalım iliĢkileri için kullanılan kayıtların büyük bir çoğunluğunun 

zemin üzerinde elde edilmiĢ olmasını göstermiĢ ve Türkiye için sismik tehlike hesaplarında 

kullanılmasının çok tutucu sonuçlar vereceğini vurgulamıĢtır. 

 ġu anda kullanımda olan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında belirtilen en büyük yer ivmesi 

değerlerinin tahmin edilmesinde A.B.D. ölçümlerinden elde edilen azalım denklemi kullanılmıĢtır 

(Gülkan vd. 1993). Benzer Ģekilde Türkiye‘deki farklı lokasyonlar için ithal azalım denklemlerinin 

sıklıkla kullanıldıkları görülmektedir (Erdik vd. 1985; Kayabalı 2002; Kayabalı ve Akın, 2003; Kalkan 

vd. 2009; Tosun vd. 2007; Seyrek ve Tosun, 2011; Seyrek ve Tosun, 2013).  

Bu çalıĢmada farklı araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢ yerel ve ithal toplam altı farklı azalım 

denkleminin (Campbell ve Bozorgnia, 1994; Boore vd. 1997; Kalkan ve Gülkan, 2004; Özbey vd. 

2004, Ulusay vd. 2004 ve Ambraseys vd. 2005) performansı 19 Mayıs 2011 tarihinde Simav‘da 

meydana gelen depremin ivme değerleri için değerlendirilmiĢ ve ilgili tahmin denklemlerinin 

performans sıralaması sunulmuĢtur. ÇalıĢma kapsamında incelenecek yerel azalım denklemleri 

seçilirken özellikle zemin koĢullarını da modelleyebildiği ifade edilen modeller dikkate alınmıĢtır.  

 

MALZEME VE YÖNTEM 

 

Türkiye‘nin dünyanın önemli aktif faylarının etkisi altında olduğu düĢünüldüğünde deprem 

sonrası meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak için depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu 

daha da önemli hale gelmektedir. Yer hareketi tahmin denklemleri için regresyon analizleri sonucunda 

elde edilen standart sapma değerleri bilinmektedir. Ancak bu değerlendirme sadece ilgili tahmin 

denkleminin kullanılan veriler için uyumunu göstermektedir. Eğer tasarımı yapılacak yapının 

bulunduğu lokasyon için en iyi uyum sağlayan tahmin denklemi önceden belirlenebilirse önemli bir 

sorun çözülecektir. Bu çalıĢma kapsamında Simav ve çevresi için yer hareketi tahmin denklemlerinin 

performansı değerlendirilmiĢtir.  

Ülkemizin önemli tektonik bölgelerinden biri Kütahya ve çevresi gerek tarihsel gerekse aletsel 

dönemde büyük depremler yaĢamıĢtır. Gediz-Emet fay zonu, Simav fay zonu ve Kütahya fay sonunun 
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etkisi altındadır. 1928 Emet depremi (M=6.2), 1944 ġaphane depremi (M=6.2), 1970 Gediz depremi 

(M=7.2) ve aynı yıl gerçekleĢen Çavdarhisar depremi (M=6.9) hasar yapıcı önemli depremler 

arasındadır. 19 Mayıs 2011 tarihinde Simav‘da can ve mal kaybına neden olan bir deprem meydana 

gelmiĢtir (ML=5.7 / Mw=5.9) Deprem nedeniyle 2 kiĢinin hayatını kaybettiği 122 kiĢinin yaralandığı 

ifade edilmektedir (METU-EERC, 2011). Deprem nedeniyle çok sayıda yapı da yıkık, ağır, orta ve az 

olmak üzere hasar meydana geldiği Kütahya valiliği tarafından açıklanmıĢtır. Meydana gelen deprem 

en çok Simav ve Simav‘a bağlı belde ve köyleri etkilemekle birlikte Hisarcık, ġaphane ve Pazarcık 

ilçelerinde yer alan bazı yapılarda da hasara sebep olmuĢtur (Zülfikar vd. 2011).  

Söz konusu depreme ait ana Ģok ve artçı Ģoklarının dıĢ merkez koordinatları ġekil 1‘de 

verilmektedir. Ana depremin dıĢ merkez koordinatları 39.1328 K – 29.0820 D, odak derinliği 24.46 

km olarak belirlenmiĢ olup depreme ait odak mekanizma çözümlerine göre depremin normal fay 

kaynaklı olduğu anlaĢılmaktadır (AFAD, 2011).  

 

 
ġekil 1:  Mayis 2011 Simav Depreminin AnaĢok ve Artçı Depremlerinin Lokasyonu (AFAD, 2011) 

 

2011 Simav depremi Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Ağındaki 84 istasyon tarafından 

kaydedilmiĢtir (http://daphne.deprem.gov.tr). Ġstasyonların deprem kaynağına olan mesafeleri 5.5 km 

ile 264.9 km arasında değiĢmektedir. Kayıtlara ait kaynak-saha mesafesi Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Deprem Mühendisliği AraĢtırma Merkezi tarafından hazırlana rapordan elde edilmiĢtir 

(METU-EERC, 2011).  Kayıtlar incelendiğinde en büyük yatay yer ivmesi değerlerinin 0.64 cm/s
2
 ile 

789.75 cm/s
2
 arasında değiĢtiği anlaĢılmaktadır. Ancak 789.75 cm/s

2
‘lik olağan dıĢı en büyük ivme 

değerinin gözlendiği Demirci istasyonu depremin merkez üssünden yaklaĢık 39 km uzaklıkta yer 

almaktadır. Ġlgili istasyonun altında yumuĢak zemin olarak sınıflandırılan birimler yer almaktadır 

(Vs,30=336 m/s) METU-EERC (2011) tarafından yapılan değerlendirmede söz konusu istasyonun 

bulunduğu sahanın özel topoğrafik özellikleri nedeni ile bu olağan dıĢı pik ivmeye neden olabileceği 

ifade edilmiĢtir. Bu durum göz alınarak Demirci istasyonuna ait veriler değerlendirme dıĢında 

tutulmuĢtur. 83 ayrı istasyona ait veriler değerlendirildiğinde en büyük yatay yer ivmesi değerinin 

115.58 cm/s
2
 olduğu görülmektedir. Bu ivme değeri 4305 kodlu Simav istasyonunda gözlenmiĢ olup 

söz konusu istasyon 10.2 km dıĢ merkez uzaklığına ve 5.5 km Joyner-Boore mesafesine sahiptir. 

Ancak elektrik kesintisinden dolayı depremin bu istasyonda tam olarak kaydedilmediği ifade 

http://daphne.deprem.gov.tr/
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edilmiĢtir. Depremi kaydeden istasyonların lokasyonu ġekil 2‘de, ölçülen ivme değerlerinin değiĢimi 

ise ġekil 3‘de verilmektedir.  

ġekil 3 incelendiğinde istasyonların büyük bir bölümünün deprem kaynağının 100 ile 150 km 

uzağında olduğu anlaĢılmaktadır. Ġstasyonların bulunduğu zemin koĢulları gevĢek zemin (Vs,30 ≤ 180 

m/s), yumuĢak zemin (180 < Vs,30 ≤ 360 m/s), sert zemin (360 < Vs,30 ≤ 760 m/s ve kaya zemin (Vs,30 > 

760 m/s) olarak sınıflandırılmıĢtır. Ġstasyonların yaklaĢık %92‘si yumuĢak ve sert zemin olarak ifade 

edilen zemin koĢuluna sahiptir. 115.58 cm/s
2
 değerine sahip Simav istasyonunda üst 30 m‘deki 

ortalama kayma dalga hızı 259 m/s‘dir. Ancak elektrik kesintisi nedeniyle tam olarak kayıt yapamayan 

bu istasyonun deprem kaynağından olan mesafesi düĢünüldüğünde ivme değerlerinin daha büyük 

mertebelerde olacağı tahmin edilmektedir.  

 

 

ġekil 2: Simav Depremini Kaydeden Kuvvetli Yer Hareketi Ġstasyonlarının Dağılımı (AFAD, 2011) 

 

   

 
 

ġekil 3: Zemin KoĢullarına Ölçülen Ġvme Dağılımları 

 

Bu çalıĢma kapsamında Türkiye‘deki pek çok projede daha önce sıklıkla kullanılan altı ayrı 

azalım denklemi dikkate alınmıĢtır. Dikkate alınan tüm azalım denklemlerinin yerel zemin koĢulunu 

dikkate aldığı belirtilmelidir. Azalım denklemlerinin seçiminde bu hususta dikkate alınmıĢtır. Bu 

denklemler arasında Türkiye ve çevresindeki depremler kullanılarak geliĢtirilen üç ayrı çalıĢma yer 

almaktadır (Gülkan ve Kalkan, 2004, Özbey vd., 2004 ve Ulusay vd., 2004).  ÇalıĢma kapsamında 
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kullanılan azalım denklemlerinin genel özellikleri Tablo 1‘de verilmektedir. Tüm azalım denklemleri 

Mw moment magnitüdünü kullanmaktadır.  

 

Tablo 1: Dikkate Alınan Azalım Denklemlerinin Genel Özellikleri 

 

Azalım Denklemi Bölge 
Magnitüd 

türü 

Mesafe 

türü* 

Fay tipini 

dikkate alma 

durumu 

Zemin 

koĢulu 

modellemesi 

Campbell ve 

Bozorgnia (1994) 
Tüm dünya Mw Rrup + 

Regresyon 

katsayısı 

Boore vd. (1997) 
Kuzey Batı 

Amerika 
Mw RJB + Vs,30 

Kalkan ve Gülkan 

(2004) 
Türkiye Mw RJB - Vs,30 

Özbey vd. (2004) 
Kuzey Batı 

Türkiye 
Mw RJB - 

Regresyon 

katsayısı 

Ulusay vd. (2004) Türkiye Mw Repi - 
Regresyon 

katsayısı 

Ambraseys vd. 

(2005) 

Avrupa ve 

Orta Doğu 
Mw RJB + 

Regresyon 

katsayısı 

* Rrup: Sismik yırtılmaya en yakın mesafe 

   RJB: Joyner-Boore mesafesi 

   Repi: DıĢ merkez uzaklığı 

SEÇĠLEN AZALIM DENKLEMLERĠNĠN PERFORMANSI 

 

ÇalıĢmada dikkate alınan azalım denklemlerinin performansı 2011 Simav depreminin ana 

Ģokuna ait 83 kuvvetli yer hareketi istasyonundan elde edilmiĢ iki ayrı yatay ivme bileĢeninin en 

büyük değeri kullanılarak belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Analizler sırasında azalım denklemlerinde 

kullanılan magnitüd türü, fay tipi ve istasyonların zemin koĢulları da dikkate alınarak azalım 

denklemleri değerlendirilmiĢtir. Normal fay kaynaklı olduğu düĢünülen bu depremin büyüklüğü lokal 

magnitüd olarak ML=5.7; moment magnitüdü esasında ise Mw=5.9 olarak dikkate alınmıĢtır. ġekil 4‘de 

farklı azalım denklemleri esasında ölçülen ve tahmin edilen ivme değerleri arasındaki iliĢki yer 

almaktadır. Ġlgili Ģekilde dikkati çeken önemli bir husus Simav istasyonunda ölçülen ve daire içerisine 

alınan verinin gösterdiği anomalidir. Bu istasyonun elektrik kesintisi sebebiyle tam kayıt 

yapamamasının bu durumu ortaya çıkardığı düĢünülmektedir. Ġlgili verinin Özbey vd. (2004) ve 

Ulusay vd. (2004) azalım denklemi hariç düğer tüm azalım denklemlerinde 250-300 cm/s
2
 arasında 

tahmin edildiği görülmektedir. Bu durumun söz konusu iki ayrı azalım denklemi hariç tüm azalım 

denklemlerinde baĢarı ölçütünü azaltacağı öngörülmektedir.  

Analizler sırasında ölçülen gerçek değerler ile azalım denklemleri kullanılarak tahmin edilen 

değerler mukayese edilmiĢtir. Azalım denklemlerinin baĢarı ölçütleri mukayese edilirken iki ayrı 

esasta değerlendirme yapılmıĢtır. Birinci yaklaĢım olarak tüm veriler dikkate alınmıĢ, ikinci olarak ise 

yerel zemin koĢullarına göre yapılan gruplandırmalar esasında hesaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GevĢek zemin ve kaya ortamı olarak ifade edilen birimler üzerinde yer alan istasyonlar tüm 

istasyonların yaklaĢık %8‘ine karĢılık gelmektedir. Bu nedenle yumuĢak ve gevĢek zeminler bir grup, 

sert zemin ve kaya ise bir diğer grup olarak dikkate alınmıĢtır. Bu yaklaĢım veri sayısından 

kaynaklanacak hataların da giderilmesini sağlayacaktır. 

Ġlk olarak ölçülen değerler ile tahmin edilen değerler aralarındaki korelasyon katsayıları (R
2
) 

hesaplanmıĢtır. Korelasyon katsayısının yüksek olması iliĢkisinin doğruluğu hakkında tam bir fikir 

vermese de iki seri arasındaki doğrusal iliĢkiye yakınlık hakkında bilgi verebilir. Tablo 2‘de altı ayrı 

azalım denklemi kullanılarak elde edilen korelasyon katsayısı değerleri verilmektedir. Ġlgili tablo 

incelendiğinde tüm zemin koĢullarının dahil edildiği değerlendirmelerde en yüksek korelasyon 

katsayısı Ulusay vd. (2004) ve Özbey vd. (2004) tarafından önerilen azalım denklemi kullanıldığında, 

en düĢük korelasyon katsayısı ise Ambraseys ve arkadaĢlarının 2005 yılında geliĢtirdikleri azalım 

denklemi kullanıldığında elde edilmiĢtir.  Benzer durum istasyonların zemin koĢulu dikkate 

alındığında da gözlemlenmiĢtir.   
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ġekil 4: Ölçülen Ġvme Değerlerinin Azalım Denklemi Sonuçları Ġle KarĢılaĢtırılması  

 

 

Tablo 2: Farklı Azalım Denklemlerine Göre Elde Edilen Korelasyon Katsayısı (R
2
) Değerleri 

 
Azalım Denklemi 

Tüm zeminler 
GevĢek-

yumuĢak zemin 

Sert zemin-

kaya 

Campbell ve Bozorgnia (1994) 0.78 0.76 0.89 

Boore vd. (1997) 0.72 0.70 0.88 

Kalkan ve Gülkan (2004) 0.72 0.70 0.89 

Özbey vd. (2004) 0.81 0.79 0.89 

Ulusay vd. (2004) 0.86 0.86 0.87 

Ambraseys vd. (2005) 0.62 0.63 0.89 

 

Ayrıca her bir azalım denkleminin 2011 Simav deprem verileri esasında performansını 

belirlemek için ölçülen ve tahmin edilen değerler arasındaki hata kareleri ortalamasının kökü (RMSE) 

hesaplanmıĢ ve bu değerler azalım denkleminin baĢarım ölçütü olarak dikkate alınmıĢtır. Elde edilen 

değerlerin değiĢimi Tablo 3‘de verilmektedir.  
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Tablo 3: Farklı Azalım Denklemlerine Göre Elde Edilen Hata Kareleri Ortalamasının Kökü (RMSE)  

 
Azalım Denklemi 

Tüm zeminler 
GevĢek-

yumuĢak zemin 

Sert zemin-

kaya 

Campbell ve Bozorgnia (1994) 15.23 21.81 2.24 

Boore vd. (1997) 21.28 30.39 3.85 

Kalkan ve Gülkan (2004) 17.97 25.50 4.27 

Özbey vd. (2004) 8.89 12.58 2.34 

Ulusay vd. (2004) 7.46 10.60 1.70 

Ambraseys vd. (2005) 19.64 28.26 1.33 

 

Tablo 3‘de elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde yerel zemin sınıfı etkisinin dikkate 

alınmadığı durum için Ulusay vd. (2004) ve Özbey vd. (2004) azalım denklemleri öne çıkmaktadır. 

Aynı durum için, ithal azalım denklemlerinden Campbell ve Bozorgnia (1994) azalım denklemi 

sonuçlarının diğer ithal azalım denklemlerine kıyasla ölçülen ivme değerleri ile daha uyumlu sonuçlar 

verdiği anlaĢılmaktadır. Ulusay vd. (2004) ile Özbey vd. (2004) tarafından geliĢtirilen azalım 

denklemleri gevĢek-yumuĢak zemin koĢulları için de en baĢarılı tahmin denklemi olarak 

gözükmektedir. Sert zemin-kaya tipi zemin Ģartlarında ise en baĢarılı denklem Ambraseys vd. (2005) 

olarak dikkati çekmektedir. Tüm azalım denklemlerinin gevĢek-yumuĢak zemin modeli için ivme 

değerini tahmin etmedeki baĢarısı sert zemin-kaya modeline kıyasla daha kötü olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢmada 19 Mayıs 20011 tarihinde Simav‘da meydana gelmiĢ ve Türkiye  Ulusal  Kuvvetli  Yer  

Hareketi  Gözlem  Ağı  tarafından kaydedilmiĢ kuvvetli yer hareketlerinden elde edilen maksimum yer 

ivmesi değerleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında altı ayrı azalım denkleminin kaydedilen ivme 

değerini tahmin etmekteki baĢarımları korelasyon katsayısı ve hata kareleri ortalamasının kökü 

(RMSE) değerleri kullanılarak değerlendirilmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

 

 Ulusay vd. (2004) ile Özbey vd. (2004) azalım denklemleri ile yapılan diğer azalım 

denklemlerine kıyasla belirgin olarak daha düĢük hatalar elde edilmiĢtir.  

 Değerlendirmeler sonucunda ithal azalım denklemleri içerisinde Campbell ve Bozorgnia 

(1994) tarafından geliĢtirilen denklemin Simav depremi için nispeten iyi sonuçlar verdiği 

gözlenmiĢtir. Ayrıca bu denklem; Türkiye‘de meydana gelmiĢ depremler kullanılarak 

geliĢtirilen Kalkan ve Gülkan (2004) azalım iliĢkisine kıyasla daha iyi sonuçlar vermiĢtir. 

 ÇalıĢma kapsamında azalım denklemlerinin performansı değerlendirilirken istasyonların yerel 

zemin koĢulları da dikkate alınmıĢtır. Tüm azalım denklemlerinin sert zemin-kaya ortamında 

ölçülen ivme değerlerini gevĢek-yumuĢak zemine oranla daha baĢarılı tahmin ettiği 

anlaĢılmıĢtır.  

 Ancak elde edilen sonuçların 19 Mayıs 2011 Simav depremi için değerlendirildiği dolayısıyla 

tek bir deprem büyüklüğü için test edildiği unutulmamalıdır. Ġleride yapılması planlanan 

çalıĢmada Simav ve çevresinde meydana gelmiĢ farklı depremler ve bu depremlere ait 

kayıtların kullanılması halinde elde edilen bulgular Simav ve çevresinde yapılacak olan 

projelerin sahaya özel sismik tehlike analizlerinde kullanılabilecektir.  
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Özet 

 

Mevcut betonarme yapıların birçoğu düĢük malzeme kalitesi, ciddi uygulama hataları ve 

yetersiz mühendislik hizmeti vb. nedenlerle günümüz depreme dayanıklı yapıların gereksinimi olan 

dayanım, süneklik ve rijitlik özelliklerinden birini veya birkaçını sağlamamaktadır. Deprem riskinin 

belirsizliği nedeniyle bu yapıların acil değerlendirme ve güçlendirme gereksinimi bulunmaktadır. 

Ülkemizde mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, TDY-2007‘de belirtilen yöntemler 

ve kurallar dahilinde gerçekleĢtirilmektedir. TDY-2007‘de güçlendirme teknikleri olarak betonarme ve 

çelik malzemelerinin kullanıldığı geleneksel yöntemlerin yanı sıra son yirmi yılda çok sayıda 

gerçekleĢtirilen bilimsel çalıĢma ile etkinliği ortaya konulmuĢ lifli polimer (LP) kompozitlerin 

kullanıldığı yeni yöntemlerde önerilmiĢtir.  Bu yeni yöntemlerin uygulamadaki kullanırlığı, hem 

yüksek maliyeti hem de uygulama deneyimsizliği gibi sebepler sonucu sınırlı kalmıĢtır. 

              Son yıllarda LP kompozitlerin temininin geçmiĢe göre daha kolay olması ve bu malzemenin 

kullanıldığı güçlendirme yöntemlerinin geleneksel metotlara göre sahip olduğu üstün avantajlar 

sayesinde kullanımı artmaktadır. Bu nedenle LP kompozitlerin kullanıldığı güçlendirme yöntemlerinin 

tasarımı ve uygulama bilgisini geliĢtirilmesine gereksinim duyulmaktadır. 

Bu çalıĢmada uygulamada riskli olarak belirlenmiĢ mevcut bir betonarme binanın LP 

kompozitlerle güçlendirme tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Öncelikle ilgili yapı TDY-2007‘ye göre 

doğrusal olmayan yöntemlerden artımsal itme analiz yöntemiyle değerlendirilmiĢ ve yapının deprem 

performansı belirlenmiĢtir. Analiz sonucu yapının yetersiz olan kolonları tespit edilerek LP 

kompozitler ile sargılama tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra güçlendirilmiĢ yapı tekrar analiz 

edilerek yapının hedeflenen performansı sağladığı kontrol edilmiĢtir. Yapının güçlendirme öncesi ve 

sonrası davranıĢı eleman ve sistem bazında karĢılaĢtırılmıĢtır. LP kompozitler ile gerçekleĢtirilen 

güçlendirme yönteminin üstün avantajları da göz önüne alınarak ekonomik açıdan 

değerlendirilmesinde elde edilen sonuçlar sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Lifli Polimer Kompozit, Güçlendirme, İtme Analizi 

 

Strengthening Of Existing Reinforced Concrete Structures With Fiber 

Reinforced Polymers Based On Turkish Eurthquake Code-2007 
 

Abstract 

 

Many existing reinforced concrete (RC) structures do not ensure one or more requirements as 

strength, ductility and stiffness properties which are needed for earthquake resistance structures 

because of low material quality, application errors and deficient existed in engineering services. Due 

to uncertainty of earthquake hazard, assessment and retrofitting of existing RC buildings are urgently 

needed. The assessment and strengthening of the existing RC building are performed according to 

TEC-2007 in Turkey. Strengthening with fiber reinforced polymers (FRP) whose efficiency has 

proved with scientific studies carried out at last two decades, has been proposed by TEC-2007 as well 

as the traditional methods used reinforcement concrete and steel materials.The application of this new 

method has remained limited due to reasons both high cost and lack of practical experience. 

 

Recently, the applications of FRP have been increased owing to easier supply of late years and 

its superior advantages against traditional methods. Therefore, design and application expertise of 

retrofitting methods performed with FRP should be developed. 
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In this study, the design of retrofitting with FRPs of an existing RC building had poor performance to 

earthquake excitation was carried out. Primarily, the structure was evaluated with nonlinear static 

pushover analysis based on TEC-2007 and determined seismic performance. FRP confinement design 

was fulfilled at the columns had no shear strength by the result of analysis. Then it was determined 

that the structure ensured the target seismic performance with re-analyzing. Seismic behavior of the 

retrofitted and non-retrofitted building was compared on basis of structural components. The results 

obtained were evaluated economically by taking into consideration advantages of retrofitting method 

used FRP 

 

Keywords: Fiber Reinforced Polymers, Strengthening, Pushover Analysis 

 

GĠRĠġ 

 

Son yirmi yılda Türkiye‘nin çeĢitli bölgelerinde meydana gelen Ģiddetli depremler nedeniyle 

yaĢanan büyük can ve mal kayıpları, mevcut yapıların deprem etkilerine karĢı yeterli dayanıklılığa 

sahip olmadığını ortaya çıkarmıĢ ve olası bir depremin etkilerine karĢı yeterli özelliklere sahip 

olmayan yapıların güçlendirilme ya da tekrar inĢa edilme gereksinimi doğmuĢtur. Bu gereksinim 

nedeniyle mühendislik hizmetinden yoksun, düĢük malzeme kaliteli ve yeterli donatı detaylarına sahip 

olmadan inĢa edilmiĢ mevcut binaların deprem performansının belirlenmesi ve güçlendirilmesiyle 

ilgili esaslar TDY-2007‘nin 7. Bölümünde yer almıĢtır. TaĢıyıcı elemanların çelik ve betonarme ile 

sargılanarak ya da taĢıyıcı sisteme ilave taĢıyıcı perde duvarlar eklenmesi gibi geleneksel güçlendirme 

metotların [4] uygulanmasıyla ilgili kurallar TDY-2007‘de belirtilmiĢtir. Bu yöntemlere göre daha 

yeni olan ve etkinliği çok sayıda gerçekleĢtirilen bilimsel çalıĢmalar [5] ile kanıtlanan LP kompozitler 

ile güçlendirme yöntemleri TDY-2007‘nin kapsamında olmasına rağmen yönetmeliğin çıkıĢı sonrası 

güçlendirme tasarımlarında, uygulamadaki tecrübe eksikliği ile kullanılan lifli polimerlerin ekonomik 

maliyetinin yüksek oluĢu nedeniyle kullanım alanı bulamamıĢtır.  

LP kompozit malzemeler artan üretim hacmi ile birlikte kolay temin edilebilmesi nedeniyle 

sanayi tesisi, hastane ve okul vb. kamu daireleri gibi güçlendirme esnasında kullanımında kesinti 

yaĢanmaması istenen binalarda güçlendirme yöntemi olarak uygulanması artmıĢtır. LP kompozitlerin 

sargılama ile taĢıyıcı elemanlarda meydana gelen dayanım ve süneklik artıĢına yönelik bilimsel 

araĢtırmalara ek olarak, uygulandığı yapının taĢıyıcı sisteminin davranıĢı üzerine etkisini araĢtıran 

analitik çalıĢmalarda gerçekleĢtirilmiĢtir [6].  

Bu çalıĢmada 1996 yılında inĢa edilmiĢ düĢük kaliteli ve sargılama bölgesinde yeterli enine 

donatısı bulunmayan betonarme çerçeve bir yapının TDY-2007 göre önce deprem performans düzeyi 

gerçekleĢtirilen doğrusal olmayan analizler ile belirlenmiĢ ve en ekonomik olacak Ģekilde LP 

kompozitler ile güçlendirme tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Güçlendirilen elemanların dayanım ve 

süneklik taleplerindeki artıĢ analiz modeline yansıtılarak gerçekleĢtirilen değerlendirmede yapının 

hedef performansı sağlandığı ortaya konmuĢtur. Ayrıca güçlendirme tasarımı ekonomik yönden 

değerlendirilmiĢtir.     

 

ANALĠTĠK ÇALIġMA 

 

1.Bina Bilgileri 

 

1996 yılında betonarme çerçeve olarak inĢa edilmiĢ olan değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi 

yapılacak mevcut yapı 5 katlı ve bodrum katı perdelerle çevrilidir. (ġekil 1-a) Riski Yapıların 

Tespitine ĠliĢkin Esaslara [3] göre yapının gerçekleĢtirilen risk değerlendirilmesi için sadece bodrum 

kat üstündeki kritik kattan alınan 5 karot numunesi üzerinden yapılan testlerin ortalamasının %85 olan 

11,42 Mpa betonun basınç dayanımı olarak kabul edilmiĢtir. Kolonlarda mevcut donatı düzeni 6 adet 

farklı tip kolonda kabuk sıyırma ve tahribatsız yöntemlerle, diğer kolonlarda ise gözlem yapılan 6 adet 

kolon için donatı gerçekleĢme oranınca mevcut donatı düzeni belirlenmiĢtir. Mevcut donatı çeliğinin 

sınıfı ise S420 olarak gözlemlenmiĢ ve etriye aralığı ortalama 18 cm olarak belirlenmiĢtir.(ġekil 1-b) 

Riskli Yapıların Tespitine ĠliĢkin Esaslar‘a göre yapılan değerlendirmede kiriĢlerde mevcut 

donatı düzeninin belirlemek için gözlem yapılmadığından yönetmeliğin öngördüğü 1,4G+1,6Q 

yüklemesi altında açıklığın alt ve mesnedin üst bölgesi için hesap edilen donatının var olduğu kabul 
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edilmiĢtir [3]. Çevre yapılar için gerçekleĢtirilen zemin etüt raporlarından zemin sınıfı Z3 olarak 

dikkate alınmıĢtır. Her bir katta döĢeme kalınlığı 15 cm ve kat yükseklikleri zemin katta 3m, 

diğerlerinde 2,8 m alınmıĢtır. Yapılan gözlem ve veriler sonucunda yapı bilgi düzeyi orta kapsamda 

kabul edilmiĢ ve mevcut malzeme dayanımlarında %10‘luk azaltılma gidilmiĢtir [1].   

 

    

                                         (a)                                                                              (b)       

 

ġekil 1: Ġncelenen yapı ve donatı düzeninin belirlenmesi için kabuk sıyırma  

 

2.Analiz Modeli 

 

 Mevcut yapının deprem performans değerlendirmesi, TDY-2007‘ de yer alan doğrusal elastik 

olmayan arttımsal eĢdeğer deprem yükü yöntemine göre SAP2000 programı kullanılarak itme 

analizleri yapılmıĢtır. ġekil 2a‘da kat kalıp planı görülen mevcut yapının X doğrultusunda simetrik 

olması nedeniyle tek yönde, Y ise simetri olmamasından dolayı pozitif ve negatif yönler için analiz ve 

değerlendirme yapılmıĢtır. Yapı modeli etkin eğilme rijitlikleri dikkate alınarak, doğrusal olmayan 

ĢekildeğiĢtirmelerin belirli bölgelerde toplandığını varsayan plastik mafsal hipotezine [11] göre 

kolonların alt ve üst uç bölgelerinde, kiriĢlerde ise kenar mesnetlere ve saplanan kiriĢlerin olduğu 

açıklıklara plastik kesitler tanımlanarak oluĢturulmuĢ ve plastik mafsal boyu lp=h/2 [1] olarak 

alınmıĢtır. (ġekil 2b)    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                               (b)                                                      

 

ġekil 2: Mevcut yapının kat kalıp planı ve Sap2000 analiz modeli 

  

 Mander (1988) sargılı beton modeli [7] ile kolon ve kiriĢlerin kapasite momentlerinin 

hesabında, maksimum beton basınç birim ĢekildeğiĢtirmesi 0,003 donatı çeliğinin ise 0,01 alınmıĢ ve 

malzeme dayanımlarında orta bilgi düzeyi kapsamında %10‘luk azaltılma gidilmiĢtir [1]. Kolonlarda 

normal kuvvet-moment etkileĢim diyagramları XTRACT programı yardımıyla önce 0-45-90
o
 açıları 
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için çok doğrultuda hesaplanarak, SAP2000 programında akma düzlemleri Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

KiriĢlerin moment-eğrilik iliĢkilerinde ise pekleĢme etkisi dikkate alınmıĢtır.   

   

3.Performans Değerlendirilmesi 

 

TDY-2007 50 yılda aĢılma olasılığı %50 (hafif) , %10 (tasarım) ve %2 olan (Ģiddetli) deprem 

etkilerine karĢı yapıların kullanım amacına göre farklı performans sevilerini sağlamasını istemektedir 

[1]. Değerlendirilmesi yapılan mevcut yapı konut amaçlı kullanıldığı için 50 yılda aĢılma olasılığı %10 

olan tasarım depremine karĢı performans hedefi can güvenliğini sağlamaktır. Yapının önce X, Y ve –Y 

doğrultularında gerçekleĢtirilen itme analiz ile elde edilen kapasite eğrilerinden modal dönüĢüm 

yapılarak modal kapasite diyagramları elde edilmiĢtir [1]. Yapının X ile Y doğrultusunda sırasıyla 

0.889sn ve 0,916sn olan 1.moda ait titreĢim periyodları Z3 sınıfı zeminin karakteristik periyodu 

TB=0,6sn‗den büyük olması nedeniyle eĢit yerdeğiĢtirme kuralı geçerlidir (ġekil 3). Doğrusal elastik 

davranan yapının 1.Moda ait titreĢim periyoduna karĢılık gelen spektral yerdeğiĢtirme istemi, doğrusal 

elastik olmayan davranıĢtaki modal yerdeğiĢtirme istemine eĢit olduğu kabul edilmektedir [10]. Modal 

yerdeğiĢtirme istemlerinden tekrar geri dönüĢüm yapılarak yapının yerdeğiĢtirme istemleri X deprem 

doğrultusu için 0.203 m, Y deprem doğrultusu içinse 0.186 m olarak belirlenmiĢtir.  

 

(a)                          (b) 

 

ġekil 3: X ve Y deprem doğrultuları için yerdeğiĢtirme istemlerinin belirlenmesi 

 

Yapıda tekrar yerdeğiĢtirme istemi değerlerine kadar gerçekleĢtirilen itme analizi sonucunda 

taĢıyıcı elemanlar, etkiyen kesme kuvveti değerlerinin elemanların mevcut malzeme ve dayanımlarına 

göre hesaplanan kesme dayanım değerini aĢma durumuna göre sünek yada gevrek olarak hasar gören 

elemanlar olarak sınıflandırılmıĢtır. Gevrek olarak hasar gören elemanlar göçme bölgesinde olduğu 

varsayılmıĢtır. Sünek olarak hasar gören elemanların, son itme adımında plastik mafsal oluĢan 

kesitlerindeki dönme istemlerinin, plastik mafsal boyuna bölümü (lp=h/2) ile plastik eğrilikleri 

istemleri elde edilmiĢtir. Plastik eğrilik istemlerine elastik eğrilik değerleri eklenerek toplam eğrilik 

istemleri elde edilmiĢtir [1]. Toplam eğriliklerden elde edilen beton ve donatı çeliğinin birim 

ĢekildeğiĢtirme istemleri, yönetmelikte tanımlı birim ĢekildeğiĢtirme sınır değerleri ile karĢılaĢtırılarak 

her bir eleman için hasar durumu belirlenir [1]. Bu çalıĢmada hasar durumları, birim ĢekildeğiĢtirme 

sınır değerlerinden elde edilen sınır eğrilik değerlerinin toplam eğrilik istemleri ile karĢılaĢtırılmasıyla 

belirlenmiĢtir. KiriĢlerin eğrilik üzerinden hasar durum değerlendirilmesi moment- eğrilik iliĢkisi 

(ġekil 4a) üzerinden, kolonların ise normal kuvvet-eğrilik iliĢkisi (ġekil 4b) üzerinden yapılmıĢtır. 

 

“Kesit Minimum Hasar Sınırı (MN) için:   (ɛcu )MN = 0.0035 ; (ɛs )MN = 0.010                                                                                                                                                 

 

Kesit Güvenlik Sınırı (GV) için: (ɛcg )GV = 0.0035 

+ 0.01 (ρs / ρsm) <0.0135 ; (ɛs )GV = 0.040 

 

Kesit Göçme Sınır (GÇ) için:      (ɛcg )GC = 0.004 

+ 0.014 (ρs /ρsm) < 0.018 ; (ɛs )GC = 0.060”  [1] 
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                             (a)                                                                                    

(b)  

 

ġekil 4: KiriĢler için moment-eğrilik ve 

kolonlar için normal kuvvet-eğrilik iliĢkileri 

 

X, Y ve –Y deprem doğrultularında her 

bir kat için çeĢitli hasar bölgelerinde olan 

kiriĢlerin sayısal dağılımı (Tablo 1) ile kolonların toplam taĢınan kat kesme kuvvetine katkısı 

üzerinden değerlendirme yapılarak (Tablo 2) mevcut yapının göçme öncesi performans seviyesinde 

olduğu belirlenmiĢtir. Yapı can güvenliği bakımından sakıncalıdır ve güçlendirilmesine ya da yıkılıp 

yeniden inĢasına ekonomik açıdan değerlendirilerek karar verilmelidir [1].   

 

 

 

                           Tablo 1: Her bir kat için kiriĢlerin hasar bölgeleri 
X DEPREM DOĞRULTUSU ĠÇĠN KĠRĠġLERĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

KAT 

Minimum 

Hasar 

Bölgesi 

Belirgin 

Hasar 

Bölgesi 

Ġleri   Hasar 

Bölgesi 

Göçme 

Bölgesi 

1.KAT 0 11 3 0 

2.KAT 3 7 2 0 

3.KAT 6 8 0 0 

4.KAT 11 3 0 0 

Y DEPREM DOĞRULTUSU ĠÇĠN KĠRĠġLERĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

KAT 

Minimum 

Hasar 

Bölgesi 

Belirgin 

Hasar 

Bölgesi 

Ġleri   Hasar 

Bölgesi 

Göçme 

Bölgesi 

1.KAT 2 10 3 0 

2.KAT 6 7 2 0 

3.KAT 9 6 0 0 

4.KAT 11 4 0 0 

-Y DEPREM DOĞRULTUSU ĠÇĠN KĠRĠġLERĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

KAT 

Minimum 

Hasar 

Bölgesi 

Belirgin 

Hasar 

Bölgesi 

Ġleri   Hasar 

Bölgesi 

Göçme 

Bölgesi 

1.KAT 1 11 3 0 

2.KAT 4 9 2 0 

3.KAT 7 8 0 0 

4.KAT 10 5 0 0 

 

 

 

 

Tablo 2: Her bir kat için kolonların hasar bölgeleri 
X DEPREM DOĞRULTUSU ĠÇĠN KOLONLARIN DEĞERLENDĠRMESĠ 

KAT 

Minimum 

Hasar 

Bölgesi 

Belirgin 

Hasar 

Bölgesi 

Ġleri   

Hasar 

Bölgesi 

Göçme 

Bölgesi 

Ġleri Hasar Bölgesindeki 

Kolonların Kesme 

Kuvvetine Katkısı % 

Alt ve Üst Kesitleri Minimum 

Hasar Sınırını AĢan Kolonların 

Kesme Kuvvetine Katkısı %  

1.KAT 0 11 4 5 56.20 13.88 

2.KAT 8 8 0 0 0.00 14.32 

3.KAT 10 2 0 0 0.00 0.00 

4.KAT 3 0 0 0 0.00 0.00 

Y DEPREM DOĞRULTUSU ĠÇĠN KOLONLARIN DEĞERLENDĠRMESĠ 
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KAT 

Minimum 

Hasar 

Bölgesi 

Belirgin 

Hasar 

Bölgesi 

Ġleri   

Hasar 

Bölgesi 

Göçme 

Bölgesi 

Ġleri Hasar Bölgesindeki 

Kolonların Kesme 

Kuvvetine Katkısı % 

Alt ve Üst Kesitleri Minimum 

Hasar Sınırını AĢan Kolonların 

Kesme Kuvvetine Katkısı %  

1.KAT 0 15 5 0 27.19 18.37 

2.KAT 7 7 0 0 0.00 15.25 

3.KAT 11 3 0 0 0.00 11.46 

4.KAT 4 0 0 0 0.00 0.00 

-Y DEPREM DOĞRULTUSU ĠÇĠN KOLONLARIN DEĞERLENDĠRMESĠ 

KAT 

Minimum 

Hasar 

Bölgesi 

Belirgin 

Hasar 

Bölgesi 

Ġleri   

Hasar 

Bölgesi 

Göçme 

Bölgesi 

Ġleri Hasar Bölgesindeki 

Kolonların Kesme 

Kuvvetine Katkısı % 

Alt ve Üst Kesitleri Minimum 

Hasar Sınırını AĢan Kolonların 

Kesme Kuvvetine Katkısı %  

1.KAT 0 15 2 3 38.18 12.92 

2.KAT 7 5 0 0 0.00 16.12 

3.KAT 9 2 0 0 0.00 11.19 

4.KAT 6 0 0 0 0.00 0.00 

 

4.Lifli Polimer Kompozitler ile Güçlendirme 

 

 Mevcut yapının X ve -Y deprem doğrultuları 1.kat değerlendirmelerinde ileri hasar ve göçme 

bölgesinde bulunan kolonların taĢıdığı toplam kesme kuvvetlerinin, kat kesme kuvvetine katkı 

yüzdeleri sırasıyla %56.20 ve %38.18‘dir (Tablo 2). Sınır olan %30 [1] değerinin aĢması nedeniyle 

yapı can güvenliği performans hedefini sağlamayarak göçme öncesi performans düzeyindedir. Can 

güvenliği performans hedefi için kiriĢlerin %30‘nun sadece ileri hasar bölgesinde olma koĢulunun 

yapıda sağlandığı (Tablo 1) görülmüĢtür. 

 Ġleri hasar bölgesinde bulunan kolonların kat kesme kuvvetine %30 katkı sınırını 

sağlayabilmek için, X ve -Y deprem doğrultularında yapılan değerlendirmede göçme bölgesinde 

bulunan kolonların belirgin hasar bölgesine taĢınması amaçlanmıĢtır. 1.katta yer alan 10 adet kolonun 

alt kesitlerinin sünekliğinin artırılması için LP kompoziler ile TDY-2007‘deki esaslara göre sargılama 

tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Kolonların eğrilik istemlerinin güvenlik sınırı altında kalmasını 

sağlayacak beton maksimum birim ĢekildeğiĢtirme kapasitesi (ɛcc) için gerekli yanal sargılama basıncı 

(f1) denk.(1) ile hesaplanmıĢtır [1]. Sargılama ile artan beton basınç dayanımları (fcc) denk.(2) ve 

gerekli yanal sargılama basıncı için gerekli sargı kat adeti (nf) denk.(3) ile hesaplanmıĢtır [1]. 

Sargılamada kullanılan karbon lifin mekanik özellikleri Tablo 3‘de, 10 adet kolon için hesaplanan 

sargılama adeti Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

 

ɛcc = 0,002(1+15(f1 / fcm )
0,75

                                                                                                                (1)    

 

fcc = f 1+2.4( f1 / f cm) ≥ 1.2 fcm   
 
                                                                                                           (2)  

 

f1 = 
 

 
  Ka ρf  ɛf  Ef 

 
                                                                                                                                  (3) 

 

Tablo 3: Karbon lifin mekanik ve geometrik özellikleri 

Karakteristik 

Çekme 

Dayanımı                  

[Mpa] 

Karakteristik 

Elastisite Modülü 

[Mpa] 

Maksimum Çekme 

Birim 

ġekildeğiĢtirmesi 

[mm/mm] 

Birim GeniĢlik için 

Efektif Alan 

[mm
2
/mm] 

Birim 

Ağırlık 

[kg/m
3
] 

3430 230000 0.016 0.165 1820 

Tablo 4: 10 adet kolonda hesaplanan sargılama adeti  

Kolon ɛcc 
fcm                                       

[N/mm2] 

f1                                      

[N/mm2] 

fcc                                     

[N/mm2] 
ɛfu 

Ef         

[N/mm2] 

tf                     

[mm] 
ρf 

nf                                                 

[Kat] 

nf                                                 

Seçilen 

S101 0.015 11.42 3.744802 20.40753 0.008 2.30E+05 0.165 1.15E-02 6.98 7 

S102 0.022 11.42 6.650859 27.38206 0.008 2.30E+05 0.165 2.05E-02 12.40 13 

S103 0.022 11.42 6.650859 27.38206 0.008 2.30E+05 0.165 2.05E-02 12.40 13 

S104 0.015 11.42 3.744802 20.40753 0.008 2.30E+05 0.165 1.15E-02 6.98 7 
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S106 0.015 11.42 3.744802 20.40753 0.008 2.30E+05 0.165 1.15E-02 6.98 7 

S107 0.015 11.42 3.744802 20.40753 0.008 2.30E+05 0.165 1.15E-02 6.98 7 

S109 0.015 11.42 3.744802 20.40753 0.008 2.30E+05 0.165 1.15E-02 6.98 7 

S110 0.015 11.42 3.744802 20.40753 0.008 2.30E+05 0.165 1.15E-02 6.98 7 

S112 0.017 11.42 4.53203 22.29687 0.008 2.30E+05 0.165 1.12E-02 6.34 7 

S113 0.017 11.42 4.53203 22.29687 0.008 2.30E+05 0.165 1.12E-02 6.34 7 

 

5.Güçlendirilmiş Yapının Performans Değerlendirilmesi 

 

 LP kompozitler ile sargılanan kolonların normal kuvvet-moment etkileĢim diyagramları, 

sargılı beton için gerilme-ĢekildeğiĢtirme iliĢkisi 2 doğrulu (ġekil 5) tanımlanarak çıkarılmıĢtır [1]. 

Güçlendirilen kolonların moment kapasitelerinde meydana gelen artıĢ SAP2000 programında 

oluĢturulan analiz modeline yansıtılarak tekrar itme analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Sargılanan 

kolonlarda minimum hasar sınırı için betonun basınç birim ĢekildeğiĢtirmesi 0.004, güvenlik sınırı için 

betonun maksimum basınç birim ĢekildeğiĢtirmesinin (ɛcc) %75‘i ve göçme sınırı için betonun 

maksimum basınç birim ĢekildeğiĢtirmesi (ɛcc) alınmıĢtır. Yapılan performans değerlendirmesinde 

güçlendirilen kolonların amaçlandığı gibi göçme bölgesinden belirgin hasar bölgesine geçtiği (ġekil 6) 

görülerek istenen can güvenliği performans hedefi yapı için sağlanmıĢtır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5: Ġki doğrulu beton modelleri 

                   (a)                                 (b) 

 ġekil 6: S1 Kolonlarının hasar durumları a) Güçlendirme öncesi b) Güçlendirme sonrası 

SONUÇ 

 

 Bu çalıĢmada TDY-2007 öncesi inĢa edilmiĢ düĢük beton kaliteli ve sıklaĢtırma bölgelerinde 

yeterli etriye aralığına sahip olmayan orta katlı betonarme bir yapının önce TDY-2007 ye göre 

doğrusal elastik olmayan yöntem ile performans değerlendirilmesi yapılmıĢ ve istenen can güvenliği 

performans hedefini sağlamadığı görülmüĢtür. Performans hedefinin sağlanabilmesi için, yapının 1. 

katında göçme bölgesinde bulunan on adet kolonun alt kesitinde LP kompozitler ile güçlendirme 

tasarımı yapılmıĢtır. Güçlendirme sonrası yapının can güvenliği hedef performansı sağladığı 

görülmüĢtür. 
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 ÇalıĢmada, beton malzeme dayanımı düĢük ve yeterli etriye aralığına sahip olmayan 

betonarme yapıların, taĢıyıcı elemanlarında kısmi olarak gerçekleĢtirilecek LP kompozit sargılama ile 

depreme karĢı istenen hedef performansı sağlayabileceği görülmüĢtür. LP kompozitler ile 

sargılamanın sadece 1.kattaki on adet kolona uygulanması, yapının kullanım iĢlevini sürdürmesine 

olanak verecektir. LP kompozitler ile gerçekleĢtirilen güçlendirme yöntemlerinin, uygulandığı yapıda 

çevresel yarattığı olumsuz etkinin az olması ve uygulama deneyiminin artması ile mevcut yapıların 

güçlendirilmesinde daha çok tercih edileceği öngörülmektedir.  

 

REFERANSLAR 

 
[1] Türk Deprem Yönetmeliği-2007. (2007). Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Ankara, Türkiye 

[2] TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları. (2000). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 

Türkiye 

[3] Riskli Yapıların Tespitine ĠliĢkin Esaslar. (2014). Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Ankara, Türkiye 

[4] Canbay, E., Ersoy, U., Ozcebe, G. (2003). Contribution of RC infills to the seismic behavior of structural 

systems. ACI Structural Journal, 100.5, 637-643. 

[5] ] Ilki, A., Peker, O., Karamuk, E., Demir, C., Kumbasar, N. (2008). FRP retrofit of low and medium strength 

circular and rectangular reinforced concrete columns, Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), 169-

188. 

[6]Türk, A., Comert, M., Cosgun, C. (2013). Seismic upgrade of RC buildings using CFRP sheets, 

Gradevinar 65.5, 435-448. 

[7] Mander, J.B., Priestley, M.J.N., Park, R. (1988), Theoretical stress-strain model for confined concrete, 

Journal of Structural Division (ASCE), 1804-1826. 

[8] SAP 2000 Integrated software structural analysis and design, V.16,(2015). Computers and Structures Inc., 

California, USA. 

[9] XTRACT V3.0.1. Cross sectional structural analysis of components, (2004). IMBSEN software systems. 

[10]Chopra A., (1995). Dynamics of Structure (Part III: Earthquake response and design of multistory 

buildings), Prentice Hall Inc., New Jersey 

[11] Celep Z., Kumbasar N,. (2004). Deprem mühendisliğine giriĢ ve depreme dayanıklı yapı tasarımı (Bölüm 

11: Performans kavramına dayalı tasarım), Beta Yayıncılık, Ġstanbul 

 

  

 

 

 

  



366 

Kırklareli Kent Merkezinde YaĢanan Kent Ġçi UlaĢım Sorunlarının 

Sürdürülebilir UlaĢım Planlaması Bağlamında Değerlendirilmesi 
 

Azem KURU* 

ArĢ. Gör. Kırklareli Üniversitesi, Türkiye 

azemkuru@gmail.com 

 

Hüseyin Cengiz 

Prof. Dr. Ġstanbul Gedik Üniversitesi, Türkiye 

prof.dr.hcengiz@gmail.com 

 

Özet 

 

Kentlerde görülen nüfus artıĢı nedeniyle oluĢan yoğun yapılaĢma, yoğun yapılaĢma 

baskılarının kentlerde neden olduğu saçaklanma, ekonomik odaklı ve çok aktörlü parçacıl planlama 

sistemi, otomobil odaklı ulaĢım proje ve politikaları ile beraber kentte eriĢilebilirlik, çevre kirliliği, 

doğal kaynaklar üzerinde aĢırı kullanımın görülmesi gibi sorunlar oluĢmaya baĢlamıĢtır. Özellikle 

1970‘li yıllardan sonra küresel ısınma ve iklim değiĢikliği ile ilgili çalıĢmaların daha da geliĢmesi ile 

beraber, otomobil odaklı ulaĢım proje ve politikaları; yakıt/enerji kullanımı, karbondioksit gazı 

emisyon değerleri, hava ve çevre kirliliği, ulaĢım projeleri ile mekân üzerinde yayılmanın dolayısı ile 

kentsel saçaklanmaların görülmesi bakımından eleĢtirilmiĢtir. Buna ek olarak, otomobil odaklı trafik 

yapısı, yayayı sokak mekânından dıĢlayarak yayanın hareket alanını kısıtlamakta, kent özelinde geniĢ 

kullanım alanı talepleri yaratmaktadır. Doğal kaynakların hızla tükendiği, kentsel sorunlarının hızla 

arttığı ortama çözüm üretebilmek yeni planlama anlayıĢlarına yönlendirmiĢ, bu süreç sonucunda 

sürdürülebilir planlama ve sürdürülebilir ulaĢım planlaması geliĢtirilmiĢtir. Buna göre, kent içi 

ulaĢımda bisiklet kullanımı, yürünebilir kent ortamı, alternatifli toplu taĢıma olanaklarının (otobüs, 

metro, tramvay vb.) sunulması, ulaĢım planlamasının arazi kullanım planlaması ile birlikte 

değerlendirilmesi, alternatif yakıt kaynaklarının kullanılması, yasal/yönetsel yapıdaki ulaĢım 

politikalarının düzenlenmesi ortaya çıkan sorunlara alternatif çözümler üretebilecek ve uzun vadede 

sürdürülebilir yaklaĢımlardır. 

Kentlerde mekânsal geliĢimin yönetilmesi ve denetim altına alınabilmesi için en önemli 

araçlardan biri planlama çalıĢmalarıdır. Bu çalıĢmada ulaĢım altyapısının sürdürülebilirliğinin 

incelemesi Kırklareli kent merkezi örneğinde yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanı olarak ele alınan Kırklareli 

kent merkezi için geçerli olan plan 1991 onanlı Revizyon Ġmar Planlarıdır. 1991 yılından günümüze 

geldiğimizde arada geçen 24 yılda sadece parsel bazında uygulamalar yapılmıĢtır. Dolayısı ile değiĢen 

sosyo-ekonomik mekân üzerindeki taleplere yönelik uygulamalar geliĢtirilememiĢ, buna paralel olarak 

ulaĢım altyapısında 24 yıl içinde gelen nüfus/ticaret yüküne yönelik yeni çalıĢmalar yapılamamıĢ, 

yapılan çalıĢmalarda tam olarak uygulanamamıĢtır. Bununla beraber kent içi ulaĢımda; özel araç 

kullanımının yaygınlığı, yaya mekânlarının kopukluğu, taĢıtların yaya mekânlarını istila etmesi, trafik 

adaları, otopark alanlarının planlaması, yol en kesitlerindeki süreksizlik, kentte yaya eriĢilebilirliği, 

bisiklet kullanımı, toplu taĢım güzergâhları ve kullanılabilirliği gibi temel konularda sorunlar ortaya 

çıkmıĢtır. Sonuç olarak, kentsel ulaĢım sistemi tam olarak yönetilememiĢ ve ihtiyaçlara uygun çözüm 

getirilememiĢtir. 

Buna göre çalıĢmanın temel amacı; daha yaĢanabilir ve sürdürülebilir kentsel mekânların 

yaratılmasına yönelik olarak Kırklareli kent merkezindeki ulaĢıma yönelik sorunları tespit etmek ve 

alternatif çözüm önerileri sunmaktır. Bu kapsamda ise; ilk olarak sürdürülebilir ulaĢım planlamasının 

özü ortaya konulmuĢ ve bu anlayıĢa göre oluĢturulması gereken temel stratejiler belirlenmiĢtir. Ġkinci 

bölümde ise, Kırklareli kent merkezindeki ulaĢım altyapısı; mevcut yollar ve yol en kesitleri, toplu 

taĢım tipleri ve güzergâhları, mevcut yaya yolları ve yaya iliĢkileri, bisiklet kullanımı, otopark alanları, 

trafik sirkülasyonu, kavĢak kullanımı özelinde analiz edilmiĢ ve tüm bu incelemeler sonucunda 

Kırklareli kent merkezi ulaĢım altyapısına yönelik çözüm önerileri getirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması, Kent İçi Ulaşım, Erişilebilirlik, Hareketlilik, 

Kırklareli. 
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Evaluation of Kırklareli Urban Transportation Problems in Context of  

Sustainable Urban Transportation Planning 

 
Summary 

 

 Due to the population growth in urban areas consisting of dense urbanization, intensive as 

construction pressure of why urban sprawl, economic -oriented and multi-actor segmented planning 

system, auto -oriented accessibility in the city with transportation projects and policies, environmental 

pollution, problems such as the occurrence of excessive use of natural resources has begun to emerge. 

Especially after the 1970s, with the further development of studies on global warming and climate 

change, automobile -oriented transportation projects and policies; fuel / energy use, carbon dioxide gas 

emissions, air pollution and can therefore spread over space transportation projects has been criticized 

in terms of urban sprawl seen making services. In addition, car -oriented traffic structure, which limits 

the movement of pedestrians in the pedestrian area to the exclusion of street space, the city is creating 

demand for wide range of applications in private. When quickly running out of natural resources and 

producing  solutions to urban problems, have led to sharp increases in the environment of the new 

planning approach, this process results in sustainable planning and development of sustainable 

transport planning. Accordingly, the use of bicycles in urban transportation, walkable urban 

environment, alternative public transport (buses, metro, tram etc.) submission, evaluation of 

transportation planning with land use planning, the use of alternative fuel sources, legal / regulation of 

transport policy in the administrative structure can be considered as alternative solutions to these 

problems and sustainable approach in the long run. 

 One of the most important tools in order to ensure the management and supervision of 

spatial development in the city are planning. Review of the sustainability of this study was conducted 

in the city center such as transport infrastructure Kırklareli. Current plan of Kırklareli city center as a 

work area are Approved Development and Revision Plan. When we come to the passage of 24 years 

since 1991 it has been made only on the basis of applications parcel. It failed to develop applications 

for the demands of the changing socio-economic space. Therefore, in parallel with the transport 

infrastructure it from the population within 24 years / trade has not been made for the new work load 

is fully applied in the studies. 

 In addition to this, in urban transport; the prevalence of private car use, interruption of 

pedestrian spaces, to invade pedestrian spaces of vehicles, traffic islands, planning of the parking area, 

the discontinuities in the road cross section, pedestrian accessibility to the city, bicycle use, in core 

subjects such as public transportation routes and availability has emerged problems. As a result, it 

failed to fully managed solutions according to the needs of the urban transport system and could not be 

offered. 

 Accordingly, the main object of this study is to identify problems center in order to create 

more livable and sustainable urban spaces for transportation in Kırklareli city and to provide for 

alternative solutions to these problems. In this context; first of sustainable transport planning has been 

put forward solutions and have identified key strategies that need to be created based on this 

understanding. In the second part, transportation infrastructure in Kırklareli city center; existing roads 

and most sections, public transportation systems and routes, existing pedestrian paths and pedestrian 

relations, use of bicycles, parking areas, traffic circulation, interchanges use have been analyzed in 

particular and all those investigations have been offered solutions for Kırklareli city center transport 

infrastructure. 

 

Keywords: Sustainable Transportation Planning, Urban Transportation, Accessibility, Mobility, 

Kırklareli. 
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GĠRĠġ 

Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması Kavramının İrdelenmesi 

Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik bir toplumun, ekosistemin, ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin 

iĢlevini kesintisiz, bozulmadan, çürümesine meydan vermeden, aĢırı kullanımla tüketmeden ya da ya 

da hayati bağı olan ana kaynaklara aĢırı yüklenmeden varlığını devam ettirmesini sağlamaktır (Saatçi, 

2012). 

Sürdürülebilirlik kavramı Brundtland Komiyonunca Ģimdiki neslin gereksinimlerini 

karĢılarken gelecek neslin kendi ihtiyaçlarını karĢılama yeteneğinden ödün vermeyen geliĢme olarak 

tanımlanmaktadır (BirleĢmiĢ Milletler, 1987). 

Sürdürülebilirlik kavramını incelerken iki temel değerler sistemi karĢımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi birey için değerler, bir diğeri ise toplum için değerler. Bu iki farklı değerler 

sisteminin bir noktada buluĢması ile ancak sürdürülebilirlikten bahsetmek mümkün olur. Toplum için 

değerler tüm toplumun bir arada yaĢayabilmesi ve gelecek toplumların yaĢama kaynaklarına sahip 

çıkılması olarak nitelenebilirken birey kendi değerlerine bireysel olarak sahip çıkmakta ve bu bireysel 

değerlerinden vazgeçmek istememektedir. Sürdürülebilirlik kavramının temel sorununun da toplum 

için karar verme sorunu olduğunu bilmek gerekmektedir (Knoflacher ve Öcalır, 2011). 

Dünyada Sürdürülebililik Politikalarının Gelişimi 

Dünyadaki sürdürülebilirlik literatürünün geliĢmesine baktığımız zaman Stockholm 

Konferansı ilk karĢımıza çıkan uluslararası organizasyon olmaktadır. BirleĢmiĢ Milletler tarafından 

organize edilen konferans sonucunda 26 temel ilke üzerinde anlaĢılmıĢtır. Bu ilkelere bakıldığında 

doğal kaynakların korunması, kalkınma için kullanılan enerjinin doğa tarafından yeniden üretim 

düzeyinin dikkate alınması, yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanım oranının düĢürülmesi gibi 

çevrenin korunması için önemli kararlar alındığı görülmektedir (BirleĢmiĢ Milletler, 1972). 

Stockholm Konferansı‘nın ardından 1976 yılında Kanada‘nın Vancouver kentinde 

gerçekleĢtirilen Habitat I‘de konut ve barınma hakkının her ülke için merkezi otoritelerce güvence 

altına alınması ana gündem maddesi olmuĢtur (BirleĢmiĢ Milletler, 1976). 

1987 yılında yayınlanan Brundland Raporu sürdürülebilirlik konusunda ortaya konulan ilk 

kapsamlı anlaĢmadır. Rapor ortak kaygılar, ortak zorluklar ve ortak çabalar olmak üzere 3 ana 

bölümden oluĢmaktadır. Dünyanın karĢı karĢıya olduğu çevresel sorunlar, uluslararası kalkınma 

politikalarının çevreye verdiği zarar, gıda güvenliği, nüfus, enerji, endüstri, kentlerin büyümesi, 

kentsel sorunlar raporda tartıĢılan konulardan bazılarıdır. Rapor sonucunda ekolojik sistemin devam 

edebiliyor olması, kalkınma ve çevre dengesinin korunması gerekliliği vurgulanmıĢ ve bu hedeflere 

ulaĢabilmek için kurumsal ve yasal değiĢiklikler yapılması gerekliliği ortaya konulmuĢtur (BirleĢmiĢ 

Milletler, 1987) 

1992 yılında gerçekleĢtirilen Rio Konferansı; atmosferin korunması, arazi kaynaklarının 

korunması, tatlı su kaynaklarının korunması, okyanus, deniz ve tatlı su kaynaklarının korunması, 

tehlikeli atıkların yönetilmesi, yaĢam kalitesinin arttırılması, yoksulluğun giderilmesi ve çalıĢma 

koĢullarının iyileĢtirilmesi gibi konulara odaklanmıĢtır (BirleĢmiĢ Milletler, 1992) 

1992 Avrupa Kentli Hakları Bildirgesinde sürdürülebilir kalkınma; yerel yönetimlerce 

ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uyumun sağlanması olarak 

tanımlanmaktadır. Bildirgenin bir diğer önemli noktasını da dolaĢım hakkının ifade edilmiĢ olması 

olarak görebiliriz. Toplu taĢıma, özel araç, bisiklet, yaya gibi yol ağını kullanan tüm kullanıcıların 

birbirlerinin hareket kabiliyetini kısıtlamayacak Ģekilde, birbirinin hareket özgürlüğüne müdahale 

etmeyecek Ģekilde uyumlu bir düzenin sağlanması dolaĢım hakkını tanımlamaktadır. ġartın ilkeleri 

incelendiğinde; ulaĢım ve dolaĢım, kentlerde çevre ve doğa, kentlerin fiziki yapıları, tarihi kentsel 

miras, konut, kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi, kentlerde yaĢayan dezavantajlı 

gruplar, kentsel alanlarda spor ve boĢ zamanları değerlendirme, kentlerde kültür, kültürlerarası 

kaynaĢma, sağlık, kentin yönetimi ve katılım ve kentlerde ekonomik kalkınma baĢlıkları 

görülmektedir (Council of Europe, 1992). 

Aalborg ġartı (1994) sorunların karĢılıklı iletiĢimle çözülmesi, sürdürülebilir bir kentsel 

ekonominin oluĢturulması, kentsel sürdürülebilirlik için sosyal eĢitliğin sağlanması, sürdürülebilir 

arazi kullanım kalıpları, sürdürülebilir kent içi ulaĢım ve hareketlilik, küresel iklim noktasında 
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sorumluluk, yerel yönetim ve yönetiĢim, kentlilerin rolünün arttırılması ve sürdürülebilir kentsel 

yönetim Ģeklinde sıralanmaktadır (European Conference on Sustainable Cities & Towns, 1994). 

1996 yılında Ġstanbul‘da düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢmeleri Konferansı 

Habitat II neticesinde hedef ve ilkeler, taahhütler ve küresel eylem planı oluĢturulmuĢtur. Habitat 

II‘nin taahhütleri; herkese yeterli konut, sürdürülebilir insan yerleĢmeleri, yapılabilir kılma ve katılım, 

kadın erkek eĢitliği, konutların ve insan yerleĢmelerinin finansmanı, uluslararası iĢbirliği, ilerlemelerin 

değerlendirilmesi Ģeklindedir (BirleĢmiĢ Milletler, 1996). 

Johannesburg Zirvesi (2002); yoksulluğun yok edilmesi, sürdürülebilir olamayan üretim ve 

tüketim kalıplarının değiĢtirilmesi, kalkınma sağlanırken doğal kaynakların dikkate alınması, 

küreselleĢme, sağlık, uygulama araçları ve kurumsal yapılanma konularını irdelemiĢtir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, ekosistemin ve ekolojik dengenin korunması zirve 

boyunca tartıĢılan ve üzerinde anlaĢılan konulardandır (BirleĢmiĢ Milletler, 2002). 

Bristol Mutabakatı (2005)‘na göre sürdürülebilir toplulukların oluĢturulabilmesi için ön 

koĢullar; ekonomik büyüme, toplumsal eĢitlik ve bütünleĢme, kültürel kimlikli kentler ve toplumsal 

ayrıĢmanın önlenmesi Ģeklindedir (Council of Europe, 2005). 

Leipzig Ģartı çok merkezli dengeli bir kentleĢmeyi, bölgesel örgütlenmeleri desteklemektedir. 

Entegre kentsel geliĢme politikası yaklaĢımının planlama pratiğinde kullanılması gerekliliğini 

savunmaktadır. Kaliteli kamusal mekânların üretilmesi, var olan kamusal mekânların korunması, 

altyapı sistemlerinin modernizasyonu, enerjinin verimli ve etkili kullanılmasının sağlanmasını 

öngörmektedir. Kent içinde bulunan gecekondu ve geri kalmıĢ bölgelerin fiziksel yapısının 

iyileĢtirilmesi, ekonomik çevresinin geliĢtirilmesi ve toplumsal bütünleĢmenin sağlanması için 

özellikle gençler bağlamında çeĢitli adımların atılması önerilmektedir. Kent bütününde etkin ve uygun 

maliyetli ulaĢım seçeneklerinin teĢvik edilmesi ve buna yönelik stratejilerin geliĢtirilmesi kentsel 

mekânda sürdürülebilirlik için önem arz etmektedir (Saatçi, 2012). 

2008 yılında yayınlanan Avrupa Kentsel ġartı 2, kentlerde görülen kentsel yayılma, ulaĢım ve 

bilgi altyapısı, konut hakkı, çevrenin korunması gibi birçok konu sadece yerel yönetimlere değil aynı 

zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte de çeĢitli sorumluluklar getirmektedir. Sürdürülebilir bir 

kentsel geliĢme için kent makroformunun ve ulaĢım alıĢkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Kentsel yayılma çevreyi ve gelecek nesillerin yaĢam ortamlarını tehdit etmektedir, 

bunun önüne geçilebilmesi için arazi kullanım kararlarının denetlenmesi gerekmektedir. Kent içi 

ulaĢımda otomobilin öncelikli ulaĢım aracı olmasının önüne geçilmesi gereklidir. Nitekim otomobil 

hava kirliliği, gürültü kirliliği, yol güvenliği, kentsel peyzajın bozulması ve otomobil kullanmayanların 

kent haklarını kısıtlaması boyutuyla kentlere ve çevreye zarar vermektedir. Otomobile alternatif olarak 

yaya yolculukların ve bisiklet kullanımının yaygınlaĢtırılması gerekmektedir (Council of Europe, 

2008) 

 

Sürdürülebilir Ulaşım 

Sürdürülebilir ulaĢım, ulaĢım gereksinimlerinin kiĢi ve toplum sağlığına zarar vermeden, aynı 

zamanda ekosistem üzerinde olumsuz etki oluĢturmadan, yenilenemeyen kaynakların yenilenebilir 

kaynaklarla çeĢitlendirilerek ve yenilenebilir kaynakların yenilenme hızlarından daha yoğun 

kullanılmadan karĢılanması Ģeklinde tanımlanabilir (Yalınız ve Bilgiç, 2007). 

Sürdürülebilir ulaĢım yaklaĢımı topyekûn ele alındığında var olan sorunların çözümünde 

toplum odaklı, bütün toplumun refahını gözeten planlama ve uygulamaların ağırlık kazanması 

gerekmektedir. Bireysel değerlerin toplumsal değerlerin ardından düĢünülmesi demek bireyi ikinci 

plana itmenin aksine toplumu oluĢturan tüm bireylerin refahını savunur. Bu nedenle ulaĢım 

planlamasında bireyi temel alan, bireyin kiĢisel keyiflerini temel alan yaklaĢımın aksine toplum 

sisteminin devamlılığını temel alan yaklaĢım kullanılmalıdır (Knoflacher ve Ocalır, 2011). 

Toplum temelli ulaĢım türleri; yaya, bisiklet, toplu taĢıma ve son olarak da özel araç kullanımı olarak 

sıralanmaktadır (Knoflacher ve Ocalır, 2011). 

Toplu ulaĢım bağlamında metro, tramvay, vapur, otobüs gibi daha verimli ulaĢım yöntemleri 

bulunmasına rağmen çeĢitli coğrafi ve fiziki zorluklar, nüfus yoğunluğunun az olması gibi etmenler 

bazı noktalara toplu taĢıma hattı ekleme imkanının önüne geçmektedir. Bu gibi nedenler neticesinde 

herhangi bir rotaya bağlı olmaması ve eriĢim kolaylığı bakımından bakıldığında taksi de toplu 

taĢımayı destekleyici bir ulaĢım türü olarak görülebilir (Sevginer, Bilge, Demir, ve Gezer, 2011). 
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UlaĢtırma sisteminin özel araç kullanımına bağımlı planlanması çeĢitli sorunlara sebebiyet 

vermektedir. Bu sorunların baĢında otomobillerin hakçalık bakımından sorun teĢkil etmesi gerekir. 

Otomobil kullanıcısına çeĢitli faydalar sağlarken kullanıcısı dıĢındaki kiĢileri olumsuz etkilemektedir. 

Aynı zamanda otomobil kullanımı kullanıcıya fazla maliyet çıkarmaktadır. Otomobil kullanmanın 

diğer zararlarını ise Ģu Ģekilde özetlemek mümkündür: Arazi kullanımının dağınıklaĢmasına sebep 

olarak tarım ve orman topraklarının yapılaĢmasına sebep olur, kent içi yoğun saatlerde trafik 

tıkanıklığına sebep olarak hem yakın hem zaman kaybına neden olur. Bunun yanı sıra trafik kazaları 

ile her yıl binlerce kiĢi canını ve malını kaybetmektedir, çevreye zararlı gaz salınımlarıyla hem çevreyi 

kirletir hem de yenilenemeyen enerjinin kullanım oranını arttırır (Gerçek, 2005). 

Sürdürülebilir ulaĢım sisteminin özellikleri incelendiğinde Ģu temel prensipler ön plana 

çıkmaktadır:  

 Hem bugünün hem gelecek nesillerin ihtiyaçları arasındaki dengeyi koruyarak hem bugünün 

hem de gelecek nesillerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karĢılamak,  

 Maliyet, zaman, çeĢitlilik ve ekonomik olarak geliĢmeyi destelemek,  

 Emisyon ve atıkların geri dönüĢümün sağlanabileceği miktarda doğaya bırakılmasını 

öngörmek,  

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ön planda tutar ve yeniden kullanımı ve geri 

dönüĢümü desteklemek,  

 Arazi kullanım yapısını desteklemek  

Arazi kullanım planlaması ve ulaĢım planlamasının birlikte değerlendirilerek ulaĢım talebinin 

kontrol edilmesine olanak sağlamak ve gerekli noktalarda sorunlara mahal vermeden çözüme yönelik 

yönlendirmeleri yapmak mümkündür. Özel otomobillerin mekân ve zamanda hareket alanının 

daraltılarak, solo sürüĢ sayısının azaltılması, toplu taĢım kullanım oranının arttırılması yine arazi 

kullanım planlamasının ulaĢım planlaması ile birlikte değerlendirilmesiyle olanaklıdır. Kentsel ulaĢım 

ve arazi kullanımı arasında çift yönlü bir iliĢkinin olduğu söylenebilir. Arazi kullanım kararları ulaĢım 

yapısının oluĢmasına sebep olurken ulaĢım sistemi de çeĢitli arazi kullanım kararlarını etkilemektedir. 

Bu nedenle arazi kullanım planlarının ve ulaĢım planlarının birlikte ve eĢ zamanlı planlanması 

gerekmektedir (Güngör, 2012). 

Kentlerde ulaĢım sisteminin sürdürülebilirliğinin arttırılması için uygulanabilecek çeĢitli 

yöntemler Ģu Ģekilde örneklendirilebilir (Saatçi, 2012): 

 ġehir merkezlerinde araçların azaltılması veya kaldırılması, 

 Trafik sakinleĢtirme uygulamalarının yapılması, 

 Merkezi alanlara limitli araç geçiĢine izin verilmesi,  

 Özellikle kent merkezlerinde park etme politikasında çeĢitli değiĢikliklere gidilmesi, kent 

merkezlerinde parklanmaya müsaade edilmemesi, 

 Toplu ulaĢım sisteminin çeĢitlendirilmesi ve farklı alternatiflerin birlikte değerlendirilmesi 

 Toplu ulaĢım sisteminin servis kalitesinin arttırılması ve sistemin cazibesinin arttırılması 

 Otobüs yollarının trafikten ayrılarak otobüse özel yol ve Ģeritlerin sağlanması 

 Kent içi trafikte araç kullanım oranının azaltılması için araç kullanmamaya özendirecek çeĢitli 

etkinliklerin yapılması  

Kırklareli Kenti Ulaşım Altyapısı 

Konum ve Özellikler 

Kırklareli ili Marmara‘dan Avrupa‘ya geçiĢ alanında ve Bulgaristan ile komĢu bir sınır ilidir. 

Kuzeyinde Bulgaristan, doğusunda Karadeniz, güneydoğusunda Ġstanbul, güneyinde Tekirdağ, 

batısında ise Edirne ile sınırlıdır (ġekil 1). Ġl toprakları doğal olarak; kuzeyden Bulgaristan sınırını 

oluĢturan Revze deresi vadisi, doğudan Karadeniz, güneyden Ergene Irmağı ana vadisi ve batıdan 

Ergene nehrine karıĢan Teke deresinin su bölüm çizgisini oluĢturan sırtlarla sınırlanmıĢtır. Kırklareli 

ili toprakları Marmara havzasının kuzey bölümünü oluĢturan Istranca dağları ile Ergene havzasında 

yer almaktadır. 
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ġekil 1: Kırklareli Kent Merkezinin Bölgedeki Konumu ve Yakın Çevresi. 

Kent Makraformunun Gelişimi 
Kentin 1976 yılındaki mevcut sınırları incelendiğinde, geliĢimin kentin batı ve güney yönlerine doğru 

ilerlediği, 1948 yılında yapılan ilk imar planı ve 1968 yılında yapılan ikinci imar planı kararları 

doğrultusunda oluĢturulan meydanlar ve KurtuluĢ Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve 

Ġstiklal Bulvarı yönlerinde geliĢtiği görülmektedir. Özellikle 1980 yılından sonra kentin doğusunda 

bugün Doğu ve Kocahıdır mahallelerinin doğu sınırını oluĢturan askeri alanların ve buna bağlı diğer 

donatıların oluĢturulması, yine bu dönemlerde Kırklareli-Dereköy sınır kapısı bağlantısını sağlayan 

E87 karayolunun devamının açılması, Kırklareli-Ġstanbul bağlantısının Babaeski yönünde 

döndürülmesi, geliĢimin doğu ve güney yönünde ilerlemesini tetiklemiĢtir. Ayrıca valilik, eğitim 

tesisleri, hastane gibi temel hizmetleri sunan donatıların KarakaĢ mahallesinde konumlanması geliĢimi 

batı yönünde de tetiklemiĢtir. 1986 yılında üçüncü imar planı yapılmıĢ ancak ilgili planlar belediye 

tarafından 1988 ve 1991 yılında revize edilmiĢtir. 1991 yılı revize imar plan sınırlarına bakıldığında 

kuzey, güney ve batı yönünde geliĢme konut alanları önerilmiĢ ve KarakaĢ mahallesi ile 

Karacaibrahim mahallesinin özellikle belediye çevresinde oluĢturulan donatı ve ticaret kararları ile 

merkezin bu bölgede geliĢimi kararlaĢtırılmıĢtır. 2006 yılı kent sınırları incelendiğinde, 1991 yılı plan 

kararları doğrultusunda kuzey, batı ve güney yönlerinde geliĢimin devam ettiği görülmektedir. 2014 

yılına gelindiğinde en büyük değiĢim ise kentin kuzey batısında 2008 yılında yapılan TOKĠ Toplu 

Konut Projeleri ve bölgede görülen diğer konut projeleridir. Ġlgili projeler ve bölgede oluĢan etki 1991 

planında öngörülen sınırlar dıĢına çıkılmasına neden olmuĢtur.  



372 

 
ġekil 2: 1976-2014 yılları arası kent makroformunda görülen değiĢim (Kaynak: Google Earth uydu 

altlığından yararlanılmıĢtır). 

Kentin Mevcut Ulaşım Durumu 

Toplu Taşıma Güzergâhları 

Kırklareli kent merkezindeki toplu taĢıma altyapısı incelendiğinde, kentin sağlıklı bir toplu 

taĢıma sistemine sahip olmadığı gözlemlenmektedir. Bu durumun baĢlıca sebebi mevcut toplu taĢıma 

sisteminin tamamen lastik tekerlekli minibüs ve otobüslerden oluĢmasıdır. Kentte iĢlemekte olan lastik 

tekerlekli araçlar özel halk otobüsleri ve belediyeye ait otobüslerden oluĢmaktadır. Belediyenin 

iĢlettiği otobüsler sadece Kırklareli merkez ve Kavaklı Beldesi arasında yolcu taĢımaktadır. Kentin ana 

toplu taĢıma güzergâhı da dâhil diğer tüm güzergâhlarda özel halk otobüsleri yolcu taĢımaktadır. Özel 

halk otobüsleri ise kent merkezindeki çarpık yapılaĢmanın sebep olduğu dar sokaklar ve geçiĢlerde 

hareket edemediği için düĢük yolcu kapasitesine sahip kısa araçlardan oluĢmaktadır.  

Karayolu Kademelenmesi ve Kavşaklar 

Kırklareli kentinde ulaĢım kademelenmesi incelendiğinde kente gelen ana ulaĢım bağlantısının 

Babaeski-Dereköy Sınır Kapısı bağlantısı olan E-87 olduğu görülmektedir. Ġkincil ulaĢım aksı olarak 

ise kenti Edirne‘ye ve Vize‘ye bağlayan D-020 karayolu görülmektedir. Kent içinde ise mevcut 

karayolu kademelenmesi 3. Derecede Waldrof Caddesi, KurtuluĢ Caddesi, Tırnova Caddesi ve 

Eriklice Caddesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Karayolu kademelenmesi saptanırken yolların 

kullanım durumu ön plana alınmıĢ ve bağladığı fonksiyonlar değerlendirilmiĢtir. Yol enkesitleri aynı 

kademedeki yollar içinde değiĢiklik göstermektedir. Özellikle kenti Doğu-Batı doğrultusunda geçen 

Gaziler Caddesi, Zincirlikuyu Caddesi ve Fevzi Çakmak Bulvarı en kesit açısından sorunlar 

oluĢturmaktadır. Kofçaz yolu üzerinde kurulan Kırklareli Üniversitesi Kayalı YerleĢkesi kentin güney 

yönlü geliĢimini Kuzey yönlü olarak değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢim aynı zamanda yetersiz ulaĢım ağı 

üzerinde kullanım yoğunluğu oluĢmasına sebep olmaktadır. Kent merkezini üniversiteye bağlayan 

Hastane Caddesi de en kesit olarak kapasiteyi kaldıramamakta ve karayolu trafiğinin tıkanması söz 

konusu olmaktadır.  

Kent içinde farklı yoğunlukta kullanılan ulaĢım ağlarının kesiĢtiği noktalarda karayolu trafiği 

hem yayalar hem de araçlar güvenlik sorunları yaĢamaktadır. Özellikle Belediye KavĢağı, Vilayet 

KavĢağı, Otogar KavĢağı, Süpürgeciler KavĢağı, Kültürpark KavĢağı, PaĢapark KavĢağı ve Hastane 

KavĢağı kentteki önemli kesiĢim noktaları olup mevcut taĢıt öncelikli kavĢak düzenlemesi sorun teĢkil 

etmektedir.  
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ġekil 3: Kırklareli Kenti UlaĢım 

Kademelenmesi 

 
ġekil 4: Önemli KavĢak ve KesiĢim Noktaları 

 

 

Kent İçi Otopark Alanları 

 
ġekil 5: Kentteki Otopark Alanları 

 

 
ġekil 6: Kentteki Yol Üstü TaĢıt Parklanmaları 
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Kırklareli Ģehir merkezinde düzenli bir otopark sistemine rastlanmamaktadır. Mevcut otopark 

alanlarının birçoğu kent merkezinde atıl vaziyette duran parseller üzerinde bulunmaktadır. Bunun 

yanında çok az sayıda ücretli otoparka rastlamak mümkündür. Belediye‘nin düzenli bir otopark 

politikasının olmaması, kent içindeki parklanmanın genellikle yol üstü düzensiz parklanma Ģeklinde 

oluĢmasına sebep olmuĢtur. Özellikle ana ulaĢım bağlantıları üzerinde park eden araçlar hem taĢıt 

trafiği için hem de yay akıĢları için tehlike arz etmektedir.  

Yaya Yolları ve Yaya Akışları 

Kırklareli kenti nüfusu itibariyle küçük ölçekli bir kent olmasına rağmen il merkezi olması 

sebebiyle bünyesinde büyük kamu alanları barındırmaktadır. Resmi kurumlar, eğitim tesisleri ve 

stadyum alanı kent merkezinde alansal olarak önemli bir alan kaplamaktadır. Çeperden merkeze eriĢim 

mesafesi dikkate alındığında yürünebilir bir Ģehir konumundaki Kırklareli kenti yaya bağlantılarının 

zayıf olması sebebiyle yayaları zorlamaktadır. Dar yaya kaldırımları, otopark sorunu nedeniyle yaya 

kaldırımına park eden araçlar, yaya kaldırımı üzerinde bulunan ağaç, elektrik direği, çöp kovası, trafik 

iĢaretleri vb. engelleyici unsurlar kentte yaya hareketini zorlaĢtırmaktadır. Bunun yanında kentte 

Karaumurbey Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Ġstasyon Caddesi olmak üzere 3 Adet yayalaĢtırılmıĢ 

bağlantı görmekteyiz. YayalaĢtırılmıĢ bu sokakların birbirlerinden kopuk olması ve yoğun taĢıt 

trafiğince kesilmesi yaya akıĢlarında söz konusu olan bir diğer sorundur.  

 

 
ġekil 7: Kentteki YayalaĢtırılmıĢ Sokaklar 
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ġekil 8: Kentteki Donatı Alanları 

 

Mevcut Bisiklet Altyapısı 

Kentte mevcutta bisiklet altyapısı sadece kentin belli bölümlerine yerleĢtirilen bisiklet park 

yerleri Ģeklindedir. Uygun bir topografyaya sahip olmasına rağmen kentte bisiklet kullanım oranı 

oldukça düĢüktür. Herhangi bir bisiklet yolu ve bisikletlilere özel olarak tasarlanmıĢ herhangi bir 

ulaĢım bağlantısı söz konusu değildir.  

5. Kırklareli Kenti UlaĢım altyapısının Sürdürülebilir UlaĢım Ġlkeleri Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi ve Sorunların Tespiti 

Kırklareli kentinde ulaĢım altyapısı sürdürülebilir ulaĢım kriterleri bağlamında 

değerlendirildiğinde Ģu sonuçlara eriĢmekteyiz:  

 Kentteki mevcut ulaĢım kademelenmesi ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmamıĢtır. 

Aynı yoğunlukta kullanılan karayolları arasında enkesit farklılıkları göze 

çarpmaktadır. Aynı karayolu dahi belirli bir enkesite sahip değildir. Kimi zaman 3 

Ģeride çıkan aynı karayolları yer yer tek Ģeride düĢebilmektedir.  

 Kentin toplu taĢıma altyapısı sadece özel halk otobüslerine dayanmaktadır. Kent 

merkezindeki dar sokaklar, düzensiz park eden araçlar ise otobüslerin hareket alanını 

kısıtlamaktadır. Aynı zamanda toplu taĢıma duraklarının herhangi bir tasarım kriterine 

bağlı kalmaksızın inĢa edilmesi durakta yolcu almak üzere bekleyen toplu taĢıma 

araçlarının akan trafiği olumsuz yönde etkilemesine sebep olmaktadır. Toplu taĢıma 

araçları ve duraklar fiziksel engelli bireylerin kullanımına uygun olarak 

tasarlanmamıĢtır.  

 Kentiçi ulaĢım altyapısı sadece lastik tekerlekli araçlar için planlanmıĢtır. Kentte 

herhangi bir raylı sistem bağlantısı söz konusu değildir. Üniversite kenti olma yolunda 

ilerleyen Ģehrin ulaĢım altyapısı planlı bir Ģekilde değiĢmemektedir.  

 Otopark çözümleme çalıĢmalarının yapılmaması, düzenli otopark alanlarının 

bulunmaması kentte otopark sorunu oluĢmasına sebep olmaktadır. Yol kenarı 

parklanmalar birçok noktada karayolunun taĢıt kapasitesini düĢürmekte, yaya 

yollarının eriĢilebilirliğini düĢürmektedir. Aynı zamanda yol kenarı düzensiz taĢıt 

parkları hem karayolunu kullanan taĢıtlar hem de yaya mekânlarını kullanan taĢıtlar 

için güvenlik sorunu oluĢturmaktadır.  
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 Kentte bisiklet kullanım oranı oldukça düĢüktür. ÇeĢitli noktalardaki bisiklet park 

yerleri haricinde herhangi bir bisikletli ulaĢım altyapısına rastlamak mümkün değildir.  

 Arazi kullanım yapısı açısından kompakt bir kent imajı çizen Kırklareli kentinde 

eriĢilebilirlik aynı düzeyde yüksek değildir. Bunun sebebi olarak yayalaĢtırılmıĢ 

caddelerin bağlantı sorunları, yaya kaldırımlarının belirli bir kesitte süreklilik 

sunmaması, yaya hareketini kısıtlayan çeĢitli kent mobilyaları sayılabilir.  

 

SONUÇ 

Kentlerde mekânsal geliĢimin yönetilmesi ve denetim altına alınabilmesi için en önemli 

araçlardan biri planlama çalıĢmalarıdır. Bu çalıĢmada ulaĢım altyapısının sürdürülebilirliğinin 

incelemesi Kırklareli kent merkezi örneğinde yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanı olarak ele alınan Kırklareli 

kent merkezi için geçerli olan plan 1991 onanlı Revizyon Ġmar Planlarıdır. 1991 yılından günümüze 

geldiğimizde arada geçen 24 yılda sadece parsel bazında uygulamalar yapılmıĢtır. Dolayısı ile değiĢen 

sosyo-ekonomik mekân üzerindeki taleplere yönelik uygulamalar geliĢtirilememiĢ, buna paralel olarak 

ulaĢım altyapısında 24 yıl içinde gelen nüfus/ticaret yüküne yönelik yeni çalıĢmalar yapılamamıĢ, 

yapılan çalıĢmalarda tam olarak uygulanamamıĢtır. Bununla beraber kent içi ulaĢımda; özel araç 

kullanımının yaygınlığı, yaya mekânlarının kopukluğu, taĢıtların yaya mekânlarını istila etmesi, trafik 

adaları, otopark alanlarının planlaması, yol en kesitlerindeki süreksizlik, kentte yaya eriĢilebilirliği, 

bisiklet kullanımı, toplu taĢım güzergâhları ve kullanılabilirliği gibi temel konularda sorunlar ortaya 

çıkmıĢtır. Sonuç olarak, kentsel ulaĢım sistemi tam olarak yönetilememiĢ ve ihtiyaçlara uygun çözüm 

getirilememiĢtir. 

Yapılan literatür araĢtırması, analiz çalıĢmaları ve gözlemler sonucunda Kırklareli kent 

merkezinin kent içi ulaĢım yapısının sürdürülebilir ulaĢım kriterleriyle bağdaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

Kentin plansız ilerleyen ulaĢım yapısı geliĢiminin bütünleĢik ulaĢım çözümleriyle bütüncül olarak ele 

alınması gerekliliği söz konusudur. Kent içi ulaĢımda ulaĢım türleri arası dağılımın çeĢitlendirilmesi, 

yaya ve bisiklet öncelikli bir ulaĢım planlama çalıĢmasının yapılması gerekmektedir.  
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Özet 

 

Ülkemizdeki insanlar, araç ihtiyacı olduğunda ekonomik durumuna göre yeni araç veya ikinci 

el araç almaktadırlar. Öncelikli olarak ihtiyacın giderilmesi, sonrasında lüks ihtiyacından dolayı 

araçlar çeĢitlilik göstermektedir. Üreticiler tüm gelir gruplarına hitap edecek farklı modeller 

üretmektedir. Tüketici bir model belirlediğinde tercih etmesi gereken ikinci durum ise yakıt cinsidir.  

Araçlar genel anlamda benzinli ve dizel olarak üretilmektedir. Benzinli araçlara sonradan LPG 

sistemi, dizel araçlara ise LNG sistemi monte edilebilmektedir. Bazı modeller fabrikasyon LPG‘ li 

olarak da üretilmektedir. Ġlerleyen yıllarda daha fazla yakıt ekonomisi sağlayan ve daha çevreci 

kullanım imkânı sağlayan hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaĢmasıyla kullanıcıların tercih 

edebilecekleri yakıt sayısı artacaktır. Türkiye‘de satıĢta bulunan araçlar incelendiğinde, aynı modelin 

benzinli ve dizel motor tercihi aracın fiyatını etkilemektedir. Kullanıcılar genellikle diğer 

kullanıcıların tavsiyesi veya piyasa durumuna göre yakıt tercihi yapmaktadır.  

Bu çalıĢmada; otomobil alıcılarının yakıt tercihinin doğru belirlenmesi üzerinde durulmuĢtur. 

Öncelikle durum belirlemek için, sıfır otomobil alıcılarına anket uygulanmıĢtır. Anket çalıĢmasının en 

önemli verisi değerlendirildiğinde, alıcıların %83‘ü yıllık 20000 km altında yol kat etmesine karĢılık, 

% 48.67‘si dizel araçları tercih ettiğini beyan etmiĢtir. Alıcıların, daha ekonomik olduğunu düĢünerek 

tercih ettiği araçların, ilk alıĢ maliyeti farkını karĢılaması neredeyse yıllar almaktadır. ÇalıĢmanın ana 

amacı, araç alıcılarının yakıt tercihini belirlemesinde yardımcı olacak bir kaynak oluĢturmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dizel, Benzin, Otomobil, Yakıt 

 

 

Determination of theFactorsAffectingtheFuelPreferences of 

TheVehicleBuyers in Turkey 
 

Abstract 

 

People in our country, purchase new or second-hand vehicles according to their economic 

status when they are in need of one. Vehicles do vary with the purpose of fulfilling the need, and due 

to the need of luxury. Manufacturers produce different models that will appeal to all income groups. 

Once a model is determined, the second thing the consumer needs to do is to choose the fuel type. 

The vehicles are gasoline-powered and diesel in general. It is possible to add LPG system to 

the gasoline-powered vehicles, and LNG system to the diesel-powered vehicles afterwards. Some 

models are manufactured with LPG. Thanks to the proliferation of hybrid and electric vehicles that 

provide more fuel economy and the opportunity of a more environmentalist utilization within the years 

to come, the number of fuel types that the users can prefer, will increase. When the vehicles sold in 

Turkey are analyzed, it can be seen that gasoline and diesel motor choice of the same model affects the 

car price. The users generally choose their fuel type in accordance with other users‘ recommendation 

or with the market state.         

In this study; it was focused on determining the fuel preference of car buyers correctly. Firstly, 

a survey was carried out on new car buyers in order to determine the situation. When the most 

significant data of the survey study was taken into consideration, it was observed that even though 

83% of the buyers covered a distance below 20000 km annually, 48.67% declared that they prefer 

diesel-powered cars. It takes years for the vehicles bought as they were thought to be more economic, 

to meet the first purchase cost difference. The main objective of this study is to create a resource that 

will help the vehicle buyers determine their fuel preference.  

Keywords: Diesel , gasoline, automobiles, Fuel 
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GĠRĠġ  

 

Ülkemizde araç alıcıları öncelikle araç alırken tasarım ekonomiklik imaj ve maliyet 

değerlendirmesi yaptıktan sonra araç modeli belirlemektedir. Alıcılar modeli belirledikten sonra aracın 

motor seçeneği söz konusu olmaktadır. Firmalar motor tipi olarak farlı seçenek sunmaktadır. Motor 

hacimleri, motor güçleri farklı modeller söz konusu olmaktadır. Genel olarak düĢünüldüğünde benzinli 

ve dizel tercihi söz konusu olmaktadır. 

Ülkemizdeki kullanıcılar son yıllarda özellikle daha az yaktığı düĢüncesi ile dizel tercihine 

yönelmiĢtir. Yıllara göre Türkiye‘deki araçların yakıt durumları Tablo 1 de verilmiĢtir. Tablo 

incelendiğinde benzinli araç yüzdesi azalırken dizel araç yüzdesinde son yıllarda bir artıĢ 

gözlenmektedir. Son yıllarda kullanıcılar diğer kullanıcıların tecrübeleri ve reklamlardan etkilenmekte 

baĢka parametrelere bakmadan dizel tercihi yapmaktadır.  

 

 
Tablo 1:Trafiğe Kayıtlı Otomobillerin Yakıt Cinsine Göre Dağılımı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 

 

Yakıt tercihi yaparken tüm parametreler değerlendirilmemekte ve az kilometre yapan 

kullanıcılar dizel tercihi yaparak aynı model araçta benzinliye göre ilk alıĢta Tablo 2‘de de görüldüğü 

gibi 8000-18000 TL fazla ücret ödemektedirler. Yapılan bu yanlıĢ tercihin maliyeleri karĢılaması uzun 

yıllar almakta ve bazı kullanıcılar bu maliyeleri geri almadan aracını değiĢtirmektedir. 

Örnek vermek gerekirse yıllık 20000 km yapan Volkswagen Passat sahibi bir kullanıcı ilk 

alıĢta vermiĢ olduğu 18300 TL farkı geri kazanması için 10 yıl geçmesi gerekmektedir. Ayrıca bakım 

maliyetlerindeki farkta düĢünüldüğünde 12 yıl sonra vermiĢ olduğu farkı geri kazanabilecektir. Eğer 

bu kullanıcı yıllık 10000 km yapıyorsa 25 yıl sonra ancak bu farkı kapatabilecektir. 

Tablo 2‘deki araçlar kıyaslanırken güncel fiyatlar üzerinden kıyaslanma yapılmıĢtır. Ayrıca 

benzinli ve dizel karĢılaĢtırılmasında araçların donanımları aynı olan model tercih edilmiĢtir. Motor 

hacimleri yaklaĢık değerlerdedir. Sabit tutulan en önemli değer ise, dizel ve benzinli araç modellerinin 

motor güçlerinin aynı olmasıdır. 
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Bilgiler 26/05/2016 tarihinde güncellenmiĢtir. 

Araç modeli Fiyatı 
100 km Ort. 

yakıt tüketimi 

100 km de 

yaktığı ücret 

Ġlk alıĢ maiyeti 

farkı 

PASSAT CONFORT DĠZEL 112000 TL 4 LT 15,6 TL 
18300 TL 

PASSAT BENZĠN 93700 TL 5,3 LT 24,5 TL 

FOCUS TĠTANYUM DĠZEL 87145 TL 4,5 LT 17,77 TL 

13475 TL FOCUS TĠTANYUM 

BENZĠN 
73670 TL 6,0 LT 27,72 TL 

COROLLA DĠZEL 76650 TL 4,1 LT 16 TL 
22750 TL 

COROLLA BENZĠN 53900 TL 5,8 LT 26,8 TL 

LĠNEA DĠZEL POP 56400 TL 4,9 LT 19,11 TL 
10500 TL  

LĠNEA POP BENZĠN 45900 TL 6,3 LT 29,10 TL 

MEGANE DĠZEL 62050 TL 3,8 LT 14,82 TL 
12850 TL 

MEGANE BENZĠN 49200 TL 5,4 LT 24,94 TL 

HUNDAI Ġ30 DĠZEL 76600 TL 4,0 LT 15,6 TL 
8000 TL 

HUNDAI Ġ30 BENZĠN 68600 TL 5,7 LT 26,22 TL 

OPEL ASTRA DĠZEL  87550 TL 4,5 TL 17,55 TL 
14650 TL 

OPEL ASTRA BENZĠN 72900 TL 5,5 LT 25,41 TL 

Tablo 2:Benzinli ve Dizel Modellerin Ekonomikliğinin KarĢılaĢtırılması 

  

Tablo 2‗de veriler incelendiğinde modellerin benzinli ve dizel motor seçeneği arasında km‘de 10 

kuruĢlukbir fark olduğu göze çarpmaktadır. Yıllık 10000 km yol kat eden bir kullanıcının cebinden benzinli 

bir araç için 1000 TL fazla yakıt parası çıkmaktadır. Benzinli araç kullanıcıları aracı garanti kapsamından 

çıktığında LPG sistemi taktırmakta ve yakıt maliyetini düĢürmektedir. Tablo 1’de LPG‘li araç sayısının da 

son yıllarda arttığı gözlenmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

ÇalıĢma, ekonomik düzeyleri ve model tercihleri farklı araç kullanıcılarına anket uygulanarak 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın evreni 113 alıcıdan oluĢmaktadır. 13 sorudan oluĢan anket çalıĢması 

sonucunda yakıt tercihinin nasıl Ģekillendiği tespit edilmiĢtir. Gerekli araĢtırma ve analizler yapılarak 

tercihlerin ekonomikliği irdelenmiĢtir. ÇalıĢma bir durum tespiti olmasından dolayı anket sonuçlarının 

değerlendirmesi % olarak yapılmıĢ, herhangi bir istatistikî program kullanılmamıĢtır. 

 

BULGULAR 

 

Yapılan anketin sonuçlarının değerlendirilebilmesi ve sonuçların daha net anlaĢılabilmesi 

amacıyla veriler grafiğe dönüĢtürülmüĢtür. 13 adet soru alıcılara yöneltilmiĢ bunların içerisinden bir 

kısmı seçilerek değerlendirmeye alınmıĢtır. 
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ġekil 1: Aylık Toplam Geliriniz Nedir? 

 

Evrenimizdeki katılımcıların sadece %28‘inin geliri askeri ücret düzeyindedir. Genel anlamda 

bakıldığında çoğunluğunun ekonomik durumunun iyi olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2:Yıllık YapmıĢ Olduğunuz Km Nedir? 

Kullanıcıların %85‘i yıllık 20000 km‘nin altında yok kat etmektedir. Bu değerler Türkiye de 

normal araç kullanıcılarını yapmıĢ olduğu yol ile örtüĢmektedir. Bu ise evrenimizin verilerinin 

Türkiye‘deki tüm kullanıcılara uyarlanabileceğini göstermektedir. 

 

 

ġekil 3:Aracınızı Kullanım ġekliniz Nasıldır? 

Kullanıcıların %52‘si araçlarını hem Ģehir içi hem Ģehir dıĢında kullanmaktadır. Bu veriden 

yararlanılarak analizlerimizi yaparken karıĢık kullanım ana değer olarak saptanmıĢtır. 
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ġekil 4:Yakıt Tercihiniz Nedir? 

Kullanıcıların yaklaĢık yarısı yakıt tercihinde dizeli tercih etmektedir. Son yıllarda ki piyasa 

algısı bu sonucu oluĢturduğu düĢünülmektedir. 

 

 

ġekil 5:Hangi Yakıt Türü Daha Güvenlidir? 

Alıcıların %58‘i dizel araçların daha güvenli olduğunu belirtmiĢtir. En az güvenli olan yakıt 

türünün ise LPG olduğunu beyan etmiĢlerdir. 
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ġekil 6:Benzinli veya Dizel Araçların Bakım Maliyetleri Hakkında Bilginiz Var mı? 

Kullanıcıların %55‘i bakım maliyetlerini bilmektedir. Diğer kullanıcıların ise bakım 

maliyetlerini bilmediği görülmüĢtür. 

 

 

ġekil 7:Benzinli veya Dizel Araçların Ġlk Alım Maliyetleri Hakkında Bilginiz Var mı? 

Kullanıcılar araç alırken maliyeti ön planda tuttuğu için benzinli ve dizel araçların ilk alıĢ 

maliyeti hakkında %62‘i bilgi sahibi olduğunu beyan etmiĢtir. 

 

 

SONUÇ 

 

Araç alıcılarının yakıt tercihi yaparken yeterli araĢtırmaları yaptığı, özellikle araçlar hakkında 

bilgi sahibi olduğu sonucuna varılmıĢtır. Yapılan anket çalıĢması sonucunda kullanıcıların genel 

olarak dizel araçları tercih ettiği görülmüĢtür. Özellikle yıllık fazla km yapmayan kullanıcıların yakıt 

tercihinde dizel aracı seçmelerinin sebebinin, piyasa algısı olduğu anlaĢılmaktadır. Fakat ilk alıĢ 

maliyetlerinde benzinli ve dizel arasındaki fark dikkate alındığında ve bakım masrafları 

düĢünüldüğünde kullanıcıların ilk alırken vermiĢ olduğu ücret farkını geriye kazanımları neredeyse 

yıllar almaktadır. Bu nedenle alıcılar yakıt tercihi yaparken ilk alıĢ maliyetlerindeki farkı ayrıca bakım 

maliyetlerindeki farkı göz önünde bulundurması gerekmektedir. 
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Özet 

 

Yenilenebilir enerji doğal süreçlerde var olan enerji akıĢından elde edilen enerji biçiminde 

tanımlanabilir. Bu enerjinin kaynakları güneĢ, rüzgâr, jeotermal, hidrolik, biyokütle ve hidrojen  olarak 

sıralanabilir. Çoğunlukla doğada yok olmayan ya da süreklililği olan varlıklara yenilenebilir enerji 

denebilir. Genel olarak  yenilenebilir enerji, enerji kaynağından alınan enerjiye eĢit oranda veya 

kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir Ģekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, 

güneĢten elde edilen enerji ile çalıĢan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam 

güneĢ enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji Ģekli güneĢten gelendir. 

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün 

değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında kuramsal  olarak 

yenilenebilir iken, aĢırı ve yoğun kullanılması sonucu hem yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi 

ile karĢı karĢıyadır hem de  küresel iklim değiĢiminin baĢlıca tetikçisidir. Bu nedenlerle yenilenebilir 

enerjiye daha çok önem verilmekte ve hükümetler yenilenebilir enerji politikalarını gözden geçirerek 

tıkanıklıkları aĢmaya çalıĢmaktadırlar. 

Bu makale, Türkiye‘deki yenilenebilir enerji politikalarını ve bu konuda yapılan yenilikleri ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler : Yenilenebilir enerji, politikalar, yeniden yapılanma, Türkiye     

 

Renewable Energy Policies of Turkey : Reengineering in renewables 
 

Abstract 

 

Renewable energy is derived from natural processes that are replenished constantly. In its various 

forms, it derives directly from the sun, or from heat generated deep within the earth. Included in the 

definition is electricity and heat generated from solar, wind, ocean, hydropower, biomass, geothermal 

resources, and biofuels and hydrogen derived from renewable resources. Rapid deployment of 

renewable energy and energy efficiency, and technological diversification of energy sources, would 

result in significant energy security and economic benefits. Renewables would also reduce 

environmental pollution such as air pollution caused by burning of fossil fuels and improve public 

health, reduce premature mortalities due to pollution and save associated health costs. Renewable 

energy sources, that derive their energy from the sun, either directly or indirectly, such as hydro and 

wind, are expected to be capable of supplying humanity energy for almost another 1 billion years, at 

which point the predicted increase in heat from the sun is expected to make the surface of the earth too 

hot for liquid water to exist. While they are regarding renewable theoritically considering too long 

time schedule, fossils fuels are facing the depletion threat because of overutilization and they are 

triggers of global climate change/variabilities. Therefore, renewables are placed a particular 

importance and renewable policies are tried to overcome the barries considering energy policies by 

governments. 

This article aims to reveal renewable energy policies and the reengineering in energy policies of 

Turkey.   

Keywords : Renewable energy, policies, reengineering and Turkey 
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GĠRĠġ 

Hızla artan nüfusun ve geliĢen endüstrinin enerji gereksinimi kısıtlı kaynaklarla karĢılanamamakta, 

enerji üretimi ve tüketimi arasındaki açık giderek artmaktadır. Küresel enerji tüketiminin, 2035 yılına 

gelindiğinde 1998 yılında tüketilen enerji miktarının iki katı, 2055 yılında ise üç katı olacağı tahmin 

edilmektedir (Özkaya, 2016:1). 

Öte yandan petrol, doğalgaz, kömür ve nükleer enerji gibi ―yenilenemeyen‖, geleneksel enerji 

kaynakları çevreyi ve insan sağlığını giderek daha fazla tehdit etmektedir. Geleneksel enerji 

kaynaklarının, baĢta ulaĢtırma olmak üzere, konut ve endüstri sektöründe yaygın olarak kullanılması, 

sorunu daha da karmaĢık bir duruma getirmektedir. Sözgelimi, ulaĢtırma sektöründeki enerji 

tüketiminin %95‘i petrolden karĢılanmaktadır. Bu oranın gelecek beĢ yıl içinde, geliĢmiĢ ülkelerde 

yılda %1,5, geliĢmekte olan ülkelerde ise %3.6 düzeyinde artması beklenmektedir (Özkaya, 2016:1). 

Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit (CO2) miktarı genel olarak bitki örtüsünün, 

özel olarak ise ormanların azalmasıyla giderek artmakta, bu nedenle atmosferdeki diğer gazlarla 

birlikte güneĢ ıĢınlarının yansımasını engellemektedir. Böylece ―sera etkisi‖ oluĢmakta ve iklim 

değiĢikliklerine neden olmaktadır. Küresel ısınmanın bu Ģekilde artmaya devam etmesi durumunda, 

2040 yılına kadar, deniz seviyesinin bir metreye kadar yükseleceği, bu durumda dünyanın en büyük 

kentlerinin sular altında kalacağı yolunda görüĢler ileri sürülmektedir (Keles and Bilgen, 2012:5200; 

Özkaya, 2016:2). 

Fosil yakıtların kullanılması ile  ortaya çıkan gazlardan biri olan karbonmonoksit (CO) vücuttaki 

oksijen oranını azaltarak ölümlere yol açarken, kükürtdioksit (SO2) kansere neden olmaktadır. 

Doğalgazın yanmasıyla ortaya çıkan kokusuz ve gözle görülemeyen azotoksit (NO) ise atmosferde 

diğer gazlarla etkileĢime girerek vücudun bağıĢıklık sistemini çökertmektedir (Yılmaz, 2012:35; 

Özkaya, 2016:2). 

Diğer taraftan, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında barıĢçıl amaçlarla kullanılmaya baĢlanan nükleer 

enerjiye duyulan güven, bugün dünyadaki elektrik enerjisinin %17‘sini üretse de, 1986 yılındaki 

―Çernobil Nükleer Kazası‖ ve 2011 yılındaki tsunaminin ardından yaĢanan ―Fukushima Nükleer 

Trajedisi‖ ve süregelen atık sorunları nedenleriyle azalmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde 1000‘i aĢkın 

ticari, askeri ve araĢtırma amaçlı nükleer reaktör iĢletilmekte, ancak yeni tesisler açılması yoğun 

tartıĢmalara neden olmaktadır (Özkaya, 2016:3). Hatta bazı geliĢmiĢ ülkeler nükleer santrallerini 

kapatma yolunda karalar almaktadırlar. 

Bütün bu geliĢmelerin yanı sıra petrolün 50 yıl, doğal gazın ise 200 yıl içinde tükeneceğinin tahmin 

edilmesiyle insanoğlu doğa ile dost, temiz ve görece daha ucuz enerji kaynakları arayıĢına yönelmiĢtir. 

Bu kapsamda, zaman açısından ―sürdürülebilir‖ olmakla birlikte dünyanın her bölgesinde var 

olabilme özelliğini de taĢıyan ―yenilenebilir enerji kaynakları‖nın daha fazla kullanılması yönünde 

adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır (Apricum Insights, 2015:23) . 

Tükenen doğal varlıklar, küresel ısınma, iklim değiĢiklikleri, sera gazlarının azaltılması, dünyada artan 

enerji kullanımı, mevcut kaynakların korunması gerekliliği, fosil yakıtların azalması ve tükenme 

olasılığı ile petrol fiyatlarındaki belirsizlik göz önüne alındığında temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı kaçınılmaz duruma gelmektedir (Komor and Bazilian, 2005; Apergis, 2014:). 

Bu durum ülkeleri yenilenebilir enerji alanında yeni yatırımlar yapmaya, yenilenebilir enerjinin 

kullanımını teĢvik etmeye ve bu yönde politikalar oluĢturmaya yöneltmektedir (Yazar, 2010:17). 

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olup coğrafi konumu bu kaynakların 

etkin kullanımını mümkün kılmaktadır (Yuksel ve Kaygusuz, 2011:4133; Baris ve Kucukali, 2012:5). 

Bu alandaki kaynakların verimli kullanılabilmesi için ülkemizde de yasal düzenlemeler ve teĢvikler 

yapılmakta, yeni politika arayıĢları sürmektedir. 

Türk Dil Kurumu‘na göre politika, devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve 

gerçekleĢtirme esaslarının bütünüdür. Bir diğer tanıma göre politika, davranıĢ biçimi ve düĢünce 

yapısıdır (TDK, 2016:1). Her iki tanımda varolan ortak nokta, herhangi bir konuda izlenecek yol ve 

yordamın önce düĢünce ve planlamada, daha sonra ise uygulamada yaĢama geçirilmesidir. 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal geliĢimlerinin sürükleyici unsuru ve en temel gereksinimlerinden biri, 

enerjidir. Bu nedenle de ülke yönetimlerini üstlenenler enerjiyi kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz 

yollardan bulmak ve bu kaynakları da mutlaka çeĢitlendirmek durumundadırlar. Kimi geleneksel 

enerji kaynakları ile geri kalmıĢ teknoloji kullanımının, doğal çevrede geri dönülmez bozulmalara yol 

açmaması için de, ―sürdürülebilir kalkınma‖ kavramı gündeme gelmiĢ ve yalnız enerji kaynağı 
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teminini ve enerji üretimini temel alan planlamanın yerini, geliĢmiĢ toplumlarda enerji-ekonomi-

ekoloji dengesini özenle gözeten planlama anlayıĢı ile, kaynak çeĢitliliğini ve jeopolitik gerçekleri 

dikkate alan enerji güvenliği modelleri almaya baĢlamıĢtır (Pamir, 2003:3).  

Enerji, bir ülkenin ekonomik ve sosyal geliĢiminin en temel ve sürükleyici gereksinimlerinden biridir. 

Ulusal gönencin arttırılarak geliĢmiĢlik düzeyinin yükseltilebilmesi ve aynı zamanda küresel rekabet 

alanında söz sahibi olunabilmesi açısından stratejik boyutlara sahip olan enerji konusu, güncel 

geliĢmeler ve sektörel gereksinmeler doğrultusunda uzun dönemleri kapsayan politikalarla 

biçimlendirilmelidir. 

Enerji güvenliği, ekonomik güvenliğin ve ulusal güvenliğin yaĢamsal bileĢenlerindendir. Enerji 

politikasının; dıĢ politika, güvenlik politikası, tarım ve sanayi politikaları, ulaĢtırma politikası, 

ekonomi politikası, eğitim politikası ve çevre politikasıyla bir arada bütünleĢik biçimde planlanması 

gerekir (ġekil 1). 

 

 
 

ġekil 1. Çok Boyutlu ve BütünleĢik Enerji Politikası 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin yenilenebilir enerji varlıkları, bu varlıkların kullanım oranları ve 

yenilenebilir enerjide izlenen politikalar bir bütün olarak ele alınmaktadır. 

TÜRKĠYE’NĠN ENERJĠ GÖRÜNÜMÜ 

Geleneksel Enerji - Fosil Yakıtlar 

Türkiye, son on yılda kaydettiği ekonomik büyümeye koĢut olarak Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) ülkeleri içerisinde enerji talep artıĢının en hızlı gerçekleĢtiği ülke durumuna gelmiĢtir. 

Aynı biçimde, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin‘den sonra en fazla talep 

artıĢ hızına sahip ikinci büyük ekonomi olmuĢtur. Yapılan öngörüler, bu eğilimin orta ve uzun 

dönemde de süreceğini göstermektedir (Selam, Özel, Akan, 2013).  

Enerji dağıtımının tamamen özel sektöre devredildiği ve enerji üretim varlıkları özelleĢtirilmesinin 

önümüzdeki beĢ yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı bu dönemde uygulanan özelleĢtirme 

programı, ülkenin enerji sektörüne göreceli olarak daha rekabetçi bir yapı kazandırmıĢtır  (TCDB, 

2016:1).  

Hızla artan enerji talebi sonucunda Türkiye‘nin, baĢta petrol ve doğal gaz olmak üzere, enerji 

ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Toplam enerji talebinin yaklaĢık %27‘sini yerli kaynaklardan 

karĢılayabilen Türkiye, kalan enerji gereksinmesini çeĢitlilik gösteren ithal kaynaklardan 

karĢılamaktadır. 

Doğal gaz tüketiminin yaklaĢık %99‘unu ithal eden Türkiye, 2015 yılında 51 milyar m
3
‘lük doğal gaz 

gereksinmesinin yaklaĢık %58‘ini Rusya‘dan, %15‘ini Ġran‘dan, %12‘sini Azerbaycan‘dan, %7,7‘sini 

Cezayir‘den (LNG) ve %2,4‘ünü Nijerya‘dan (LNG) sağlamıĢtır (ġekil 1a).  2015 yılında ham petrol 

tüketiminin yaklaĢık %89‘unu dıĢarıdan alan Türkiye, aynı yıl yaklaĢık 25 milyon ton ham petrol ithal 

etmiĢtir. Söz konusu dıĢalım ağırlıklı olarak Irak (%31), Ġran (%30), Suudi Arabistan (%12), Nijerya 

(%10) ve Kazakistan (%9)‘dan (TCDB, 2016:2 ) yapılmıĢtır(ġekil 1b).  
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2015 yılında yaklaĢık 130 milyon ton eĢdeğeri petrol (mtep) enerji talebinin, 2023 yılında 218 mtep‘e 

ulaĢması öngörülmektedir. Halen, birincil enerji talebinin yaklaĢık %35‘i doğal gaz, %28,5‘i kömür, 

%27‘si petrol, %7‘si hidrolik ve %2,5‘i diğer yenilenebilir kaynaklardan karĢılanmaktadır. 2015 

yılında 264 TWh olarak gerçekleĢen elektrik talebinin 2023 yılında 414 TWh‘a yükseleceği (TCDB, 

2016) beklenmektedir (ġekil 2a). 

 

ġekil 1. Doğal Gaz (a) ve Ham Petrol (b)  DıĢalımının Ülkelere Göre Dağılımı 

ġekil 2. Yıllara Göre Elektrik Talebi ve ArtıĢ Hızı (a) ile Üretimin Kaynaklara Göre Dağılımı (b) 

Ülkemizde 2015 yılında üretilen yaklaĢık 264 TWh elektrik enerjisinde doğal gaz yakıtlı santrallerin 

payı %37,8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Doğal gazın yanında, 2015 yılında üretilen elektriğin %28,4‘ü 

kömürden, %25,8‘i hidrolik enerjiden, %4,4‘ü rüzgârdan, %1,3‘ü jeotermal kaynaklardan, %1,6‘sı 

asfaltit ve petrol yakıtlı sıvı yakıtlardan, %0,6‘sı biyogazdan elde edilmiĢtir (ġekil 2b). 

2015 yılı sonu itibarı ile Türkiye‘nin elektrik enerjisi kurulu gücü 74,000 MW‘a yaklaĢmıĢtır. Bu 

kurulu gücün %35,4‘ünü hidrolik (barajlı ve akarsu), %28,7‘sini doğal gaz, %21,3‘ünü kömür, 

%6,2‘ini rüzgâr, %5,9‘unu çok yakıtlı santraller, %0,8‘ini jeotermal kaynaklı terminaller ve %1,7‘sini 

diğer kaynaklar oluĢturmaktadır (ġekil 3)(EMO, 2016). 

 

 

ġekil 3. Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı 
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Türkiye, enerjide dıĢa bağımlılığı azaltmak, yerel kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak, 

iklim değiĢikliğiyle mücadele hedeflerini göz önünde bulundurarak ulusal enerji bileĢiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltmek ve enerji sepetini çeĢitlendirmek zorundadır 

(Yazar, 2010:11; Yorkan, 2014:115). Her ne kadar tartıĢma konusu olsa da, Türkiye nükleer enerji 

yatırımları için ilk adımlarını atmıĢ ve öncelikle Akkuyu‘da Rusların kurup iĢleteceği 4800 MW 

gücünde dört reaktörden oluĢan ilk Nükleer Güç Santralı anlaĢmasını imzalamıĢtır. Bunun dıĢında 

Sinop ve Ġğneada diğer nükleer tesisler için seçilen yerler arasına girmiĢtir.  Bu çerçevede, biri 

Mersin/Akkuyu‘da diğeri Sinop‘ta inĢa edilecek iki nükleer santral ile 2023 yılı itibariyle, elektrik 

üretiminin yaklaĢık %10‘unun nükleer enerjiden karĢılanması hedeflenmektedir.  

Yenilenebilir Enerji 

Uluslararası enerji ajansı yenilenebilir enerji ve kaynaklarını ―Sürekli yeniden doğan doğal 

süreçlerden ortaya çıkan; değişik biçimlerde doğrudan ya da dolaylı olarak güneş veya dünyamızın 

içinde meydana gelen ısıdan oluşan; güneş, rüzgâr, biyoyakıt, jeotermal, hidrogüç, okyanus 

kaynakları ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojen‖  olarak tanımlamaktadır (OECD/IEA, 

2012).  

10 Mayıs 2005 tarih ve 5346 sayılı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik  Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun"da "Tanımlar ve kısaltmalar" baĢlıklı üçüncü maddesinin birinci 

fıkrasının sekiz numaralı bendinde, yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ―Hidrolik, rüzgâr, güneş, 

jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi 

fosil olmayan enerji kaynaklarıdır‖ biçiminde tanımlanmıĢtır. Yine aynı maddenin birinci fıkrasının 

onbir numaralı  bendinde, bu kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları ―Rüzgâr, güneş, 

jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile 

kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim 

tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını ifade eder" Ģeklinde bir açıklamaya yer 

verilmiĢtir (RG, 2005). 

Fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması, enerji kaynaklarının büyük çoğunluğunun ithal edilmesi, 

dolayısıyla enerjide dıĢa bağımlı hale gelinmesi, telafisi olmayan çevre sorunlarının oluĢması 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgiyi artırmıĢtır (Yılmaz, 2014:5). Bu ilginin diğer bir nedeni de 

yenilenebilir enerji türlerinin yaygınlaĢtırılmasının, yerel iĢ alanları oluĢturup iĢsizlik ve göç gibi 

sosyal sorunlara çare olabilmesidir. Yeni iĢ alanları oluĢturan yenilenebilir kaynakların ülke 

ekonomisini olumlu etkilemesine, ithalat için harcanan döviz giderlerini azaltarak dıĢ ticaret açığının 

giderilmesine de katkıda bulunacağı düĢünülmektedir (Gençoğlu, 2002:61; Ağaçbiçer, 2010: 28; Ayan 

ve Pabuçcu, 2013:93).  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını gerektiren nedenlerden biri de, fosil yakıt kullanımının 

oluĢturduğu çevre sorunlarıdır. Petrol, kömür ve doğalgaz kullanımı ile atmosfere yayılan; 

karbondioksit (CO2) , kloroflorokarbon (CFC), metan (CH4), azotoksit (N2O) gibi gazlar atmosferin 

dengesini bozarak, hava kirliliği, asit yağmurları ve küresel ısınma gibi olaylara neden olmaktadır 

(Keles and Bilgen, 2012;Adıyaman, 2012:15; YeĢil, 2015:11). 

Özellikle 1980‘li yıllardan sonra gündeme gelmeye baĢlayan ―Küresel Isınma‖ ve ―Ġklim 

DeğiĢikliği‖ gibi kavramların ortaya çıkmasındaki en önemli etkenin fosil yakıt kullanımı olduğu 

bilinmektedir (Akan vd., 2015:16381; Altınkaya ve Aslan, 2015:395). 

Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir gizilgüce sahip olan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile 

Avrupa‘da 1., dünyada 7. sırada yer almaktadır (Satman, 2007: 3; Akçin, 2015: 16; Akyüz, 2015:21). 

Söz konusu enerji kaynağının yanı sıra hidroelektrik kaynakların, ayrıca rüzgâr ve güneĢ enerjisinin 

geliĢtirilmesine de öncelik verilmektedir. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından 2014 yılı Aralık ayında yayımlanan ―Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 

Planı”na göre, 2023 itibariyle hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin 34,000 MW‘a, rüzgar enerjisi 

kurulu kapasitesinin 20,000 MW‘a; güneĢ enerjisi kapasitesinin 3,000 MW‘a, jeotermal enerji 

kapasitesinin ise 1,000 MW‘a çıkarılarak toplam elektrik üretiminin %30‘unun yenilenebilir enerjiden 

karĢılanması hedeflenmektedir (TUYEEP, 2014) (Çizelge 1).  
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Çizelge 1. Eylem Planına Göre Yenilenebilir Enerji Kurulu Güç ve Elektrik Üretimi (TUYEEP, 2014) 

 

Teknoloji 

Kurulu Güç(MW) Elektrik Üretimi(GWh) 

2013 2023 ArtıĢ(%) 2013 2023 ArtıĢ(%) 

Hidrolik 22,289 34,000 53 59,420 91,800 54 

Rüzgar 2,759 20,000 625 7,558 50,000 562 

Jeotermal 310 1,000 223 1,364 5,100 274 

GüneĢ 0 5,000 - 0 8,000 - 

Biyokütle 224 1,000 346 1,171 4,533 287 

2016 yılı Nisan sonu itibariyle Türkiye‘nin elektrik enerjisi kurulu gücü 74,627 MW‘a ulaĢmıĢ ve bu 

güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı hidrolik dahil %40‘ı geçmiĢtir (ġekil 4a). Bu 

dağılımda en büyük pay %35,1 ile hidrolik enerjiye, daha sonra % 6,2 pay ile rüzgar enerjisine ve son 

olarak da güneĢ (%0,5) ile jeotermal enerjiye (%0,6) düĢmektedir (EMO, 2016).  GüneĢ enerjisi 

Ģimdilik en çok su ısıtma (sıcak su elde etme) amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

Türkiye‘nin yenilenebilir enerji kaynakları gizilgücü ise çeĢitli senaryolara göre değiĢmekle birlikte, 

genel kapsamda 160,000 GWh hidrolik, 48,000 MW rüzgar, 1,520 kWh/m
2
-yıl güneĢ, 31,500 MWt 

jeotermal, 8,6 Mtep biyokütle ve 1,5-2,0 Mtep biyogaz olarak hesaplanmaktadır (WWF, 2014:19; 

Usta, 2015:7) (ġekil 4b).  

 

 
ġekil 4. Yenilenebilir Enerjinin Kaynaklara Göre Dağılımı (a) ve Yenilenebilir Enerji Potansiyeli (b) 

Çok boyutlu enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye‘nin kaynak ülke ve güzergâh çeĢitliliğine gitmesi, 

enerji karıĢımında yenilenebilir enerjinin payını arttırması, nükleer enerjiden de yararlanılmaya 

baĢlaması, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalıĢmalarda bulunması ve Avrupa‘nın enerji 

güvenliğine katkıda bulunulması amaçları doğrultusunda hem genel enerji politikalarını hem de 

yenilenebilir enerji politikalarını gözden geçirmesi gerekmiĢtir. Bu bağlamda, Türkiye 2005 yılında 

yenilenebilir enerji politikalarında köklü değiĢikliğe ve yeniden yapılanmaya gitmek zorunda 

kalmıĢtır. 

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ POLĠTĠKALARI 

1984 yılında yürürlüğe konulan beĢinci beĢ yıllık kalkınma planında, yeni ve yenilenebilir 

kaynaklardan kısa sürede yararlanmak için gerekli giriĢimlerin desteklenmesi gerektiği belirtilmiĢ; 

altıncı beĢ yıllık kalkınma planında baĢta hidrolik olmak üzere jeotermal ve güneĢ enerjisi gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarından daha büyük oranda yararlanılması;  yedinci beĢ yıllık kalkınma 

planında ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaĢtırılması gerektiği belirtilmiĢtir 

(Güler ve Çobanoğlu, 1997:49). Sekizinci beĢ yıllık kalkınma planında da yenilenebilir enerji 

kaynaklarından ayrıntılı bir Ģekilde söz edilmiĢ, Dünya‘da ve Avrupa‘da bu kaynakların kullanım 

durumları, verilen teĢvikler, çevre üzerine etkileri ayrıntılı olarak irdelenmiĢtir. Ayrıca bu 

kaynaklardan yararlanılması için yapılması gerekenler sonuç kısmında özetlenmiĢtir (DPT, 2001:18). 

Hükümet programlarında da yenilenebilir kaynakların yerli olmaları, çevreye zarar vermemeleri, fosil 

kökenli yakıtların arz güvenliği olmaması gibi nedenlerle kullanımının gereklilikleri belirtilmiĢtir. 

Ancak dört plan döneminde de ciddi anlamda yatırımlar yapılmamıĢ, teĢvikler verilmemiĢtir. Bu 
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nedenlerle de yenilenebilir enerji konusunda küçük ölçekli birkaç çalıĢma dıĢında pek bir Ģey 

yapılmamıĢtır (Görez ve Alkan, 2005:10). 

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik ve yakacak amaçlı kullanılan biyokütle 

kaynakları dıĢında yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payı 2006 yılı sonuna 

kadar %1‘in altında gerçekleĢmiĢtir (Bacak vd., 2009:11). 

Türkiye'de yıllardır dile getirilen, kalkınma planlarına konulan, hükümet programlarında belirtilen ve 

pek bir Ģey yapılmayan yenilenebilir enerji ile ilgili en önemli geliĢme 10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretim Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun‘un 

(YEK) çıkarılması sonucu ivme kazanmıĢtır. Ancak, ondan önce 2001 yılında 4628 sayılı Enerji 

Piyasası Kanunu‘nun çıkarılması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)‘nun kurulması ve yine 

aynı yıl TEAġ‘ın üçe ayrılması da önemli kilometre taĢlarından sayılabilir. 5346 sayılı kanun ile 

yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu tanımlanmıĢ ve bu kaynaklara bazı teĢvikler 

getirilmiĢtir. Öte yandan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliĢtirilmesine verdiği önemin bir 

ifadesi olarak, 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn‘da düzenlenen konferans sonunda imzalanan anlaĢmayla, 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı‘nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer almıĢtır. Zaman 

içerisinde değiĢen koĢullar nedeniyle YEK kanununda 29.12.2010 tarihinde bazı düzenlemelere 

gidilmiĢ ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye‘de yeni bir dönem baĢlamıĢtır. Yapılan bu 

değiĢiklikle devlet teĢvikleri kaynak bazında çeĢitlendirilmiĢtir. Kaynak kullanımında yerli 

teknolojinin geliĢmesini destelemek için ayrıca teĢvikler verilmiĢtir. 

Gerekli çalıĢmalar ve testler tamamlanarak, Avrupa Elektrik Ġletim Sistem ĠĢletmecileri Ağıyla 

(European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E) senkron deneme 

iĢletmesi 18 Eylül 2010 tarihinde baĢlatılmıĢ olup, Türkiye elektrik pazarının AB elektrik pazarıyla 

fiziksel bütünlüğünün sağlanması amacıyla Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. (TEĠAġ) Genel Müdürlüğü 

ile ENTSO-E ilgili kurullarının Türkiye elektrik sisteminin Avrupa Kıtası elektrik sistemine kalıcı 

olarak bağlantısı konusunda 15 Nisan 2015 tarihinde Brüksel‘de "Uzun Dönemli AnlaĢma" 

imzalanmıĢtır. Böylece ülkemiz elektrik sistemi ve elektrik piyasası ile Avrupa iç elektrik piyasası 

arasındaki entegrasyon ileri bir aĢamaya taĢınmıĢtır (TCDB, 2016). 

YEK Kanun‘unda 2011 yılında tekrar değiĢiklik yapılmıĢ ve yerli üretim konusunda yeni teĢvikler 

getirilmiĢtir. Ayrıca, lisanssız üretim konusu düzenlenmiĢtir. 2012 yılında EÜAġ‘a ait hidroelektrik 

santrallar özelleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Daha sonra rüzgar ve güneĢ enerjisi için ölçüm standartları 

geliĢtirilerek baĢvuru koĢulları yeniden düzenlenmiĢtir. 2013 yılında, 6446 sayılı yeni elektrik piyasası 

yasası yürürlüğe girmiĢ; güneĢ enerjisi baĢvuruları, lisanssız elektrik üretimi ve yerel ekipman 

destekleri yeniden yapılandırılmıĢtır. 2016 yılında ise tam rekabetçi piyasaya geçilmesi planlanmıĢtır 

(WWF, 2014:93; Usta, 2015:25) (ġekil 5). 

ġekil 5. Türkiye‘nin Yenilenebilir Enerji Düzenlemelerinde Önemli Kilometre TaĢları(2001-2016) 
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Teşvikler 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliĢtirilmesi ve kullanılmasında en önemli yöntemlerden biri fiyat 

teĢvikleridir. YEK kanununa göre Türkiye, teĢvik yöntemi olarak sabit fiyat garantisini 

uygulamaktadır (Uluatam, 2010:35). Bu teĢvik 2005-2015 yılları arasını kapsayan on yıllık bir dönem 

için belirlenmiĢtir. Bu yöntem, firmaların ürettiği elektriği belirlenen asgari fiyatlar üzerinden satın 

almayı zorunlu kılan bir sistemdir (Kılıç, 2011:38; Sabuncu and Çolakoğlu, 2012:10). Bu fiyatlar 

genellikle piyasa fiyatının üzerindedir. Yatırım ve diğer sübvansiyonlar Genel Yatırım TeĢvik Rejimi 

Haziran 2012‘de değiĢtirilmiĢtir. Yeni teĢvik rejimi ENR (Engineering News-Record) yatırımları için 

geçerli ve temel olarak yatırım ekipmanı satın almada (veya ithal etmede) KDV bağıĢıklığı, yatırım 

ekipmanı ithal etmede gümrük vergisi bağıĢıklığı, diğer fon ve ek ücretlerden bağıĢıklık sağlamaktadır 

(KPMG, 2016:12).  

6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanun 

kapsamında sağlanan teĢvikler, bir üretim lisansına sahip ve faaliyetlerine 31 Aralık 2015‘ten önce 

baĢlamıĢ olan yatırımcılar için geçerli sayılmaktadır. Faaliyetin baĢladığı tarihten itibaren 5 yıl 

boyunca geçerli olmak üzere, iletim sistemi kullanma bedeline %50 indirim uygulanmakta, elektrik 

santralleriyle ilgili olan ve yatırım dönemi içinde sonuçlandırılan belgeler ve iĢlemler damga 

vergisinden ve harçlardan bağıĢık tutulmaktadır (Kaplan, 2015:3). 

Bunların dıĢında tarife garantisi, tarife ve devletin satın alma garantisi, enerji üretim tesisinin faaliyete 

baĢlamasından sonra 10 yıl boyunca uygulanmaktadır (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Türkiye‘de Yenilenebilir Enerji Alım Garantileri (ABD Doları sent/kWh) 

 

Teknoloji 

 

Alım Garantisi 

Yerli Ürün  

Ġçin Ġlave Destek 

Faydalanılabilecek 

En Fazla Destek 

Hidroelektrik Üretim Tesisi 7,3 2,3 9,6 

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim 

Sistemi 
7,3 3,7 11 

Fotovoltaik GüneĢ Enerjisine 

Dayalı Üretim Tesisi (PV) 
13,3 6,7 20 

YoğunlaĢtırılmıĢ GüneĢ Enerjisine 

Dayalı Üretim Tesisi (CSP)  
13,3 9,2 22,5 

Biyokütleye Dayalı Üretim Tesisi  

(Çöp Gazı Dahil) 
13,3 5,6 18,0 

Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim 

Sistemi 
10,5 2,7 13,2 

6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu‘nun yürürlüğe girmesiyle, iĢletimde olan  veya 31 Aralık 

2020 tarihine kadar iĢletime girecek olan elektrik santralleri için, yatırım ve iĢletme dönemlerini de 

kapsamak üzere 10 yıl boyunca enerji nakil hatları kiralama, irtifak ve kullanma hakkı konusunda %85 

indirim uygulaması getirilmiĢtir (KPMG, 2016:12; Blythe vd., 2015:8). 

31 Aralık 2015 tarihinden önce faaliyete baĢlamıĢ yenilenebilir enerji tesislerinde kullanılan mekanik 

ve elektromekanik ekipman Türkiye‘de üretilmiĢse, bazı koĢullara uymak kaydıyla, bu tesislere 5 yıl 

boyunca 0,4 sent ila 3,5 sent/kWh arasında ilave teĢvik sağlanmaktadır (KPMG, 2016:13) 

Maksimum 1 MWe kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik santralleri ve diğer benzeri 

yatırımlar herhangi bir üretim lisansı olmadan faaliyet gösterebilmektedir (Kaya, 2012:7). 

Dünyada fiyatlandırma sistemi ilk kez 1980‘lerde ABD‘nin California eyaletinde uygulanmıĢtır. 

BaĢarılı olan bu uygulama ile California zamanın dünyadaki yenilenebilir enerji lideri haline 

getirilmiĢtir (Atıcı, 2012:711). Almanya ve Danimarka da fiyatlandırma sistemini baĢarılı olarak 

uygulayan diğer ülkelerdir. Bu sistemin baĢarılı olması için, sabit fiyatların çeĢitli yenilenebilir enerji 

türlerini özendirmek amacıyla yeteri kadar yüksek, alım garantisinin de yeteri kadar uzun olması 

gerekmektedir (Teke, 2013:61). Fiyat teĢviklerinde verilen süre iyi hesaplanmalıdır. Çünkü gereğinden 

az verilen süre yatırımcı sayısının düĢmesine, rekabetin azalmaya baĢlamasına yol açabileceği gibi, 

gereğinden fazla verilen süre de yatırımcıların aĢırı kazanca dolayısıyla devlet bütçesinin olumsuz 

etkilenmesine neden olmaktadır. 
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TARTIġMA 

Ġklim bilimciler ve enerji uzmanları ―yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji ve elektrik 

talebini karşılamadaki payının artması, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önlenmesi için en başta 

gelen politika seçeneği olmalı‖ biçiminde sözleri tekrarlayıp durmaktadırlar. Türkiye‘nin mevcut 

enerji stratejisi ve politikaları ile öncelikle kömür, sonra nükleer ve en son olarak da yenilenebilir 

enerji kaynaklarının geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır (WWF, 2014:9). Türkiye‘de güneĢ ve rüzgârdan 

elektrik üretiminin sosyal, çevresel ve toplumsal dıĢsallıkları içermeyen maliyetinin orta ve uzun 

dönemde fosil yakıtlarla baĢa baĢ duruma gelebileceği öngörülmektedir.  

En temiz ve en ucuz enerji, tüketilmeyen enerjidir. BaĢta ABD olmak üzere, dünyanın geliĢmiĢ 

ülkelerinin, enerji politikalarında gözettikleri en önemli öğelerden birisi de enerji verimliliğini 

arttırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve enerji tasarrufuna özen göstermektir. Enerji yoğunluğu, 1 

dolarlık gayri safi hasıla(GSMH) yaratabilmek için kullanılan enerji miktarı olarak tanımlanmaktadır. 

ÇağdaĢ enerji politikalarında hedef, yalnızca kiĢi baĢına kullanılan enerji ya da elektrik tüketim 

miktarını arttırmak değil, enerjiyi en verimli biçimde kullanabilecek sistemleri geliĢtirerek, en az 

enerji harcaması ile en fazla enerjiyi üretebilecek, iletecek ve tüketecek yapıyı kurabilmektir. 

Türkiye‘nin enerji verimliliği ve enerji yoğunluğuna iliĢkin iddialı sayılabilecek hedeflerine ulaĢması 

için sektörel ölçekte gerekli adımların gecikmelere ve istisnalara yer vermeden kararlılıkla 

uygulanması gerekmektedir. Brezilya örneğinde olduğu gibi, elektrik üretici ve dağıtıcılarının 

cirolarının belli bir kısmını enerji verimliliği projelerine aktarmaları gibi araçlar Türkiye‘de de olumlu 

sonuç verebilir. Bu nedenle enerji verimliliği hedeflerine ulaĢmak için daha etkin politikalar hayata 

geçirilmelidir (Pamir, 2003:1). 

Türkiye, 1990-2012 yılları arasında toplam sera gazı emisyonlarını %133, elektrik ve ısı üretiminden 

kaynaklanan emisyonları ise %286 oranında artırmıĢtır. Türkiye, elektrik üretiminin karbon 

yoğunluğunda hem OECD, hem de AB ortalamasının altında bir performans sergilemekte, yani 

ürettiği kWh elektrik baĢına daha çok karbon emisyonuna neden olmaktadır (WWF, 2014:15). 

Türkiye‘nin 2030 yılında elektrik enerjisi talebinin yarısına yakınını yenilenebilir enerji 

kaynaklarından karĢılayabileceği öngörülmektedir. Bu hedef doğrultusunda oluĢturulacak bir enerji 

stratejisinin maliyeti, kömüre öncelik veren politika seçeneklerinin maliyetinden daha yüksek 

olmamaktadır.  Aynı zamanda, yenilenebilir enerji öncelikli bir strateji ile elektrik üretimi kaynaklı 

emisyonları bugünkü seviyelerinin çok az yukarısında sabitlemenin mümkün olacağına da iĢaret 

etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça varlıklı olan ülkemizde yenilenebilir 

enerji teknolojilerinin maliyeti ise her geçen gün düĢmektedir. Bu fırsatın, doğru hedefler ve politika 

araçları ile desteklenmesi durumunda elektrik üretiminde doğal gaz ve giderek artan ithal kömür 

kullanımının önüne geçilebilir. Türkiye 2030 yılında elektrik üretiminin %47‘sini yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlayabilecek bir gizilgüce sahip bulunmaktadır. Bunu gerçekleĢtirmek için özellikle 

güneĢ ve rüzgâr enerjisine dayalı kurulu gücü büyük oranda artırması gerekmektedir.  

2015 yılında en yüksek kurulu güç artıĢı % 519‘luk artıĢla lisanssız güneĢ enerjisi santrallerinde 

olmuĢtur. Bu bağlamda, lisanssız güneĢ enerjisi santrallerinin kurulu gücü 2015‘de 208,7 MW artarak 

248,8 MW‘a; jeotermal enerjide % 54,1‘lik artıĢla 219 MW‘dan 623,9 MW‘a; rüzgar enerjisi 

santrallerinin kurulu gücü ise 2015 yılında 686,7 MW artarak 4,498 MW‘a yükselmiĢtir. Türkiye‘nin 

sahip olduğu güneĢ enerjisi potansiyeli göz önüne alındığında, konulan hedefler düĢük kalmaktadır. 

GüneĢ enerjisinden elektrik üretiminde Almanya 32 GW, Ġtalya ise 16 GW kurulu gücü devreye 

sokmuĢken Türkiye‘nin 10 yıl sonrası için 3 GW gibi düĢük bir hedef belirlenmiĢtir. Oysa Türkiye‘de 

güneĢ enerjisi için sağlanan alım garantisinin görece düĢük olması, bu farkı açıklamaya yardımcı 

olabilir. Ancak güneĢ enerjisinin geliĢmesini kasten erteleyen bir takım düzenlemeler de 

bulunmaktadır. Türkiye‘de güneĢ enerjisinden elektrik üretimi lisansları için ilk baĢvurular 2013 

yılının Temmuz ayında tamamlanmıĢtır. Verilecek toplam güneĢ enerjisi lisansı için 600 MW‘lık bir 

sınır koyulurken, toplam kurulu gücü 7,873 MW‘a ulaĢan 496 adet baĢvuru yapılmıĢtır. Bugün 

itibarıyla güneĢ enerjisinden lisanssız elektrik üretimi içinse toplam 675 MW‘lık baĢvurunun olumlu 

değerlendirildiğinin de altını çizmek gerekir. GüneĢ enerjisi teknolojilerinin maliyetlerindeki düĢüĢ 

sonucunda, bu kaynaktan elektrik üretiminin yaygınlaĢması, tıpkı rüzgârda olduğu gibi, destekler 

sayesinde değil, onlara rağmen gerçekleĢecek gibi görünmektedir. 

Rüzgardaki kurulu güç artıĢı % 23,9 olmuĢtur. Hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü ise 2015‘de bir 

önceki yıla göre % 9,4 artarak 25,867 MW‘a yükselmiĢtir. Yapılan öngörülere göre 2030 yılına 
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gelindiğinde güneĢ enerjisi kurulu gücü 24 GW‘a, rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 27 GW‘a ulaĢabilir. 

Rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise, alım garantilerinin düĢüklüğüne karĢın son 9 yıldır istikrarlı bir 

Ģekilde büyümektedir. 2009‘dan bu yana yılda ortalama kurulu güç ilavesi 500 MW civarında 

gerçekleĢmektedir. Ancak 10 yıl sonra 20,000 MW hedefinin tutturulması mevcut gidiĢata göre olası 

gözükmemektedir. Rüzgâr enerjisi kurulu gücü 2023 yılında 14 GW, 2030 yılında ise 27 GW‘a 

yükselebilecek gibi görünmektedir. Yeter ki, enerji politikaları yenilenebilir enerji kaynaklarının 

eĢzamanlı büyümesine odaklansın, yenilenebilir enerji hedefleri güncellensin ve ―2030 yılında elektrik 

üretiminin %50‟sinin yenilenebilir enerjiden karşılanması‖ yeni hedef olarak kabul edilsin. Bu, 

yatırımcılara baĢta rüzgâr ve güneĢ olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerine gerekli yatırımı 

yapmaları için güçlü bir iĢaret olacaktır. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının hızla artırılmasının önünde kısa dönemde pek çok 

engel bulunmaktadır. Bunlardan biri, elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin görece küçük ölçekli olan 

yenilenebilir enerji yatırımlarının entegre edilebileceği Ģekilde yenilenmesi/iyileĢtirilmesi gereği, 

uygulanan tarifelerdeki geleceğe yönelik belirsizlikler ve sunulan teĢviklerin yetersizliğidir. Ayrıca 

petrol ve gaz gibi alternatif enerji kaynaklarının fiyatlarındaki devam eden düĢüĢ eğilimi görece olarak 

daha az verimli olan yenilebilir enerji yatırımlarının gerçekleĢmesini zorlaĢtırmakta ve uygulanacak 

teĢvik politikalarını daha da önemli duruma getirmektedir.  Yeni yenilenebilir enerji santrallerinin 

ürettiği enerjinin neden olacağı sunu değiĢkenliğiyle baĢa çıkabilmek için elektrik Ģebekesine yatırım 

yapılması gerekmektedir. 21 bölgeye ayrılarak özelleĢtirilen elektrik dağıtım iĢlerinde amaç,  düĢük 

fiyatla ürünü sağlamak, daha kaliteli ve kesintisiz olarak ürünü yani elektriği sunmak, kayıp-kaçağı en 

aza indirip ürünü çoğaltmak, daha çok yenilik yapmak, fayda dağılımını tüketici yönünde değiĢtirmek, 

çalıĢanlara, üreticilere, ihracata ve vergi mükellefine olumlu etki yapmaktı. Ancak, tam aksine 

elekrikler daha sık kesilmeye, arızalar artmaya, Türkiye‘nin bazı bölgeleri daha önce hiç görülmedik 

biçimde karanlığa gömülmeye baĢladı. Dünyada enerji fiyatları yüzde 60 oranında düĢmesine karĢın 

Türkiye‘de elektriğin fiyatı arttı. Bu arada devlet elektrik dağıtım özelleĢtirmelerinden yaklaĢık 13 

milyar dolar, toplam özelleĢtirmelerden 68 milyar dolar gelir elde etti. Ama elde edilen bu ilave gelir, 

vergilerin azalmasına değil artmasına neden oldu. Bu gerekçelerle, genel olarak enerji özel olarak da 

elektrik özelleĢtirmelerinde  istenilen amaca ulaĢılamadı.  Bu bağlamda, gerek uygulanan genel enerji 

politikalarının gerekse yenilenebilir enerji politikalarının amaca uygun ve toplum yararına olduğunu 

söylemek tartıĢılır oldu. 

Bunun dıĢında, kısa vadede YEKDEM çerçevesinde sağlanan alım garantileri için öngörülen sürelerin 

diğer ülke örneklerine göre oldukça kısa olduğu, yenilenebilir enerji projelerinin Ģebeke bağlantılarına 

iliĢkin ise pek çok idari karıĢıklığın baĢ gösterdiği de söylenebilir. Yenilenebilir enerji teknolojilerine 

iliĢkin uzun vadeli marjinal maliyetler düĢtükçe YEKDEM destekleri önemini kaybedecek, yenilikçi 

proje sahipleri karmaĢık idari süreçleri yoksayarak yeni yollar bulmaya çalıĢacaklardır.  

Yenilenebilir enerjinin maliyetli olduğunu savunan genel kanının önümüzdeki 10 yıllık dönemde 

geçerliliğini kaybedeceği öngörülmektedir. Türkiye, kömür kullanımını artırarak ulaĢmayı amaçladığı 

hedeflere orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarını merkeze koyan bir strateji ile de 

ulaĢabilir. Bu sadece çevreciler için değil, aynı zamanda iktisatçılar ve hükümet için de müjdeli bir 

haberdir. 

Almanya, Danimarka, Çin gibi ülkelerde yenilenebilir enerji teknolojileri sadece enerjide sunu 

güvenliğini sağlamaya yarayan bir etken değil, endüstri politikasının da ana bileĢeni olarak kabul 

görmektedir. Bu sayede, söz konusu ülkelerde yenilenebilir enerjinin kullanımına koĢut olarak 

yenilenebilir enerji teknolojilerine iliĢkin imalat, ihracat ve istihdam rakamlarında da artıĢ 

görülmektedir. 

Türkiye her yıl yurtdıĢından çekebildiği yabancı yatırım büyüklüğünde bir tutarı (yaklaĢık 10 milyar 

ABD Doları) doğal gaz ithalatına harcamaktadır.  Kömüre dayalı politikalar ile doğalgaz ithalatındaki 

artıĢı durdurmak mümkün görünmektedir. Ancak bunun için taĢ kömürünün de kullanılacak olması 

sonucunda baĢka bir fosil yakıtın ithalat kaleminde kayda değer artıĢ meydana getirecektir. Türkiye 

bugün itibarıyla taĢ kömürü ihtiyacının %92‘sini ithal kaynaklardan karĢılamaktadır. Oysa, elektrik 

üretiminde kömür yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması Türkiye‘nin dıĢ ticaret 

dengeleri üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bu olumlu etkinin, ilave yenilenebilir enerji kurulu 
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gücü için öngörülen yatırımların önemli bir bölümünün yerli üretimden karĢılanmasına bağlı 

bulunmaktadır. Ġstihdam, ihracat, milli gelir gibi parametreler üzerindeki çarpan etkisi bu faydayı 

pekiĢtirebilir. Dünya Bankası da, üretilen birim elektrik baĢına yaratılan iĢ miktarında yenilenebilir 

enerji teknolojilerinin fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin oldukça ilerisinde yer aldığını belirtmektedir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasında yer alan yerli ürün kullanımı için ilave 

destekler, bu bağlamda olumlu bir adım olarak öne çıkmaktadır. Bu adım stratejik önceliğe dönüĢmeli, 

yenilenebilir enerji teknoloji ve ekipmanlarının üretimi, Türkiye‘nin sanayi politikasının bir parçası 

olmalıdır. 

Tüm bunların yanında öncelikli olarak ülkenin enerji kaynakları potansiyeli doğru belirlenmeli, yerli 

ve temiz kaynaklar en uygun oranda kullanılmalı, ithalatın zorunlu olduğu durumda ise, mutlaka 

kaynak ve güzergah çeĢitliliği sağlanmalıdır.  

Yenilenebilir enerji konusunda daha doğrudan ve etkin teĢviklere gerek duyulmaktadır. Bu konuda 

yapılacak Ar-Ge çalıĢmaları ve teknoloji üretimi yapacak yerli firmaların gerek vergi indirimleri 

gerekse uygun finansman kaynaklarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye‘de yerli teknolojiyi 

geliĢtirmek ancak doğru devlet politikasıyla gerçekleĢebilir. Politikadaki hedefler doğrultusunda 

araĢtırmalar için belirli merkezlerin yapılandırılması, üniversitelerdeki enstitü türü birimlerin, enerji 

politikasında belirlenen hedeflere göre desteklenmesi gerekmektedir. Bununla beraber, sağlıklı bir 

enerji sunu/istem dengesi ve sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının 

hem küresel hem de ülke düzeyindeki piyasa gözlemi ve verimlilik ölçütlerini gözeterek ideal 

ölçülerde kullanılması ve bu doğrultuda politikalar geliĢtirilmesi hedeflenmelidir. Tüm bunlara 

karĢılık, yenilenebilir enerji politikalarını genel enerji politikaları ve diğer temel politikalar ile 

desteklemeden yeniden yapılandırmak anlamsız kalacaktır. 
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Özet 

 

Ülkemizde 2015 yılında konut satıĢlarının yaklaĢık 1.300.000 adet olduğu görülmektedir. Bu rakam 

düĢünüldüğünde tapu harcı hesabında eksik alınan her bir liranın toplamda büyük oranda gelir kaybına 

neden olacağı görülecektir. Bu nedenle gayrimenkule dayalı mali araçların kaynağını oluĢturan arsa, 

konut, bina, ofis ve dükkân gibi taĢınmazların satıĢından alınan tapu harçlarının hesabının gerçekçi ve 

doğru yapılması çok önemlidir. 

 

Tapu harçları belediyelerin belirlediği emlak beyan değeri esas alınarak hesaplanmaktadır. 

Hesaplamalar, verilerin ilgili tapu müdürlükleri tarafından kendi bilgi sistemlerine girilmesi 

sonrasında otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak tapu harcında hesaplanan emlak rayiç bedelleri 

gerçek rakamları yansıtmayıp taĢınmazların gerçekteki piyasa değerlerinin çok altındadır. Bu nedenle 

kamu ciddi anlamda gelir kaybı yaĢamaktadır. Dolayısıyla, kamunun uğradığı gelir kaybının emlak 

rayiç bedel yerine alternatif yöntemler kullanılarak minimize edilmesi gerekmektedir. 

 

Alınacak önlemlerle yâda yapılacak yasal düzenlemelerle kiĢilerin yanlıĢ uygulamalarının ve 

suiistimallerinin önüne geçilecektir. Bu sayede kamunun gelir kaybının kısmen önlendiği görülecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Emlak rayiç bedeli, gayrimenkul değerleme, tapu harcı , emlak vergisi 

 

 

 

To Probe The Public Loss Due To Real Estate Current Market Value Not 

Reflecting The Actual Figures 

 
Abstract 

 

In our country, it is observed that the sale of real estates in 2015 was approximately 1.300.000. 

Considering of this number, each 1 lira that is not taken from title deed fees will cause a huge amount 

of revenue lost in total. This is why, the correct and honest calculation of title deed fees charged from 

the sales of real estates constituting the source of financial instruments such as land, house, building, 

office and shop is quite important. 

 

The title deed fees are calculated through real estate notification value determined by municipalities. 

The calculations are automatically made after entering data to the information systems by relevant 

directorates of land registries. Yet, the current market values of real estates do not reflect actual figures 

and are quite under their real values. Therefore, public meets a serious revenue loss. Accordingly, the 

revenue loss of public should be minimized by using alternative methods instead real estate current 

market value. 

 

Through the provisions to be made or the legal regulations, misconduct and malpractice of these 

people will be prevented. Thus, it will be observed that the revenue loss of public will be prohibited 

relatively. 

 

Keywords: Real estate current market value, real estate valuation, title deed fees,estate tax  
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GĠRĠġ 

 

Ülkemizde gayrimenkul iyi bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Gerek ihtiyaç nedeniyle 

gerekse yatırım amacıyla alınan taĢınmazlardan biri olan konut alım-satımına ait istatistiklerden bu 

pazarın oldukça canlı olduğu görülmektedir. TÜĠK verilerine göre ülkemizde 2013 yılında 1157.190, 

2014 yılında 1165.381, 2015 yılında 1289.320 ve 2016 nın ilk çeyreğinde 409.812 konutul alım-

satımının yapıldığı görülmektedir. Sadece konut istatistiklerinin bu denli büyük olduğu 

düĢünüldüğünde kamunun gelir kaybı yaĢamaması bakımından tapu harçlarının eksik hesaplanmaması 

ya da eksik beyan edilmemesi gerektiği gerçeği  bir kez daha önem kazanmaktadır.    

Ülkemizde Tapu‘da alım-satım harcının tahsilatı esnasındaki gelir kaybının en önemli etkeni 

aynı zamanda emlak vergisini de birinci dereceden ilgilendiren taĢınmazın değerlemesinin doğru ve 

gerçekçi bir biçimde yapılamamasıdır. 

Gayrimenkul alıĢ satıĢlarının devir ve iktisaplarının resmi olarak yapıldığı ve satıĢ olayına 

karine teĢkil eden Tapu‘da alım-satım harcı, gayrimenkulün satıĢ bedeli üzerinden, emlak vergisi 

değerinin altında olmamak üzere alınmaktadır. (Doğrul,2011:2) 

Uygulamada çoğu zaman taĢınmazların piyasa değerleri ile vergiye esas olabilecek Emlak 

Rayiç Bedeli arasındaki değer farkının çok fazla olduğu görülmektedir. 

Uygulamada emlak vergisi değerleri belirlenirken, bir takım sosyal, siyasal ve ekonomik 

Ģartlar göz önünde bulundurularak, emlak vergisi değerleri gayrimenkullerin gerçek değerlerinin çok 

altında belirlenmektedir. Gayrimenkul alım-satımı yapanlar da bu satıĢ esnasında gerçek satıĢ 

bedellerini beyan etmektense, daha az tapu harcı ödemek için emlak vergisi değerini düĢük beyan 

etmekte ve daha az tapu harcı ödeme yoluna gitmektedir. (Doğrul,2011:2) 

 

EMLAK VERGĠSĠ ve TAPU HARCI 

 

Emlak vergisinde esas alınan değerler kamulaĢtırma, emsal kira bedeli, veraset ve intikal 

vergisi, tapu harcı, Hazineye ait taĢınmazların satıĢ, trampa ve kira bedelleri gibi baĢkaca kamu gelir 

kalemleri üzerinde de belirleyici olduğundan emlak vergisinde yaĢanan gelir kaybı kamusal gelir 

kalemlerinde azalmaya neden olmaktadır (Öztürk ve Yiğit, 2009). 

Dolayısıyla emlak vergisinin ve tapu harcının birebir iliĢkili olduğu görülmektedir. Doğru ve 

gerçekçi bir biçimde yapılamayan taĢınmaz değerlemesi aynı zamanda taĢınmaz değerlemesinde 

yetkili olan ilgili belediyenin de gelirlerinde ciddi bir kaybın oluĢmasına da sebep olacaktır. Bunlardan 

biri de rantı sağlamasına rağmen o ranttan fayda görememesidir.  

Kamunun vermiĢ olduğu hizmetler neticesinde taĢınmazlarda rant oluĢabilmektedir. TaĢınmaz 

sahiplerinin hiçbir emeği olmadan meydana gelen bu rantın kısmen de olsa kamuya dönmesi 

gerekmektedir. Kamunun yürüttüğü hizmetler sonucunda oluĢan kentsel ranttan kamunun pay 

almaması düĢünülemez. Bu rantın vergilendirilmesi, baĢka bir deyiĢle ortaya çıkan potansiyelin 

toplumun tüm kesimleri adına değerlendirilmesi yerinde olacaktır. OluĢan bu rant vergilendirilmezse 

yalnızca sahibine fayda sağlayacaktır (Ökmen ve Yurtsever, 2010:64). 

Oysa ki vergilendirme sayesinde hem kentlerin ihtiyaç duyduğu gelir sağlanmıĢ olacak hem de 

elde edilecek rant nedeniyle oluĢacak gelir dağılımı adaletsizliğine engel olunacaktır. Üstelik kentte 

oluĢan rant yine kentin geliĢimi için kullanılmıĢ olacaktır.  (KeleĢ ve diğerleri, 1999:63). 

Ülkemizde emlak rayiç bedellerinin tespitine dolayısıyla da emlak vergisine iliĢkin olarak 

uygulamada çeĢitli sorunlar yaĢanmaktadır. Mali kadastronun olmayıĢı, 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanununun eski oluĢu, takdir komisyonlarının yetersizliği, taĢınmazın değerinin doğru ve gerçekçi 

belirlenmesi için gereken bilgi altyapısının yokluğu, belediyelerin nitelikli personel azlığı, vergi 

mükelleflerinin vergiyi ödemedeki isteksizliği, ödenmeyen vergiye yönelik herhangi bir otokontrol 

mekanizmasının bulunmaması bunlardan bazılarıdır. Tüm bu sorunlar arasında öne çıkan sorun, 

vergiye konu olan taĢınmazın değerinin doğru ve gerçekçi bir biçimde hesap edilememesidir. Emlak 

vergisinin ödenmesi sırasında belirlenen değer ile taĢınmazın gerçek alım-satım değeri (piyasa değeri) 

arasında önemli bir fark bulunmaktadır (Öztürk ve Yiğit, 2009; DPT, 2009; Öncel, 1992). 

TaĢınmazın artan piyasa fiyatının vergiye tam olarak yansıtılamaması hem vergiden 

sağlanacak gelirin azalmasına neden olmakta hem de kentsel rantın vergilendirilmesi konusunda 

beklenen faydanın elde edilmesini zorlaĢtırmaktadır. 
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EMLAK RAYĠÇ BEDELĠ 

 

Günümüzde tapu harcına konu olan taĢınmazların değerlerinin belirlenmesinde takdir 

komisyonları yetkilidir. Komisyon, Belediye BaĢkanı ya da atayacağı bir memurun baĢkanlığı altında, 

belediyenin yetkili bir memuru ile Tapu Sicil Müdürü ya da atayacağı bir memur ve Ticaret Odasınca 

seçilmiĢ bir üye ile ilgili mahalle ya da köyün muhtarından oluĢur. Araziye ait asgari ölçüde birim 

değer belirlenmesinde görevli takdir komisyonunda ise Valinin baĢkanlığında Defterdar, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Ġl Müdürü ile il merkezindeki Ticaret ve Ziraat Odalarından birer temsilci 

yer almaktadır. Takdir komisyonları arazi ve arsalarla ilgili asgari birim değer tespitini dört yılda bir 

yapmakta ve ilgili birimlere göndermektedir. Ancak takdir komisyonları birim değerleri belirlerken 

güncel piyasa değerini dikkate almamaktadır. Üstelik komisyonların yapısı ve nitelikli personel azlığı, 

komisyon üyelerinin emlak değerleme konusunda eğitim almamıĢ olması sorunun çözümü yerine yeni 

sorunlara neden olmaktadır. 

Türkiye'de tapu harcına esas olacak taĢınmazın değeri, yapı maliyet bedeli, arsa payı değeri, 

aĢınma payı oranı, binada asansör ya da kaloriferin varlığı gibi özelliklere göre belirlenmektedir. 

Halbuki taĢınmaz değerinin belirlenmesinde yerel emlak piyasasının özellikleri, piyasa fiyatı, kentsel 

rant, yıllara bağlı artıĢ oranları da dikkate alınmalıdır. 

TaĢınmazların değerlemesi ile ilgili olarak nesnel ölçütler tanımlanmamıĢtır, bu nedenle öznel 

ölçütler kullanılmaktadır. Günümüzde binalar için asansör ya da kaloriferin olmasının bir ölçüt olarak 

kabul edilmesi ya da arazilerin sulak, taban, kıraç gibi yalnızca coğrafi nitelikteki üstün körü ölçütlerle 

ayrılması anlaĢılır değildir. Vergiye konu olacak taĢınmazın boyut, tip, yapı türü, kullanım biçimi 

yanında kent içinde bulunduğu konum, özel ve kamusal yatırımların taĢınmaz üzerindeki etkisi, 

taĢınmazdan elde edilen kira ya da diğer gelirlerin net olarak belirlenmesi gerekir. TaĢınmazın 

değerindeki değiĢiklikler takip edilmelidir. Değer artıĢını kavrayabilmek açısından bankalar, sigorta 

Ģirketleri ve tapu müdürlükleri arasında bilgi paylaĢımı sağlanmalıdır (Ökmen ve Yurtsever, 2010:71-

72). 

Gayrimenkul değerlemede dikkate alınması gereken özellikler, gayrimenkulün niteliği, 

gayrimenkulün Ģekli ve büyüklüğü, gayrimenkulün çevresi, gayrimenkulün kullanım koĢulları, 

gayrimenkulün faydası, gayrimenkulün devredilebilirliği, yapılanma koĢulları, taĢınmazın eğitim, 

sağlık, alıĢveriĢ merkezi ve kamusal tesislerine olan uzaklığı, taĢınmazın bulunduğu yerdeki gürültü 

etkisi, kullanılabilir alan, eğim, TAKS, KAKS, yapı düzeni, taĢınmazın alt yapı tesislerinden 

yararlanma olanağı, manzara, bir gayrimenkulün çevresinde bulunan gayrimenkullerinin olumsuz 

etkilemesi, bir gayrimenkulün çevresinde bulunan gayrimenkullerin olumlu etkilemesi, demografik 

değiĢiklikler ve ticari eğilimler, hükümetin mali politikaları, enflasyon, yüksek faiz hadleri, bina 

kalitesi, pazarlanabilirlik, kullanıĢlılık, nadir bulunma, kamusal hizmetlerden istifade edebilme, doğal 

afetlere karĢı korunma gibi olmasına karĢın Belediye ve Valilik bünyesinde kurulan komisyondaki 

üyelerin bu özelliklerin birçoğundan haberdar bile olmamaları komisyonlarca yapılan değerleme iĢinin 

ne kadar sağlıksız olduğunun bir göstergesidir.    

Belediye ve Valilik bünyesinde oluĢturulan komisyonların yaptıkları değerleme iĢinde genelde 

maliyet yaklaĢımına benzer bir düĢünceyle hareket etmektedirler. Bu ise bilim ve teknikten uzak bir 

uygulamadır. 

 

TAġINMAZ DEĞERLEME 

 

Oysaki TaĢınmaz Değerlemede kullanılabilecek farklı değerleme yöntemleri bulunmaktadır ve 

bu yöntemler farklı taĢınmazlar için seçilebilmektedir. Bu yöntemler ―Emsal KarĢılaĢtırma 

YaklaĢımı‖, ―Gelir Ġndirgeme YaklaĢımı‖ ve ―Maliyet YaklaĢımı‖ ve ― GeliĢtirme‖ yöntemleridir. 

-Emsal KarĢılaĢtırma Yönteminde (SatıĢların KarĢılaĢtırılması Yöntemi) yaklaĢım benzer veya 

ikame mülklerin satıĢını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karĢılaĢtırmaya dayalı bir iĢlemle 

değer takdiri yapar. Güvenilir veriler bulunması durumunda her cins gayrimenkulün değerlemesinde 

ve gelir getirmeyen gayrimenkullerin (arsa gibi) değerlendirilmesinde uygulanabilir. 

-Maliyet yaklaĢımında gayrimenkulün değerlemesi için var olan bir yapının günümüz 

ekonomik koĢulları altında yeniden inĢa edilme maliyeti kullanılmaktadır. Bu anlamda maliyet 

yaklaĢımının temel ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Bu yöntemde, gayrimenkulün önemli bir 

kalan ekonomik ömür beklentisine sahip olduğu kabul edilir. Bu nedenle, gayrimenkulün değerinin 
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fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik açıdan demode olmasından dolayı zamanla azalacağı 

varsayılır. Bu teknikte gayrimenkulün değerinin, arazi ve binalar olmak üzere iki farklı fiziksel 

olgudan meydana geldiği kabul edilir. Arazi değeri emsal yaklaĢımlardan yola çıkılarak takdir edilir. 

Binaların değeri ise yukarıda bahsedilen yöntemlerle belirlenerek yıpranma payları düĢülerek 

oluĢturulur. Sonuç değer takdirine ise bu her iki değer toplanarak ulaĢılır. Piyasada sık sık alım-satımı 

yapılmayan mülklerin değerlemesinde, özel kullanımı olan yapıların değerlemesinde karĢılaĢtırılabilir 

satıĢ bilgisi olmadığında, yarım kalmıĢ veya teklif aĢamasındaki projelerin değerleme çalıĢmalarında 

bu yöntem kullanılabilir 

-Gelirlerin Kapitalizasyonu yönteminde değerleme uzmanı mülkün gelecekteki yararları ve 

üretme kapasitesini modelleyerek inceler ve geliri bir güncel değer göstergesini kullanarak kapitalize 

eder. ÇalıĢmalar sırasında mülke ait gelir ve harcama verileri dikkate alınır ve indirgeme yöntemi ile 

değer tahmini yapılır.  Beklenti ilkesi yaklaĢımın temel ögesidir. Yöntem ayrıca mülkün satıĢ fiyatı ve 

kira beklentisi arasındaki iliĢkiyi yansıtır.  

-GeliĢtirme yönteminde gayrimenkule teklif edilen bir veya birden fazla geliĢtirme projesi 

modeli uygulanarak, planlanan bir proje ve/veya arsa üzerinde geliĢtirilebilecek projeler varsayımlarla 

desteklenip modellenir. Bu modelleme yasal olarak mümkün, finansal olarak olanaklı, ekonomik 

olarak azami düzeyde verimli yani ―en iyi ve en verimli kullanımı― olmalıdır.  

Görüldüğü üzere TaĢınmaz değerlemede doğru ve gerçekçi sonuç elde edebilmek için 

yukarıdaki yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılabilmektedir. 

YanlıĢ ve eksik beyan edilen alım-satım değeri nedeniyle hem alan hem de satan kiĢiler 

sonradan cezai iĢlemlerle karĢılaĢabileceklerdir. Bu durumun sonradan sorunlara yer açmaması için 

oluĢabilecek cezai iĢlemlere değinmek yerinde olacaktır. 

TaĢınmaz alım-satımında tapu harcı tapuda belirtilen yüz ölçüme göre, belediye bünyesinde 

belirlenen metrekare birim fiyatları üzerinden hesaplanan emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, 

beyan edilen alım-satım bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.  

Buna göre gayrimenkullerin alım-satımında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi 

değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden 

beyan edilmesi gerekmektedir.  

Bu bedel her ne kadar alt limit olarak devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri 

olabilecekse bile gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması durumunda gerçek 

bedele göre hesaplanarak ödenmelidir. Çünkü belediye emlak rayiç bedellerinin gerçeği yansıtmaması 

nedeniyle kiĢinin satıĢ bedelini belediye emlak rayiç bedeli olarak göstermesi onu cezai iĢlemlerle baĢ 

baĢa bırakabilecektir.  

Bu durumda alım-satım iĢini yapan kiĢilerin karĢılaĢabilecekleri cezai iĢlemler; 

- Tapuda beyan edilen tutar ile gerçek satıĢ tutarı arasındaki farkın üç katı vergi cezası, 

- Tapuda beyan edilen tutar ile gerçek satıĢ tutarı arasındaki farkın satıĢ gününden itibaren faizi, 

- Eksik bildirimden doğan harç farkı,  

- Eksik bildirimden doğan harç farkının 3 katı kadar usulsüzlük cezası, 

- Eksik bildirimlerle ilgili gecikme faizi Ģeklinde olacaktır.  

Ayrıca, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem 

gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilecektir. Bu suretle tarh edilecek tapu harcı 

için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25‘i oranında vergi ziyaı cezası da kesilecektir. 

Görüldüğü üzere ödenmek zorunda kalınacak cezalar nedeniyle taĢınmazını satan Ģahıs sattığı 

taĢınmazını neredeyse bir daha satın almıĢ gibi olacaktır.  

TaĢınmaz satın alan kiĢi için de benzer durum söz konusudur. 

Hisseli taĢınmaz alacakların, diğer hissedarların, tapuda yazılı bedel üzerinden Ģuf‘a (önalım) 

hakkını kullanıp, taĢınmazı düĢük bedelle alabileceği riski de bulunmaktadır. Bu durumda mahkemeler 

ve davalar da hisseli taĢınmaz alacaklara ilave sorun olarak çıkabilecektir. 

 OluĢabilecek herhangi bir anlaĢmazlıktan dolayı doğacak olan hukuki sonuç ile ilgili 

durumlarda tapuda gösterilen bedel üzerinden mahkeme tarafından bir bedel takdiri de 

yapılabilecektir. Bu da bir baĢka mağduriyeti doğuracaktır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

TaĢınmaz değerlemesi iĢlemini münferit amaçlar kapsamında bir kaç parselin değerlemesi Ģekl

inde görmek son derece yanıltıcı ve eksik bir yaklaĢımdır. TaĢınmazın çevresiyle bir bütün olarak ele a

lınıp, mevcut konumsal etkileri yanında, taĢınmazın doğası, çevresi, sosyolojik boyutu, hukuksal yönü 

ve ekonomik  katkısı  da  çok  iyi  kavranmalıdır. 

Türkiye‘de taĢınmaz değerleme konusunda çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi değer haritaları 

oluĢturularak, sokak sokak taĢınmalara ait indeksler oluĢturulmalı ve veriler bilgi sistemine aktarılarak 

bu sayede hem vergi gelirlerinde artıĢ sağlandığı hemde tüm taĢınmazların envanterlerin oluĢturulduğu 

görülecektir. 

Böylece o bölgede daha sonra yapılacak değerlemelere altlık teĢkil edecek ve değerlemenin da

ha doğru yapılmasını sağlayacak bilgilere ulaĢılacaktır. Elde edilen bilgilerin coğrafi bilgi sistemine en

tegreedilmesiyle de, verilerin diğer bilgilerle iliĢkisi kurulacaktır. 

TaĢınmaz değerleme, gerek içeriği gerekse uygulama alanları açısından yoğun olarak mühendi

slik vetaĢınmaz hukuku konularını bünyesinde barındırdığından değerleme alanında çalıĢanların 

da mühendis, Ģehir plancısı veya mimarlardan oluĢmasının sağlanması konusunda yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır.  

Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, Emlak Rayiç Bedelinin belirlenmesi iĢi Belediyelerin ve 

Valiliklerin yetki ve sorumluluklarından alınmalıdır. Bunun yerine Emlak Rayiç Bedel tespit iĢleminin 

konusunda uzman kiĢilerden kurulu profesyonel ekiplerle yapılması yöntem olarak uygulanmalıdır.  

Bir baĢka yöntem olarak ta yine yasal düzenlemelerin yapılmasından sonra gayrimenkul 

değerleme iĢinin alanında bilgili, eğitimli, lisanslı, deneyimli kiĢi ve bu kiĢilerin bağlı olduğu, bu iĢi 

yapmak üzere kurulmuĢ Kıymet Takdir ġirketleri yâda Kıymet Takdir Büroları tarafından yapılması 

olarak düĢünülmelidir.  

KiĢilerin emlak değerlerini cezai iĢlemlerden ve de oluĢabilecek tüm olumsuzluklardan 

kurtulabilmek açısından gerçekçi ve doğru beyan etmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalı ve bu 

durum teĢvik edilmelidir. Tapu harcı oranının % 4 oranından %2 yada %3 oranlarına çekilmesi teĢvik 

edici bir durum olabilecektir. Mesela yapılacak % 2 lik azalma tapu harcı gelirini görünürde yaklaĢık 

%50 oranında azaltsa bile yapılacak doğru beyanla önceki duruma göre alınacak tapu harcı %20-%30 

civarında artmıĢ olacaktır. Çünkü uygulamada gerçek değerin yaklaĢık %15-%20 lik kısmı beyan 

edilmektedir,  yâda emlak rayiç bedeli olarak belirlenmektedir.  

TaĢınmazı alıp satan kiĢilerin ödemek zorunda kalacakları cezalar daha da arttırılmalı ve 

karĢılaĢabilecekleri cezai iĢlemlere vurgu yapılacak Ģekilde kamu spotları hazırlanmalıdır. Bu durumda 

eksik bildirim yapılmaması konusunda bir yaptırım sağlanabilecektir.  

 

REFERANSLAR 

 
-HıĢır M., 2008. TaĢınmaz Değerleme Nereye Gidiyor, HKMO Ġstanbul ġubesi Bülteni, sayı: Ağustos 2008, 

sayfa: 26. 

-HıĢır M., 2009. Türkiye‘de TaĢınmaz Değerleme ve Harita Mühendisliği, TMMOB Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11-15 Mayıs 2009, Ankara 

-URL, TÜĠK Ġnternet Sitesi, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

-URL,vergialgi.net/Vergi Dünyası, Türkay Ġ. ,Gayrimenkul Alım ve Satımının Vergisel Boyutları , 28 Eylül 

2015 

-Öztürk, Ġ. ve Uğur, Y. (2009), "Emlak Vergi Değerinin Gerçek Değerine Uygun Olarak Belirlenmesinden 

Etkilenen Vergi, Harç ve Diğer Kamu Alacakları", Mali Çözüm (95), 141-157.   

-Ökmen, M. ve Yurtsever, H. (2010), ―Kentsel Planlama Sürecinde OluĢan Kamusal Rantın Vergilendirilmesi‖, 

Maliye Dergisi (158), Ankara, 58-74.  Öncel 

-KeleĢ, R. ve diğerleri (1999), Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Kent-Koop Yayını, Öteki 

Yayınevi, Ankara 

-KARASU Mithat A., KARAKAġ M., Belediyelerin Emlak Vergisindeki Gelir Kaybı: ġanlıurfa Belediyesi 

Örneği, Maliye Dergisi ,Sayı 163, Temmuz-Aralık 2012 

  

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist


403 

Türkiye’de Teknik Tekstil Ürünlerinin GeliĢtirilmesinde Üniversite-Sanayi 

ĠĢbirliğine Yönelik Örnek Uygulamalar 
 
                          Gizem Karakan GÜNAYDIN           Yusuf KAYA* 

         Öğr. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi, Türkiye   Yrd. Doç. Dr. Pamukkale  Üniversitesi, Türkiye 

                                ggunaydin@pau.edu.tr                  ykaya@pau.edu.tr 

 

Özet 

 

Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan tekstil sektörü hızla değiĢen rekabet 

Ģartlarında yenilenme süreci içerisindedir. Bu yenilenme süreci kapsamında teknik tekstiller dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de konvansiyonel tekstillerin yerini hızla almaya baĢlamıĢtır. Son yıllarda 

tekstil ürünleri için sürdürülen çalıĢmaların görünüĢ ve estetik özelliklerinden ziyade teknik 

performans özelliklerinin ön planda tutulduğu fonksiyonel tekstil ürünleri ile ilgili olduğu 

görülmektedir. Katma değeri yüksek bu ürünlerin sektörde geliĢtirilmesi ancak ileri teknoloji, yüksek 

bilgi birikimi ve iyi yetiĢmiĢ teknik eleman donanımıyla sağlanabilmektedir. Teknik tekstil ürünleri 

yükselen hayat standartları ile birlikte zorunlu ihtiyaç haline gelmiĢ olup savunma sanayisi, 

uzay,havacılık, sağlık, inĢaat..vb gibi pek çok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Endüstriyel tekstil 

ürünlerinin geliĢtirilebilmesi ve sektörde inovasyonun sağlanabilmesi açısından gerek üniversitelere 

gerekse iĢletmelere büyük görev düĢmektedir. Bugün ülkemizde teknik tekstil ürünlerinin 

geliĢtirilmesi için ihtiyaç duyulan labarotuar ve araĢtırma olanakları iĢletmeler, üniversite ve Ar-ge 

merkezlerinin iĢbirlikleriyle güçlendirilmeye çalıĢılmaktadır. Ancak dünya teknik tekstil üretimi ile 

kıyaslandığında ülkemizin bu alanda henüz istenen seviyeye ulaĢamadığı görülmektedir. Bu çalıĢmada 

teknik tekstil ürünleri ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra ülkemizde spesifik olarak teknik 

tekstillerin geliĢtirilmesine yönelik olarak üniversite-sanayi iĢbirliği kapsamındaki projeler ve 

çalıĢmalar incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Teknik tekstiller, Üniversite-sanayi işbirliği  

 

 

Case Studies of  University-Industry Collaboration for The Technical Textiles 

Development In Turkey 

 

Abstract 

 

The textile sector which has an important role in Turkey economy is in the process of regeneration at 

the rapidly changing competitive conditions. In this regeneration process, the technical textiles began 

to rapidly replace the conventional textiles in our country as well as around the world. In the last years 

it is observed that the studies about the textile products are related to the functional textiles where 

technical performance specifications are kept at the forefront rather than the appearance and aesthetic 

properties. Developing high value added products in the industry, can be provided with advanced 

technology and high knowledge of well-trained technical personnel equipment. Technical textile 

products which are used in many industrial areas such as military, aerospace, aviation, health care, 

construction industry has become a mandatory requirement with rising living standards. The business 

companies and the universities have a huge task for developing the industrial textiles and ensuring the 

textile sector innovation. Today in our country laboratories and research facilities which are required 

for developing the technical textiles are trying to be strengthened with the cooperation between the 

textile companies, Research-Development Centers and the universities . Unfortunately when we 

compare our country‘s production with the the world‘s technical textile production in this area, it 

appears not to have yet reached the desired level. In this study after giving the general information 

about the technical textile products , projects and studies in the scope of university-industry related 

specifically to the development of technical textiles will be discussed. 

 

Keywords: Innovation, Technical Textiles, University-Industry cooperation 
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GĠRĠġ 
 

Teknik tekstil deyince ―estetik ve dekoratif‖ özelliklerinden ziyade, öncelikle teknik 

performansları ve fonksiyonel özellikleri için üretilen tekstil malzemeleri ve ürünleri‖ anlaĢılmaktadır.  

Özel olarak tasarlanan, herhangi bir üründe veya proses dahilinde veya yalnız baĢına belirli bir özelliği 

yerine getirmek amacıyla kullanılan malzemelere ―teknik tekstil‖ denmektedir. Teknik tekstiller 

pahalı, katma değeri yüksek ürünlerdir. Kimyasallara, hava Ģartlarına, mikroorganizmalara dayanıklı, 

yüksek mukavemet, yanmazlık gibi üstün performans özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu ürünler tekstil 

dıĢındaki alanlarda da kullanılırlar  

Teknik tekstil sektörü, son yıllarda kaydettiği büyüme oranıyla, tekstil ve konfeksiyon 

sanayiinin önemli bir bölümünü oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Sektör, tekstil endüstrisinin en dinamik ve en 

ümit verici alanı olarak görülmektedir. Gün geçtikçe bu alanda yeni ürünler, yeni süreçler, yeni 

malzemeler üretilerek pazara sunulmaktadır. Ürünlerin kullanım alanı itibarıyla çok geniĢ olan bir 

sektördür. Teknik tekstiller yeni ürünlerin keĢfi, yeni ihtiyaçları karĢılaması ve geleneksel ürün ve 

malzemelerin yerine ikame edilmesi nedeniyle, büyük potansiyel arz etmektedir. Bu pazarın gerek 

toplamda gerekse de kullanım alanlarına göre alt gruplar itibarıyla geleneksel tekstil ürünlerinden daha 

fazla büyümesi beklenmektedir. Teknik tekstil sektörü daha çok bir ara sektör konumundadır. 

Sektörün geliĢimi inĢaat, taĢıt araçları, diğer imalat sanayi, tarım ve sağlık alanındaki geliĢmelere ve 

bu sektörlerin ihtiyaçlarına bağlıdır. Pazar, özellikle dayanıklılığı ve yüksek performanslı liflerin 

geliĢtirilmesi ile büyümektedir. Katma değeri yüksek olan teknik tekstiller, çeĢitli kimyasal 

malzemelere, hava Ģartlarına, ultraviyole ıĢınlarına, darbelere, küf, mantar ve bakteri gibi 

mikroorganizmalara karĢı koruyucu, yüksek mukavemet, yanmazlık, vb. çok farklı performans 

özelliklerine sahiplerdir (Çukul, 2013:55).Ancak katma değeri yüksek olan bu ürünlerin geliĢtirilmesi 

ve inovasyonun sağlanması için ünivesite-sanayi iĢbirliği oluĢumları Ģarttır.  Konvensiyonel 

tekstillerde olduğu gibi katma değeri yüksek endüstriyel tekstillerin üretim ve ihracatında da artıĢ 

ancak bu Ģekilde sağlanabilir. 

 

Teknik Tekstil Ürünlerinin Sınıflandırılması  

Çok geniĢ bir ürün yelpazesine sahip olan teknik tekstiller, tekstil sektörünün en hızlı büyüyen 

alanıdır. Özellikle son yirmi yıl içerisinde bu alanda yapılan araĢtırmalar oldukça önem kazanmıĢtır. 

Teknik tekstiller çok basit ve ucuz bir üründen (örn. sargı bezi) çok spesifik, kompleks ve pahalı bir 

ürüne (örn. yapay tendon, damar) kadar geniĢ bir ürün yelpazesine sahiptirler. Spesifik ihtiyaçları 

karĢılamak için üretilen grup, yüksek performanslı teknik tekstiller olarak adlandırılmaktadır. 

Günümüzde tekstil maddeleri, gerek lif çeĢitliliği olarak, gerekse oluĢturulabilen yapıların çeĢitliliği 

sebebiyle klasik tekstil kullanım alanları dıĢında; tıp, inĢaat, taĢımacılık, tarım ve endüstri gibi 

alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknik tekstillerin günümüzde çok çeĢitli kullanım 

alanları bulunmaktadır. Bunlar on iki baĢlık altında toplanmaktadır. (Çokkeser ve Çeven, 2011:46) 

 Zirai tekstiller (agrotech): Tarım, bahçıvanlık, ormancılık ve su ürünlerinde kullanılan 

tekstiller  

 ĠnĢaat tekstilleri (buildtech): Bina ve inĢaatlarda kullanılan tekstiller  

 Teknik giysiler ( clothtech): Giysi ve ayakkabıların astar ve benzeri teknik bileĢenleri 

 Jeolojik tekstiller (geotech) :Jeolojik tekstiller ile inĢaat mühendisliği malzemeleri  

 Ev tekstilleri ( hometech): Mobilya, ev tekstili ve yer kaplamalarının teknik bileĢenleri  

 Endüstriyel tekstiller  (indutech)  Filtrasyon, nakil, temizleme vb. sanayi tipi uygulamalar 

için tekstiller   

 Tıbbi tekstiller (medtech)   Hijyenik ve tıbbi ürünler için tekstiller  

 TaĢıt araçları için tekstiller (mobiltech) Otomotiv, gemi, tren ve hava taĢıtları için tekstiller 

 Ekolojik tekstiller ( oekotech)    Çevre koruma amaçlı tekstiller  

 Ambalaj tekstilleri (packtech)   Ambalaj malzemeleri  

 Koruyucu tekstiller ( protech) KiĢisel ve mülki koruma için tekstiller  

 Sportif tekstiller   (sportech)  Spor ve serbest (gündelik) giysiler için tekstiller 
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Bu gruplar altında yüzlerce ürün ve uygulama yer almaktadır. Ürün ve uygulama alanlarının bazıları 

geleneksel, bazıları köklü malzeme ve tekniklerle yer değiĢtirerek, bazıları ise baĢlı baĢına özellikleri 

için yeniden yaratılan malzemelerdir. Günümüzde kullanılmakta olan teknik tekstil ürünlerine ve 

uygulamalarına dair Ģu örnekler verilebilir: 

 Kamuflaj giysileri, 

 Antibalistik (kurĢun geçirmez) malzemeler, çelik yelekler, 

 Otomobil hava yastıkları, 

 TaĢıt aracı lastikleri için kord bezleri, 

 TaĢıt araçları için halı, paspas, oto koltuk kılıfları vb, 

 Otomotiv sanayiinde araçların akustik özelliklerinin iyileĢtirilmesi, 

 Otomobil egzoz sistemleri, 

 Otomobil koltuklarında ve hasta yataklarında kullanılan, klima (air condition) özelliği olan üç 

boyutlu çözgülü örme kumaĢlar, insan vücuduna kontrollü ilaç salınımı yapabilen tıbbi 

materyaller 

 Sel ve kıyı erozyonuna karĢı yapı malzemeleri, 

 Pasaportlar için ıĢığa duyarlı veya kompleks yapıda güvenlik iplikleri, 

  Boru bağlantı parçaları 

 Tekstil materyalleri ile kuvvetlendirilmiĢ betonlar, 

  Kemik konstrüksiyonu için kontrollü elastik özellikli biyolojik malzemeler, 

 Vücut fonksiyonlarını izleyen giysiler, 

 F35 savaĢ uçağındaki karbon kompozit malzemeler, 

 Boeing 787 uçakların 30 metre uzunlukta, 7 metre geniĢlikte ve 1,2 metre kalınlıktaki 

kanatlarının %50 karbon lifi kullanılarak üretilmesi (Çokkeser ve Çeven, 2011:46) 

 

 

 
ġekil 1. Jeotekstillerin Kullanımı (ĠTKĠB ĠTA dokusuz yüzeylere genel bakıĢ & jeotekstiller eğitimi, 

2012; http://www.2bfuntex.eu/sites/default/files/materials/ITA_Geotextiles.pdf) 
 

 

 

 
ġekil 2. Monofilament bağlantılı 3 boyutlu kumaĢ (Ünal, 2014) 

 

 

 

 

 

http://www.2bfuntex.eu/sites/default/files/materials/ITA_Geotextiles.pdf


406 

Teknik Tekstil Ürünlerinde Kullanılan Yüksek Performanslı Lifler  
 

Teknik tekstillerde hammadde olarak daha çok yüksek performanslı liflere rastlanmaktadır. 

Yüksek performanslı lif deyince; yüksek gerilme mukavemeti, yüksek ısı direnci, yüksek modülü, iyi 

boyanma özelliği, yüksek kimyasal direnç gibi üstün mekanik özelliklere sahip lifler anlaĢılır. Yüksek 

performanslı lifler konusunda ilk çalıĢmalar 1960‘ların baĢında Kwolek , Blades ve arkadaĢları 

tarafından Dupont çatısı altında A.B.D.‘nde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmaları 1970‘lerde yüksek 

performanslı polyetilen liflerinin geliĢtirilmesi izlemiĢtir. 1980‘lerden itibaren de karbon liflerinin 

geliĢtirilmesi ile yüksek performanslı liflerin ticari pazarı yavaĢ yavaĢ oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

1970‘lerde ve 1980‘lerin baĢında kompozitlerde kullanılmak üzere aramid , karbon , cam , yüksek 

molekül ağırlıklı Polietilen ve seramik liflerinde çok çeĢitli geliĢmeler olmuĢtur ve bu liflerin pazarları 

hızlı bir geliĢme sürecine girmiĢtir. 1992 yılına gelindiğinde ise yüksek performanslı liflerin 

üretimindeki artıĢ %10 gibi değerlere ulaĢmıĢtır (Çelikkanat, 2002:3). Yüksek performanslı liflerin 

ortaya çıkıĢı günümüzde de tekstilde yeni pazarlar açılmasına sebep olmuĢtur. Sıradan liflerle 

karĢılaĢtırıldığında çok pahalı olan bu liflerin üretimi ve tüketimi genel olarak Avrupa, Amerika ve 

Japonya ile sınırlı kalmıĢtır. Japonya‘daki üretim ve geliĢmeler diğer ülkelere nazaran daha hızlıdır. 

ġekil 3‘de yüksek performanslı liflerden birkaç örnek gösterilmiĢtir.  

 

      
(a)                                              (b) 

ġekil 3. Yüksek Performanslı Lifler a: Karbon Nanotüpler  b:Twaron Lifi  (http : // tubitaktam .ege. 

edu. tr / dosyalar / balistik_lifler. pdf, 2007) 
 

Türkiye’de Teknik Tekstillerin Geliştirilmesinde Üniversite Sanayi İşbirliğinin (ÜSİ)  Gerekliliği  

Üniversite sanayi iĢbirliği; üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin mevcut imkanları 

birleĢtirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden güçlenmeleri için yapılan, sistemli çalıĢmalar 

bütünüdür. Diğer bir ifadeyle üniversitelerdeki mevcut bilgi potansiyelinin, yetiĢmiĢ insan gücü ile 

sanayinin mevcut deneyimi ve finansal gücünün bir sistem dahilinde birleĢtirilmesi ile yapılan 

bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetlerdir (Küçükçirkin, 1990:2). Ar-Ge‘ye ayrılan kaynakların 

çok sınırlı olduğu ülkemizde ÜSĠ, üniversitelerde elde edilen bilginin ve sanayideki mevcut 

kaynakların etkin ve rasyonel bir Ģekilde kullanılması açısından büyük önem taĢımaktadır. Ayrıca 

nitelikli insan yetiĢtirmek, üniversitelerin mevcut ve potansiyel imkânlarını sanayiye aktarmak, sanayi 

kesiminin imkânlarının üniversiteler tarafından değerlendirilmesini sağlamak, üniversite ile sanayi 

arasında sinerji yaratmak ve bu yollarla bilim ve teknolojide gerekli ilerlemeleri sağlamak ÜSĠ‘yi 

gerekli kılan baĢlıca nedenlerdir. Bunun yanı sıra ÜSĠ‘nin yararları; öğrenci, üniversite ve sanayi 

sektörü açısından ayrı ayrı değerlendirilebilir. Öğrenciler açısından bakıldığında; mesleki ve teknik 

becerilerinin gerçek iĢ ortamında gerçekleĢmesiyle öğrencilerin iĢ bulma olasılıkları ve kendilerine 

olan özgüvenleri artmaktadır. Üniversite ve öğretim üyeleri açısından değerlendirildiğinde; sanayi 

sektörüne sağlanacak verimli projelerle önemli finansal destekler sağlanmakta ve öğretim üyelerinin 

üniversitelerde elde edemeyecekleri araĢtırma ve bilgi edinme olanağı sağlanmıĢ olmaktadır. Sanayi 

açısından bakıldığında ise; sanayi sektörünün nitelikli eleman konusundaki ihtiyacı azalmakta, bireyin 

iĢe uyum süreci azalarak masraflar düĢmekte ve buna bağlı olarak iĢ gücü devri azalmaktadır (Peker 

vd., 2014:112). Tablo 1‘de baĢarılı bir üniversite sanayi iĢbirliğinin ortaya çıkaracağı olası faydaları 

özetlenmiĢtir. 
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Tablo 1: BaĢarılı bir Üniversite Sanayi ĠĢbirliğinin Ortaya Çıkaracağı Olası Faydaları  
Sanayi Üniversiteler Bireysel Öğrenenler 

GeniĢ ve derin teorik bilgi iĢ hayatıyla 

bağlantılar 
KiĢisel geliĢim 

Devamlılık ve istikrar ĠĢ pratikleri ĠĢ güvenliği 

 

Bağımlılık ĠĢ bilinci Hayat Boyu Öğrenme 

AraĢtırma Olanaklar Kariyerin Ġlerlemesine Yönelik Ġmkanlar 

Daha vasıflı iĢgücü avantajları Amacı öğretmeye 

yönelik iĢ tabanlı 

olaylar 

MaaĢ yükselmesine yönelik fırsatlar 

Kaynak: (Çelik ve Tufan, 2000:668) 

 

Dünyadaki tekstil kavramının değiĢtiğine hepimiz Ģahit olmaktayız. Ülkemizde de 

konvansiyonel tekstillere nazaran teknik tekstillerin sektör içindeki payı önümüzdeki yıllarda çok fazla 

artacaktır. Teknik tekstillerde özellikle nanoteknoloji ve biyomimetrik uygulamalar henüz tüm 

yönleriyle keĢfedilmemiĢtir. Bu teknolojilerde üretime geçmeden önce uzun süreli teorik araĢtırmalar 

ve denemeler yapmak gereklidir. Biyomimetrik uygulamalar son yıllarda tüm dünyadaki bilim 

adamlarının dikkatini çeken bir konudur. Biyomimetre, doğada oluĢan olayların bilim adamları 

tarafından taklit edilmesi ve tekstil yüzeylerine uygulanmaya çalıĢılmasıdır. Bu anlamda 

üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerin sektörü yönlendirip sektörle iĢbirliği yapması büyük 

önem taĢımaktadır.. Teknik tekstillerde iyi bir noktaya gelinebilmesi için firmaların bu alanda 

kendilerini geliĢtirmeleri ve üniversitelerden destek almaları kaçınılmazdır. Uzun yıllardır konuĢulan 

üniversite-sanayi iĢbirliği ülkemizde halen tam anlamıyla önemini koruyamamıĢtır. Ülkemizde tekstil 

teknolojisi ile ilgili bilimsel çalıĢmalar son hızla devam etmekte Ancak bilimsel çalıĢmanın zenginliğe 

dönüĢtürülmesinde veya toplumsal faydaya dönüĢtürülmesinde halen ciddi problemler yaĢanmaktadır. 

Türkiye‘deki AR-GE harcamalarının sektörlere göre dağılmasına bakacak olursak imalat sektörü  AR-

GE‘den %90 üzerinde pay alırken bu pay üzerinden tekstilin payı sadece %1.6 dır. Bu oranı 

arttırabilmek sanayi-üniversite iĢbirliklerini içeren uzun vadeli planlamalar çok gereklidir  (Akalın, 

2005:12) 
 

Türkiye’de Teknik Tekstillerin Geliştirilmesinde Etkili Olan Ortak Araştırma Merkezleri (OAM) ve  

İşbirlikleri  

Firmalar üniversiteler ile çalıĢmak istemesine karĢın üniversiteden yakın ilgi görmediklerinde, 

sorunlarını daha fazla ücret ödeyerek özel firmalara veya yurt dıĢında yaptırmaktadırlar. 

Üniversitelerin, üniversite-sanayi iĢbirliğini arttırması için üniversite-sanayi iĢbirliği konusunda ayrı 

bir birim veya merkez kurulması gerekmektedir. Üniversite-sanayi iĢbirliğini sağlamak, iĢbirliğini üst 

seviyelere çıkararak teknolojik geliĢmeleri önde takip edebilmek ve ulusal-uluslararası alanlarda 

rekabette avantaj elde edebilmek için çeĢitli mekanizmalar geliĢtirilmiĢtir. Bu mekanizmalar doğrudan 

ve dolaylı olarak üniversite-sanayi iĢbirliği için gerekli ortamı ve imkânı meydana getirmekte olup, en 

önemli oluĢumlardan bir tanesi de ortak araĢtırma merkezleridir. Ülkemizde de Üniversite araĢtırma 

merkezleri, akademik bölümler, özel firmalar ve devlet laboratuarlarını kapsayan, var olan kurumlar 

tarafından karĢılanmayan teknik talepler ve bilimsel üstünlüğü olan politik analiz ölçüsü için önemli 

bir konudur. Özellikle bu merkezler, sponsor kuruluĢların bilimsel ve teknik amaçları ile ilgili bilimsel 

ve teknik kapasiteye sahip toplu bir araĢtırma birimi olan disiplin ve sektörler içerisinden araĢtırmaları 

organize etmeyi amaçlar  (Gürbüz ve Uçurum, 2012:20). 

OAM, üniversite-sanayi ortak araĢtırma gereksinmesinin karĢılandığı kurumsal yapılardır ve 

üniversite tabanlı bir araĢtırma grubundan oluĢmaktadır. Bu kapsamda en çok bilinen örneklerden biri 

ABD‘de görülen Üniversite-Sanayi Ortak AraĢtırma Merkezleri‘dir. Bu merkezler, National Science 

Foundation (NSF) tarafından yürütülen programlar kapsamında desteklenmektedir. Bağımsız bir 

federal ajans olan National Science Foundation (NSF), kendi bünyesinde araĢtırma yürütmemekte, 

inovasyon için ―keĢfetmek‖ üzere yoğunlaĢan bir fon kuruluĢudur Ülkemizde ise, bu programlardan 

esinlenerek baĢlatılan Üniversite-Sanayi Ortak AraĢtırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) aynı 

kapsamda bir uygulamadır. Tekstil sektöründe gerekli araĢtırma ve sektör ortaklıklarının 

geliĢtirilmesine yönelik olarak da bir takım araĢtırma merkezleri ve ortaklıklar yürütülmektedir. 

Bunlar  sırasıyla Ģu Ģekilde özetlenebilmektedir;  
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Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Tekstil ve Konfeksiyon AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, tekstil ve konfeksiyon alanında 

bilimsel ve uygulamalı araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yaparak bu alanlarda eleman yetiĢtirmek 

amacıyla kurulmuĢ olup, 1994 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden ayrılarak 

Rektörlüğe bağlanmıĢtır ( http://www.tekaum.ege.edu.tr/). 

    KuruluĢ;  

 En yeni teknolojilerin takibi,Türkiye Ģartlarına adaptasyonu ve öğretilmesi,  

 Türk Tekstil ve konfeksiyon sanayinin üretim veriminin ve kalitesinin artırılması, enerji 

ve malzeme israfının azaltılması gibi konularda yardımcı olunması, yol gösterilmesi,  

 Ucuz fakat kaliteli yerli tekstil makineleri ve tekstil yardımcı maddeleri imalatı için 

gerekli araĢtırma ve geliĢtirmenin yapılması,  

 Yeni mamul tiplerinin geliĢtirilmesi için pilot iĢletmede deneme üretimlerinin 

yapılması,  kalite ve bilirkiĢilik hizmetlerinin verilmesi,  

 Tekstil ve Konfeksiyon alanındaki geliĢmelerle ilgili konferans, sempozyum, seminer 

ve kurslar düzenlenmesi gibi hizmetler sunarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunmaktadır. 

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) İTA Eğitim ve Araştırma 

Merkezi  

ĠTKĠB ĠTA Eğitim, AraĢtırma ve DanıĢmanlık Limited ġirketi; Avrupa Birliği, DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığı ve ĠTKĠB (Ġstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ġhraçatçılar Birliği) tarafından hayata 

geçirilen “Moda ve Tekstil ĠĢ Kümesi” projesinin bir parçası olarak kurulmuĢtur. Sektörel ve 

DönüĢüm  projesinin bir parçası olarak kurulan ĠTKĠB ĠTA; Akademi – Endüstri iĢbirliğini sağlamak, 

sektörde uygulanabilir araĢtırmalar yapmak, KOBĠ‘lere yönelik Ar&Ge çalıĢmaları gerçekleĢtirmek, 

sektöre yönelik bilgilendirme ve teknik eğitim desteği vermek, teknik danıĢmanlık yapmak amacıyla 

kurulmuĢtur. Tekstilpark yerleĢkesinde, 7000 m
2‘

 lik alana inĢa edilen ĠTKĠB ĠTA; Teknolojik Demo 

Hizmetleri (Gösteri Çadırı ve Fuaye Alanı), Numune Üretim Hatları, Donanımlı Laboratuvarları gibi 

imkanları ile sektörün hizmetindedir ( http://www.itaarge.com/). 

Burada bahsi geçen ―Moda ve Tekstil ĠĢ Kümesi‖ projesi hakkında kısaca bilgi vermek 

gerekirse Ģu Ģekilde özetlenebilmektedir;  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Moda ve Tekstil ĠĢ 

Kümesi (MTK) projesinin yararlanıcıları, Ġstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ġhracatçı Birlikleri (ĠTKĠB) 

tarafından temsil edilen Türkiye‘deki tekstil ve hazır giyim sektöründe yer alan küçük ve orta ölçekli 

iĢletmelerdir. MTK projesinin ana hedefi, Türk Tekstil ve Hazır giyim sektöründeki iĢletmelerin 

uluslararası rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslararası tekstil ve hazır giyim ağını oluĢturarak 

sektördeki bilgi ve teknoloji akıĢını hızlandırmaktır. Bu bağlamda, küçük ve orta ölçekli iĢletme 

(KOBĠ)‘lerin kendi aralarındaki etkileĢim ve iĢbirliği düzeyinin arttırılması ve ayrıca yerel, ulusal ve 

Avrupa ölçeğindeki iĢ destekleme kurumlarının ve benzer yapılarla olan bağlantılarının geliĢtirilmesi 

hedeflenmektedir ( http://www.itaarge.com/). 

 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 

Uludağ Tekstil Ġhracatçıları Birliği (UTĠB) Uludağ Ġhracatçı Birlikleri bünyesinde 1986 yılında 

Bursa'da kurulmuĢtur. 2014 yılı sonu itibariyle UTĠB'in yaklaĢık 1.270 üyesi mevcuttur. KuruluĢ 

ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe AR-GE çalıĢmalarına katkıda bulunmak ve iĢbirlikleri 

ortamı oluĢturmak amacıyla, 2009 yılından beri her yıl ― UTĠB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon 

Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi‖ ni düzenlenmektedir. Sektörel Ar-Ge Proje 

Pazarları, inovatif nitelikler taĢıması itibarıyla belirlenen ana temalarda, araĢtırmacıların ve 

akademisyenlerin ―Proje Öneri Posterlerini hazırlamaları ve etkinlik gününde panolarda sergilerken 

aynı zamanda sanayicilerle bire bir görüĢmelerine imkan verecek Ģekilde organize edilmektedir. Talep 

eden akademisyenlere ayrıca projelerini konferans salonlarında sözlü olarak tanıtma imkanı da 

sağlanmaktadır. Bu vesileyle, 

•Sanayi-Üniversite, 

•Sanayi-Sanayi 

•Üniversite-Üniversite, 

http://www.itaarge.com/
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•Sanayi-AraĢtırma Kurumu-Üniversite Ģeklindeki görüĢmeler aracılığıyla proje önerilerini 

ortaklıklara dönüĢmektedir. 

Ayrıca, ortaklığa dönüĢecek projelerin hayata geçirilebilmesi için de Ar-Ge desteği sağlayan 

TÜBĠTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV (Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı), 

KOSGEB gibi destek mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmek de mümkün olmaktadır. 

Ar-Ge Proje Pazarları ile, 

•Sektörün yüksek katma değerli, inovatif üretimlere geçiĢi (Teknik tekstillerin geliĢtirilmesine 

yönelik) 

•Ġhracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünlerin 

üretilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi, 

•Maliyet düĢürücü yeni tekniklerin geliĢtirilmesi ve yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi 

amaçlanmaktadır. 

UTĠB tarafından gerçekleĢtirilen proje pazarı zirvesinde; 2009 yılından itibaren her yıl sunulan 

proje önerisi, katılımcı sayısındaki ve ortaklığa dönüĢen proje sayılarındaki artıĢ Ģekilde 

görülmektedir. UTĠB tarafından gerçekleĢtirilen proje pazarı zirvesinde; sunulan proje önerisi, 

ortaklığa dönüĢen proje sayısı, katılımcı sayısındaki artıĢ ve proje öneri kalitesindeki görülen artıĢ, Ar-

Ge Proje Pazarlarının sektörel bazda düzenlenmesinin daha verimli olduğu savını desteklemektedir 

(http://www.utibargeprojepazari.com/ar-ge-proje-pazari). 

 
 

 
 

ġekil 4: UTĠB AR-GE Proje Çağrısı AfiĢi 

 

BUTEKOM (Bursa Teknoloji ve Koordinasyon Ar-Ge Merkezi) 
 

UTĠB‘in destekleriyle Bursa ve çevresindeki ilgili kurum ve kuruluĢların katılımı ile Türkiye 

Tekstil Sektörünün geleceğine ait bir vizyon belirlemek üzere ―Tekstil Teknolojileri ÇalıĢma Grubu‖ 

(TTÇG) oluĢturulmuĢtur. TTÇG faaliyetleri neticesinde 2008 yılı Ocak ayında kamuoyu ile paylaĢılan 

bir rapor hazırlanarak 2008 yılında bir ―AraĢtırma Merkezi‘nin‖ kurulması öngörülmüĢtür. Bu amaçla, 

Uludağ Tekstil Ġhracatçıları Birliği ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ġhracatçıları Birliği‘nin 

ortak oldukları bir Ģirket kurulmuĢ ve 19.08.2008 tarihinde ―Uludağ Ġhracatçı Birlikleri Bursa Tekstil 

ve Konfeksiyon, Teknoloji, Eğitim, AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Enerji Verimliliği Hizmetleri Limited 

ġirketi‖ (BUTEKOM) ismi ile tüzel kiĢilik kazanmıĢtır. 

  BUTEKOM kurulduğu günden itibaren sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, 

sanayi-araĢtırma kurumu-üniversite arasında iĢ birlikleri oluĢturmak amacıyla birçok organizasyon 

düzenlemektedir. UTĠB iĢ birliği ile gerçekleĢtirilen, ARGE Proje Pazarları en önemli uluslararası 

organizasyonlarımızdan biridir. 2009 yılından itibaren organize edilen tekstil ve konfeksiyon 

http://www.utibargeprojepazari.com/ar-ge-proje-pazari
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sektörlerinin gelecek vizyonuna ıĢık tutan ―UTĠB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE 

Proje Pazarı‖ etkinliği, Uludağ Tekstil Ġhracatçıları Birliği organizasyonu altında her yıl nisan ayının 

ilk haftası düzenlenmektedir  (www.butekom.org). 

Butekom önderliğinde 2014 -2015 yılları arasında devam eden ve yüksek ses getiren 

BUTEKOM AKADEMĠ projesi kapsamında Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinde yoğun üretim 

Ģartlarından dolayı çalıĢanların, takip edemediği dünyadaki geliĢmelerin sektöre aktarıldığı ve güncel 

teknoloji takibinin sağlandığı bir eğitim ve ARGE platformu oluĢturulması, sektörde sağlanan bu 

farkındalık ile iĢletmelerin verimliliği ve karlılığına arttırılarak  Türkiye tekstil ve hazır giyim 

sektörleri ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıĢtır. Projenin Haziran 2015 itibariyle 

tamamlanması sonucunda; 

 Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne özel bir eğitim alanı oluĢturulması ile ve bu 

platformda çok yönlü (sanayi-akademisyen/üniversite-Ar-Ge merkezi/kamu) is 

birliklerinin sağlanması, 

 Sektöre özel eğitim ihtiyacı olan öncelikli ARGE konularının belirlenerek ve bir ihtiyaç 

analizi raporu oluĢturulması, 

 Bursa bölgesindeki Tekstil ve Konfeksiyon Sektörlerinin (yaklaĢık 200 firma) eğitim 

haritasının çıkarılması, 

 Elde edilen raporlar doğrultusunda eğitim baslıklarının ve çıkarılan eğitim yol haritasına 

istinaden sektöre özel eğitim içerikleri belirlenmesi, 

 Sektöre özel kütüphane ve görseller oluĢturulması, 

 Belirlenen ana baĢlıklarda ARGE projelerine dönüĢmesi amacı ile temel eğitimler 

gerçekleĢtirilmesi, 

 Eğitimler sonrası belirlenen, model uygulama olarak firmalarla ARGE projeleri 

hazırlanması, 

 Projenin yaygınlaĢtırılması için değerlendirme kitapçığı hazırlanarak sektörle 

paylaĢılması hedefleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu anlamda ülkemizde de hızla geliĢen ve 

araĢtırılma ihtiyacı yüksek olan teknik –endüstriyel tekstillere de akademi desteğiyle 

ivme kazandırılmıĢtır. 
 

 

 
 

ġekil 5. Butekom Akademi Projesi (www.butekom.org) 
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Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) 

Teksmer ―Teknik Tekstiller AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‖; Türkiye‘deki tekstil sektörünün 

teknik tekstiller alanında rekabet gücünün artırılmasına destek olmak amacıyla kurulmuĢtur. 

Teksmer‘in odaklandığı konu olan teknik tekstillerin Ar-Ge ve teknoloji yoğun bir üretim yapısına 

sahip olması nedeniyle, teknik tekstil sektörünün geliĢebilmesi için bilgi ve know-how üretimi, 

ticarileĢebilir yeni ürünlerin geliĢtirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi 

büyük önem taĢımaktadır. Bu çerçevede Ġzmir Kalkınma Ajansı finansal desteği ile kurulan Teksmer 

aĢağıda listelenen kurumların ortaklığında faaliyetlerini yürütmektedir. 

•Ege Tekstil ve Hammaddeleri Ġhracatçıları Birliği (ETHĠB) 

•Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ġhracatçıları Birliği (EHKĠB) 

•Dokuz Eylül Üniversitesi - Üniversite Sanayi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (DESUM) 

•Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayi, Teknoloji ve Tasarım AraĢtırma GeliĢtirme Vakfı 

(TARGEV) 

KuruluĢun amaçları arasında Ģunları sıralayabiliriz;  

•Test ve analizlerin gerçekleĢtirilmesi 

•Üreticilerin ihtiyaç duyduğu gerekli bilginin, know-how ve insan kaynağının sağlanması 

•Sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek nitelikte üniversite-sanayi iĢbirliğini 

sağlayacak yapının kurulması 

•Sanayinin ihtiyaç duyduğu proje çalıĢmalarının hayata geçirilmesi 

•Teknik tekstillerin üretimi için firmaların dönüĢüm sürecinde teknik desteğin sağlanması 

•Birlik, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve üniversite - sanayi iĢbirliğini sağlayacak yapının 

kurularak, firmalar için kolaylaĢtırıcılık mekanizmasının geliĢtirilmesi 

Teksmer‘in en önemli stratejik hedefleri arasında Üniversite Sanayi ĠĢbirliği çatısı altında katma 

değeri yüksek Ar-Ge projeleri sunarak teknik tekstil sektörünün geliĢimine destek olmak yer 

almaktadır. Teksmer, teknik tekstiller alanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak proje çalıĢmaları 

ve hizmetlerin geliĢtirilmesi, laboratuar bünyesindeki makine ekipman altyapısını kullanarak Ar-Ge 

faaliyetleri yürütmektedir. Teksmer‘de temel Ar-Ge faaliyetleri genellikle koruyucu tekstillerin 

geliĢtirilmesine yönelik olarak yoğunlaĢmıĢtır (http://www.teksmer.com/). 
 

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 

 

ÜSĠMP, TÜBĠTAK ÜSAM Programı kapsamında üniversite-sanayi arayüz yapıları olarak 

faaliyete baĢlayan ve TÜBĠTAK Bilim Kurulu kararı ile 2006 yılı sonunda ÜSAM Programının 

kapatılmasının ardından dernek veya Ģirket olarak faaliyetlerini aynı anlayıĢla sürdüren merkezler 

tarafından 2007 yılında kurulmuĢtur. ÜSĠMP günümüzde, ülkemizin farklı bölgelerinden üniversite-

sanayi iĢbirliği çalıĢmalarına aktif olarak katılan/destek veren ve bu iĢbirliğinin daha profesyonel 

seviyede yürütülmesini hedefleyen üniversite, iĢ dünyası ve STK temsilcilerini Ģemsiyesi altında 

barındıran bir çatı kuruluĢa dönüĢmüĢ olup, faaliyetlerini gönüllülük esasına dayalı olarak 

sürdürmektedir. 

ÜSĠMP‘in misyonu, ulusal bir iĢbirliği kültürü geliĢtirerek, üniversite-sanayi iĢbirliği alanında 

ara yüz kuruluĢlarının oluĢturulmasına, bu yapıların kurumsallaĢmasına, nitelik ve performanslarının 

iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak; ülkemizde üretilen bilgi ve teknolojilerin topluma aktarılabilmesi 

amacıyla teknoloji transfer uygulamalarının etkin ve verimli olarak yürütülebilmesine yönelik politika 

ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamaktır. ÜSĠMP bu 

kapsamda; misyonu doğrultusunda hem üniversitelerimizde, hem sanayimizde, hem de kamunun ilgili 

kurumlarında farkındalık yaratmaya ve olanakları ölçüsünde çalıĢmalara katkı sağlamaya gayret 

etmektedir. 

ÜSĠMP, ülkemizi teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden bir 

yapıya getirebilme süreçlerinde; 

•Üniversitelerimizde eğitim-öğretim ve araĢtırma faaliyetlerinin yanında yeni teknoloji 

üretilmesine, üretilen bu teknolojilerin topluma aktarılmasının teĢvik edilmesine ve üniversitelerde 

teknoloji transfer mekanizmaların geliĢtirilmesine, 

•Sanayi Sektörünün teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden, 

üniversiteler ile etkin bir iĢbirliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüĢtürülmesine 

katkıda bulunmaktadır. 
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ÜSĠMP‘in en önemli hedefleri arasında üniversiteler, araĢtırma kurum ve kuruluĢları, sanayi 

kuruluĢları ve sivil toplum kuruluĢlarında üniversite-sanayi iĢbirliği faaliyetlerini teĢvik etmek, 

desteklemek ve bu kurum ve kuruluĢlar ile bilimsel iĢbirliği faaliyetleri gerçekleĢtirmek, ulusal ve 

uluslararası ortamlarda resmi ve özel kurum ve kuruluĢların bilgi ve deneyimlerini paylaĢabilmeleri ve 

yaygınlaĢtırabilmelerini sağlamak, üniversite-sanayi iĢbirliği kuruluĢlarının kurumsallaĢma 

süreçlerinde hizmetlerin çeĢitlendirilmesi ve kalitesinin iyileĢtirilmesi konularında danıĢmanlık ve 

rehberlik desteği vermek, Türkiye‘de faaliyet gösteren arayüz kuruluĢları için bir hizmet 

standardizasyon ve tanınırlık süreci oluĢturmak ve bu kuruluĢların kalitesine ve performansına katkıda 

bulunmak, resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi iĢbirliği konularında politika ve stratejilerin 

belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlamaktır (http://www.usimp.org.tr ) 

 

SONUÇ 
 

Ülkemizde teknik tekstil yatırımlarının yeni olması, üretimlerinin gizli tutulması ve bu alanda 

henüz bilgi envanterinin oluĢturulamamıĢ olması gibi nedenlerle firmaların üretim kapasitelerine ve 

ürün yelpazelerine ulaĢma güçlüğü yaĢanmaktadır. Teknik tekstillerle ilgili olarak ülkemizde sermaye 

yetersizliği, iĢletme sermayesi ve finansman problemleri,  pazarda yeterince söz sahibi olamama ve 

tanıtım eksikliği, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından yeterince yararlanamama problemleri 

karĢımıza çıkmaktadır.   

Ülkemizdeki klasik tekstil üreticileri, daralan Tekstil ve Konfeksiyon pazarında ―Teknik 

Tekstillerin‖ Avrupa ve Amerika pazarlarındaki geliĢen baĢarılarından etkilenmekte ve Çin‘in 

pazardaki baskıları üzerine, bu pazara can simidi olarak bakmaktadırlar. Ancak çok ciddi bir  know-

how gerektiren bu pazar, vasıflı iĢgücü, yeni teknoloji ve katma değeri yüksek ürün yelpazesini 

görmeyi gerektirmektedir.  Böylece AR-GE kavramı teknik tekstillerde çok önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu anlamda üniversite-sanayi iĢbirliğini içeren Milli bir Teknik Tekstil politikasının 

oluĢturulması, Teknik Tekstil konusundaki yatırımların devletin cezp edici teĢvik uygulamalarıyla 

artarak devam ettirilmesi sektörün geliĢimi açısından büyük önem taĢır.  
 

REFERANSLAR 
 

Akalın, M. (2005). Tekstilde Yeni Ufuklar “Teknik Tekstil‖. Ġstanbul: Ġstanbul  Ticaret Odası : Yayın no 31. 

Çelik,D. ve Tufan, M. (2009).Tekstil Sektöründe Üniversite Sanayi ĠĢbirliğinin Gerekliliği ve Önemi. Journal of 

Azerbaijani Studies, 667-669. 

Çelikkanat, A.B. (2002). Teknik Tekstiller. İTÜ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 148s. 

Çokkeser, H.K. ve Çeven, E.K. (2011). Otomotivde Kullanılan Teknik Tekstiller. KSU Mühendislik Bilimleri     

Dergisi, 14(3), 45-55.  

Çukul, D., (2013). Teknik Ġpliklerde Son Yıllardaki GeliĢmelere Örnekler. Tekstil ve Mühendis Dergisi, 20(91), 

50-63. 

Gürbüz, E., Uçurum, E.T., (2012). Üniversite Sanayi ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesinde Ortak AraĢtırma Merkezi‘nin 

Kurulmasına ĠliĢkin Model Önerisi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), s. 12-36. 

http : // tubitaktam .ege. edu. tr / dosyalar / balistik_lifler. pdf, 2007 adresinden 20/04/2016 tarihinde alınmıĢtır. 

http://www.butekom.org/  

http://www.itaarge.com/ 

http://www.tekaum.ege.edu.tr/ 

http://www.teksmer.com/ 

http://www.usimp.org.tr  

http://www.utibargeprojepazari.com/ar-ge-proje-pazari 

ĠTKĠB ĠTA (2012) dokusuz yüzeylere genel bakıĢ & jeotekstiller eğitimi. 

http://www.2bfuntex.eu/sites/default/files/materials/ITA_Geotextiles.pdf   adresinden 15/04/2016 

tarihinde alınmıĢtır. 

Küçükçirkin, M. (1990). Üniversite Sanayi ĠĢbirliği, Ülke Sanayi Ve Ekonomisi Açısından Önemi. TOBB   

Yayını, 5(6). 

Peker, Ġ., Ar, Ġ.M.ve Baki, B. (2014). Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinin GeliĢmesinin Önündeki Engellerin AAS 

Yöntemiyle Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, 28 (3), 107-126.    

Ünal,A., 2014. Örme Teknolojisi ve Teknik Tekstiller , XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim    

Sempozyumuna Sunulmuş Bildiri. 

  

http://www.butekom.org/
http://www.tekaum.ege.edu.tr/
http://www.2bfuntex.eu/sites/default/files/materials/ITA_Geotextiles.pdf%20%20%20adresinden%2015/04/2016


413 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-ĠĢ Bölümündeki Çocuğun 

Sanatsal GeliĢimi Dersine Ait Bir Değerlendirme 
 

Seyhan MERCAN KALAYCI* 

Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye 

seyhanmkalayci@gmail.com 

 

Özet 

 

Çocukların kendini ifadesinde en etkili anlatım dili resimdir. Resim 1,5-14 yaĢ arası çocukların iç 

dünyasının yansıtan iletiĢim aracıdır. Çocuk resimlerinin geliĢimsel basamakları dikkate alınarak 

pedagojik öneminin kavranması önemlidir. Çocuğun sanatsal geliĢimi biliĢsel, psikomotor ve duyuĢsal 

geliĢimine paralel olarak geliĢir. Çocuğun sanatsal geliĢimi dersinde; çocukların yaptığı resimlerden 

örnekler verilerek sanatsal geliĢim aĢamalarının öğretilmesi dersin amaçlarındandır. Sanat eğitiminin, 

yaratıcılığı geliĢtirmedeki etkisi, sanatsal geliĢim aĢamaları ve kuramları, özel eğitimde sanatın 

öneminin kavratılması ve estetiksel bakıĢ açısının geliĢtirilmesi çocuğun sanatsal geliĢimi dersinin 

hedefleri arasındadır. Bu çalıĢma ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-ĠĢ Eğitimi 

Anabilim Dalı‘nda 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılında okutulan ―Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ 

dersinin önemini vurgulanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Resim, Gelişim Basamakları, Yaratıcılık, Estetik.  

 

An Assessment Of The Course “The Child’s Artistic Development” Taught In 

The Faculty Of Education, Department Of Fine Arts Program Of Arts And 

Crafts  
 

 Abstract  

 

Drawing is the most effective way of expression for a child. It is a communication tool that reflects the 

inner world of the children between the ages of 1.5-14. It is significant to view the drawing of a child 

in pedagogical terms based on the development stage of the child. A child‘s artistic development 

progresses in parallel with his/her cognitive, psychomotor and effective development. In the course 

―The Child‘s Artistic Development‖; it is aimed to give examples to the pictures drawn by the children 

in order to teach the child‘s artistic development stages. This course also aims to emphasize the effect 

of art education on the development of creativity, the stages and theories of artistic development and 

the significance of art in special education and it intends to help the children improve their aesthetic 

point of view and to support their artistic development. This study emphasizes the significance of the 

course ―The Child‘s Artistic Development‖ taught in Yüzüncü Yıl University Faculty of Education, 

Department of Arts and Crafts Education in Spring Term of the 2015-2016 Academic Year.  

 

Keywords: Child, Drawing, Development Stages, Creativity, Aesthetic. 

 

GĠRĠġ 

Ġnsanlık tarihi boyunca sanat, yaĢamın her alanında etkili olan ve tarihe yön veren bir olgudur. 

Sanat insanların yaĢam tarzlarına, kültürel yapılarına ve teknolojinin biçimsel tasarımına yön 

vermiĢtir. Dolayısıyla insanın sanatsal geliĢimi doğumdan ölüme kadar devam ederek zamana, mekâna 

ve amaca bağlı olarak geliĢir.   

Sanata iliĢkin en önemli özellik anlatımdır. KiĢinin çok özel iç dünyası, imgeleri, düĢünüleri ve 

duyguları sanat ile görselleĢir. Bu çok özel dünyanın dıĢa aktarılması, bir baĢka deyiĢle anlatımı, 

baĢkalarının anlatımının anlaĢılması, insan için bir ihtiyaçtır. Hangi sanat formu olursa olsun yaratma 

eylemi anlatılmak isteneni izleyiciye iletme amacını güder. Bu aynı zamanda üretilen aracılığı ile bazı 



414 

Ģeylerin paylaĢılmak istenmesidir. Sanatsal anlatımı, onun özel dilini kullanmayı öğrenen kiĢi aynı 

zamanda bu dil yardımıyla geçmiĢ ve çağdaĢ sanat eserlerine yargısıyla ulaĢabilir(Buyurgan, 2012:10). 

Okul öncesi dönemde içgüdüsel olarak gerçekleĢen resim yapma isteği çocuk için kendini 

ifade biçimi ve var olma göstergesidir. Çocuk resimlerinde, anlamsız gibi görülen pek çok karalama 

aslında anlatılmak istenilen düĢüncelerin biçime dönüĢme serüvenidir. Bu serüven çocuğun geliĢim 

aĢamasıdır. 

Çocukluk döneminden baĢlayan sanat eğitimi yetiĢkin dönemi olarak adlandırılan on sekiz yaĢ 

dönemini kapsamaktadır. Çocukların sanatsal geliĢimi aĢamaları göz önünde bulundurulduğu zaman 

sanatın bir ifade biçimi ve anlatım dili olduğunu görürüz. Çocuklar sanatsal çalıĢmalar yoluyla 

duygularını ifade ederken düĢünceleri de anlamlı biçimlere dönüĢtürür. Çocuğun sanatsal geliĢimi 

duyuĢsal ve biliĢsel geliĢimine paralel olarak geliĢir (Yavuzer, 1997:31). 

Çocuğun hazırbulunuĢluk düzeyinin etkili biçimde gözlenebilmesindeki araçlardan birisidir 

resim. Okul öncesi dönemlerde çocuklar, yaptıkları resim çalıĢmalarında güzel ya da çirkin yapma 

kaygısı gütmezler.  Duygu ve düĢüncelerini en yalın biçimde aktarımını resim yaparak sağlarlar. 

Resim-iĢ Eğitimi öğretmen adayları için alan dersi olan  ―Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ dersi, öğrenciyi 

tanıma ve iletiĢim kurma becerisine katkı sağlaması açısından önemlidir. 

Çocuğun bedensel ve zihinsel geliĢimine paralel olarak sanat etkinliklerinde de belirgin bir 

değiĢim dikkati çeker. Kâğıda yapılan ilk iĢaret ve çizgi, zamanla birer sanat evresine dönüĢerek 

ergenlik dönemine kadar geliĢimini sürdürür. Çok genel bir yargıda bulunmak gerekirse, çocuklar 

büyüdükçe resimleri daha ayrıntılı, daha oranlı ve daha gerçekçi olur (Yavuzer, 1992:31). 

Çocuğun biliĢsel geliĢim süreci içerisinde sanat algısı da geliĢip Ģekillenir. Bu dönemde 

―çocuğu resim yapmaya iten güç kendi kendine oluĢmuĢ Ģeylerden ortaya çıkmaz. Rastlantıya bağlı 

hiçbir baĢarı onu sevindirmez, onda elde etmiĢ olduğu bir buluĢun tekrarı ile ustalığa eriĢme isteği 

bulunur. Bu yüzden çocuk resim yapma coĢkusunu sürekli bir biçimde sürdürebilir‖ (Kehnemuy, 

1995:25) 

Piaget‘in resim ve zihinsel geliĢme ile ilgili görüĢleri, çocuk resmindeki geliĢimsel yaklaĢımda 

hala ağır basmaktadır. Piaget‘e göre; çocuklukta zekânın geliĢimi, büyük ölçüde biyolojik olgunluğa 

ve çocuğun yaĢına bağlı olarak bazı evrelerden geçerek ilerler. Çocuğun resim etkinliğindeki evreler   

üzerinde çalıĢanların birleĢiyor göründükleri nokta, her çocuğun belli aĢamalardan daha erken ya da 

daha geç, daha hızlı ya da daha yavaĢ, fakat kesinlikle geçtiğidir ( Yavuzer, 2000:24 ; San, 1979:133 ). 

Doğada hiçbir Ģey amaçsız olmadığına göre çocukta resim yapma davranıĢının oldukça erken 

baĢlamasının ve ayrıca çocukluk çağına verdiği bir yaratıcılıkla beslenmesinin elbette bir nedeni 

olmalıdır (Bingöl, 1975:95) 

Resim çocuğun kendisini en iyi ifade edebildiği alanlardan biridir. ―Biçimlendirme içtepisinin 

belki de en pervasız, en serbest, en içten örnekleri çocuk resimleridir‖ (Tansuğ, 1988: 69). Çocuk için 

resim hem oyun, hem anlatım dilidir. Duygularının ve düĢüncelerinin anlamlı biçimlere dönüĢmesidir.  

Buyurganın belirtiği gibi; Sanat eğitimi yaratıcı bir süreç olarak çocuğu özgür düşünmeye, 

özgür çalışmaya yöneltmeye çalışır. Sanat eğitimi sürecinde her öğrenci kendi kişiliği doğrultusunda 

geliştirilmeye çalışılmalıdır. Kendi kişiliği ve eğilimleri doğrultusunda yönlendirilmeli, özgürce 

kendini ifade edebilme ortamı bulabilmelidir. Üreten, seçen, beğenen, kendini ifade edebilen çocuk 

içinde yaşadığı toplumun bir üyesi, geleceğinin temsilcisidir (Buyurgan, 2012:10). 

―Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ dersi, Resim-ĠĢ öğretmen adaylarına hem çocuğun hem de 

insanın sanatsal geliĢim sürecini aktaran önemli bir derstir. Resim-ĠĢ öğretmen adayları ÇSG dersinde 

almıĢ oldukları bilgiler doğrultusunda öğrencilerle iletiĢim kurma ve empati yapabilme becerisine 

sahip olurlar. 

AraĢtırmanın Amacı, Önemi 

Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı‘nda 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılında okutulan 

Çocuğun Sanatsal GeliĢimi dersinin öğretim süreci boyunca planlama ve değerlendirme aĢamalarını 

irdelemek ve dersin önemini kavratmak araĢtırmanın amacıdır.  Bu amaç çerçevesinde;  

1- Eğitim-öğretimde süreci boyunca çocuğun sanatsal geliĢimini ve önemini vurgulamak,  

2- Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında okutulmaya baĢlanan Çocuğun Sanatsal  

    GeliĢimi dersinin öğretim sürecine yönelik yapılandırılması,  
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3- Bu ders süresinde öğrencilere, çocuğun sanatsal geliĢiminin aĢamaları, yaratıcılık alanındaki etkisi 

ve duyuĢsal, psikomotor ve biliĢsel geliĢim açısından önemi tanıtılmaya,  çalıĢılacaktır.  

 

AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırmanın yöntemi teoriye yöneliktir. Akın‘ın bildirdiği gibi; Teoriye yönelik çalışmalar 

teoriye yeni bilgiler katma amacı güder. Yeni bir teori (kuram) geliştirmek ya da geliştirilen teorilerin 

geçerliliğini test etmek amacıyla yapılan araştırmalardır. Bilimin gelişmesinde temel araştırmaların 

etkisi yadsınamaz (Akın, 2009:11).  

AraĢtırmada literatür taraması yapılarak dersin teorik boyutu üzerinde çalıĢılmıĢtır. Daha sona 

Eğitim Fakültesi Resim -iĢ bölümümde 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde okutulan ―Çocuğun 

Sanatsal GeliĢimi‖ dersinin planlama ve değerlendirme aĢamaları ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlave 

olarak, dersin iĢlevselliğine katkı sağlamasına yönelik bazı önerilere yer verilmiĢtir. 

 

AraĢtırmanın Sınırları 

ÇalıĢmamızda Çocuğun Sanatsal GeliĢimi Dersi‘nin, öğretmen adayları için önemi, dersin 

iĢlevselliği, gerekliliği vurgulanmıĢtır. Dersin tanımı yapılarak, dersin amacı, süresi ve kredisi 

hakkında bilgiler verilerek, ders süresi boyunca iĢlenecek olan bölümler aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmamız teoriye yönelik bilgiler ile sınırlandırılmıĢtır. 

Çocuğun Sanatsal GeliĢimi Dersinin Öğretim Süreci 

Günümüzün çok yönlü ve dinamik yaĢam koĢullarında eğitim, bireylere bilgi ve beceri 

kazandırmanın yanı sıra, toplumun yaĢamasını ve kalkınmasını sürdürecek ölçüde ve nitelikte değerler 

üretmek, var olan değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaĢtırmak sorumluluğunu 

da taĢımaktadır (VarıĢ, 1991:5). Sanat eğitimi; bireye kendi yaĢantısı yoluyla, amaçlı olarak belirli 

sanatsal davranıĢlar kazandırma ya da bireyin sanatsal davranıĢında olumlu değiĢiklikler oluĢturma 

sürecidir (Uçan, 1996:123 ).  

Çocukların disiplinline dayalı sanat eğitiminin belli bir düzen içinde geliĢiminde öğretmenler 

rehber konumundadır. Öğretmen adayları ―Çocuğun Sanatsal GeliĢimi Dersi‖  ile mesleği süresinde 

aktarmak istediği bilgileri eğlenceli hale dönüĢtürerek öğretimi etkin hale getirebilir. Çocuğun sanatsal 

geliĢimi sistemli olarak geliĢir. Dolayısıyla sanatın eğitimi aynı zamanda biliĢsel, düĢünsel ve 

psikomotor geliĢimimin de belli düzene bağlı olarak geliĢimidir. Çocuğun sanatsal geliĢim serüveni 

insanın sanatsal geliĢimidir aslında. Ġnsanı hiç Ģüphesiz tüm canlılardan ayıran en önemli özeliği 

sanatsal düĢünceye sahip olmasıdır. Ġnsanın gündelik yaĢamında sanatın önemi tartıĢılmazdır. Sanatın 

insana kattığı değerlerden biriside yaĢamın önemini kavramak ve empati yapabilme becerisine sahip 

olabilmektir. 

San‘ın söylediği gibi; Sanat eğitimi, sanatın yaĢamdaki yerini ve önemini kavratacak biçimde 

düzenlenmiĢ belli programlar aracılığı ile çeĢitli dallarında beceri de kazandırabilecek uygulama 

çalıĢmaları ve sanatsal yaratma olgusunu tanıtmaya yönelik bir eğitim sürecidir (San, 1985:5). Sanat 

etkinlikleri çocukların çeĢitli olaylar karĢısında hissettikleri duygularını daha iyi fark etmelerine ve 

dıĢa vurmalarına yardımcı olur (Kıratlı, 2011:3). 

Sanat bir süreç ve bir üründür. Sanat ürününü elde etme, zekice tasarlanmıĢ ve problem 

çözmeye dönük bir süreç olarak düĢünülmelidir. Sanat eğitimi konusunda yeterince bilgi sahibi 

olmayan bazı öğretmenler, sanata iliĢkin bir özgüven eksikliği hissetmektedirler (Newton ve Newton, 

2005). 

Çocuğun sanatsal geliĢimi yaratıcılığın geliĢmesine paralel olarak artar ve geliĢir. 

Yaratıcılığının geliĢimi ile beraber hayal gücünü de kullanabilen çocuk farklı bakıĢ açısına sahip 

olarak algısal düĢünce becerisini kazanır. 

Öğretmen adaylarının ―Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ dersinin içeriğini, öğretim yönteminin 

kavrayarak aktarması önemli bir süreçtir. Görsel sanatlar öğretiminde çocuğun yaĢını ve 

hazırbulunuĢluk düzeyini göz önünde bulunduran öğretmen, sahip olduğu ön bilgilerle görsel sanatlar 

eğitimini etkili biçimde iĢleyebilir. Görsel Sanatlar öğretmenleri için sanatsal uygulamalar çocukları 

tanımak için en etkili araçlardan biridir.   
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Dersin Tanımı:  
 

Çocuğun Sanatsal Gelişimi  (2-0-2) 

Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemi, çocuk resimlerinin özellikleri, görsel 

algılama tipleri ve çocuğun karalama döneminden yetiĢkinlik dönemine kadar sanatsal geliĢim 

basamakları, özgün çocuk resimlerinden örnekler, ―çok alanlı sanat eğitiminde kopya yöntemi‖ 

içeriğine uygun proje çalıĢmalarından oluĢmaktadır (YÖK, 2007:5). 

Çocuğun Sanatsal GeliĢimi  (ÇSG), dersi, Eğitim Fakültelerinin Resim- ĠĢ Eğitimi bölümünde 

4. yarıyılında yer alan; 2 saat teorik olarak iĢlenen 2 kredilik alan dersidir. Çocuğun Sanatsal GeliĢimi 

Dersi; Resim- ĠĢ eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini icra ederken çocuğun 

sanatsal geliĢimi hakkında bilgi sahibi olmasını ve çocukların duyuĢsal, biliĢsel ve psikomotor 

geliĢimlerinde sanat eğitiminin önemini kavratılması hedeflenmektedir. Bu ders ile öğretmen adayları, 

öğrenciyi tanıyarak öğrenmeyi etkili ve ilgi çekici hale getirebilir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Resim-ĠĢ Öğretmenliği Lisans Programı Dersleri ve Kredileri. 

 

 
Kaynak: http://www.yok.gov.tr/documents 

 

Çocuğun Sanatsal Gelişiminde;  

-Çocuk resimlerinin önemi, 

-Sanat eğitiminin çocuğun biliĢsel, duyuĢĢal ve psikomotor geliĢimi üzerine etkileri,  

-Çocuk resimlerinin geliĢim aĢamalarına göre özellikleri,  

-Çocuk resimlerinin, karalama ve eriĢkinlik dönemini kapsayacak biçimde sanatsal geliĢim 

aĢamalarını anlatan özgün çocuk resimlerinden örneklere yer verilmesi, 

-Çok alanlı sanat eğitiminde sanatsal kuramlar ve yöntemler öğretilmesi, 

-Sanat eğitimini etkileyen olumsuz faktörlerin incelenmesi ve alan eğitimi için öğretilmesi gereken 

bilgiler ders kapsamı içindedir. 

 

Dersin Amaç ve Hedefleri: 

http://www.yok.gov.tr/documents
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Günümüz biliĢim çağında yaratıcı, giriĢimci, sorun çözücü, bilgiyi yapılandırıcı ve 

dönüĢtürücü bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, özellikle çoğu geliĢmiĢ ve bazı geliĢmekte 

olan ülkelerde  ―yapılandırmacılık‖ tanımlamasıyla ―öğrenci merkezli‖ yeni bir eğitim uygulama 

modelinin hayata geçirildiği gözlenmekte, ―öğrenci merkezli‖ eğitim modelinin çağın ve günün 

gereklerine daha uygun olduğu düĢünülmektedir( MEB, 2006:7) 

GeliĢen ve yenilenen teknoloji ile eğitimin her alanında öğrenci merkezli yaklaĢımı temel alan 

yapılandırmaya ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu yaklaĢım ile yaĢamın her alanında ürete bilen, sorgulayabilen 

ve çözümleye bilen bireylerin yetiĢmesi için yapılandırıcı eğitim sisteminin gerekliliği tartıĢılmazdır. 

Öğretmen adaylarının yapılandırıcı yaklaĢımın önemini kavraması, nitelikli eğitimin sağlanabilmesi 

açısından önemlidir. Çocuğun Sanatsal GeliĢimi Dersinde, yapılandırımacı yaklaĢımın etkin öğrenme 

sağlayabilmesi için öğretmen adayının bir araĢtırmacı gibi sanatın çocuklar üzerindeki etkisini ve 

önemini incelemesi önemlidir. Öğretmen adaylarının uzman kiĢi gözetiminde farklı kademelerdeki 

okulların sanatsal etkinliklerindeki uygulamalarına katılması öğretimi etkin hale getirecektir. Yapılan 

sanatsal uygulamalarda bir araĢtırmacı gibi aktif olan öğretmen adayı öğrencilerin sanatsal 

geliĢimlerini gözlemleyerek ürünlerinin çözümlenmesi yoluyla da değerlendirebilme yapabilme 

becerisine sahip olabilirler. 

Günümüzün eğitim sisteminde öğrenciyi merkez alan yaklaĢımla öğrenme ve öğretmenin 

verimli olması eğitimin amacıdır. Resim- ĠĢ eğitimi öğretmen adayları gelecekte öğrenci merkezli 

yaklaĢımı uygularken öğrencinin fizyolojik ve sanatsal geliĢimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  

Öğrenciyi merkez alan ―Yapılandırmacı YaklaĢım‖ günümüzün eğitim sisteminde pek çok alanda 

uygulanırken yaparak, yaĢayarak öğrenmeyi ve öğretmeyi hedef almıĢtır. 

Yapılandırmacı YaklaĢımın hedeflediği birey profili, DavranıĢçı YaklaĢımların hedeflediği 

birey tipinden oldukça farklıdır. Yapılandırmacı YaklaĢımda öğrencilerden beklenen kazanımlardan 

birisi, sadece dinleyerek anlamaya çalıĢan öğrenci yerine, derse aktif olarak katılan, soru soran, bazı 

konuları kendine özgü plan ve tekniklerle araĢtıran, bulduklarını sistemli hale getirip düzenleyen, 

karĢılaĢtırmalar yapan, gözleyen, düĢünüp sonuç çıkaran ve bu Ģekilde derse katılan öğrenci tipidir 

(Tarman ve ark., 2012:103-135).  

 

Öğretmen adaylarına çocuğun sanatsal gelişimi dersinde verilmesi öngörülen başlıca hedeflerden 

birkaçı şu şekildedir; 

 

1. Sanat eğitiminde geliĢim ve büyümenin temelleri; Çocuk ve geliĢimi hakkında bilgi sahibi 

olmak. Sanat ve eğitim kavramlarını çözümleyebilmek. Çocuğun sanatsal geliĢimine engel 

olan etmenler hakkında fikir sahibi olmak. 

2. Sanat eğitiminde,  kalıtım,  çevre ve yaratıcılık ve bunlara bağlı olarak geliĢen sanatsal geliĢim 

kuramlarını kavrayabilmek. 

3. Çocuklarının genel özellikleri; 7-11 yaĢ ve 12-15 yaĢ döneminde çocuk ve resim, çocuklarda 

hayal gücü ve yaratıcılığın geliĢimi ve yaratıcı davranıĢların oluĢumu bunun yanında yaratıcı 

çocukların özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek. 

4. Çocukların resimlerindeki grafiksel geliĢim özelliklerinin incelenmesi; Karalama Evresi, ġema 

Öncesi Dönem, ġematik Dönem, Gerçekçilik Çağı, Mantık Çağı, Ergenlik Dönemlerdeki 

sanatsal geliĢim aĢamalarını bilmek, 

5. Çocuklarda yaratıcılık; Yaratıcı tip ve türleri hakkında bilgi edinirken yaratıcı davranıĢlar ve 

yaratıcılığın geliĢtirilmesi hakkındaki konuları tartıĢabilme. 

6. Çocuğun estetik geliĢimini ve estetik geliĢim kurallarını kavramak ve sanatsal geliĢim 

evrelerini çözümleye bilecek beceriye sahip olmak. Sanatsal uygulamalarda düĢüncelerini 

aktarabilmek.  

 

Sonuç Ve Öneriler  

Hızla geliĢen ve değiĢen teknoloji eğitim sistemini yeniden yapılandırmıĢ ve bu yapılanma ile 

eğitim, teknolojiye bağlı olarak iĢlevsel hale gelmiĢtir. Eğitim Fakültesi Resim- ĠĢ eğitimi bölümünde 
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öğretilen ―Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ dersinde de öğretmen adaylarına, çocuğun sanatsal geliĢiminde 

teknolojinin büyük etkisinin olduğu kavratılmalıdır. Çocuk resimlerinin teknolojiye bağlı olarak 

değiĢebileceği öğretmen adayları tarafından bilinmelidir. Günümüzde çocuk resimlerinde teknolojik 

araç ve gereçlerin resmedilmiĢ olduğu görülmektedir. Teknolojik aletlerin artıĢı ve geliĢimi çocukların 

kendi öğrenmelerine olanak sağlayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Teknolojinin, çocuğun sanatsal 

geliĢimindeki önemi ders süresince öğretmen adaylarına görsel materyallerden oluĢan örneklerle 

anlatılmalıdır.   

―Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ dersi, alan dersi olup öğretmen adaylarının görsel sanatlar 

eğitimi dersini iĢlerken çocuklarda biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor geliĢimini resimlerinden gözlem 

yaparak bilgi sahibi olabilecekleri unutmamalıdırlar. Çocuk resimlerinin özelliklerini iyi öğrenen 

öğretmen adayı öğrencinin gündelik yaĢamını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler hakkında da fikir 

sahibi olabilir. 

Resim-ĠĢ eğitimi alan öğretmen adayları için ― Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ dersi, haftada 2 

saat olup bu sürenin öğretilmesi öngörülen bilgiler için yetersiz olduğunu söylenebiliriz. Öğretmen 

adaylarının ― Çocuğun Sanatsal GeliĢimi‖ dersinde haftada 2 saat almıĢ oldukları teorik bilgilerin 

yanında, en az bir saat uygulama ile görsel sanatlar eğitimi derslerinde, yapılan çocuk resimlerinin 

incelenmesi sağlanarak öğretmen adayları için verimli ders iĢleyiĢi gerçekleĢebilecektir. 

Nitelikli bir sanat eğitimi ve öğretimini gerçekleĢtirebilmek için yeterli ders saatine ihtiyaç 

vardır; içerisinde teorik bilgilenme, örneklerle bilgileri pekiĢtirme ve uygulamalarla kendini ifade 

etmeyi barındıran sanat eğitimi ve öğretimi, eğitimin her aĢamasında seviyeye ve amaca uygun ders 

saati ile mümkün olur(Buyurgan, 2012:7). 

Çocuğun Sanatsal GeliĢimi dersi; Resim- iĢ öğretmen adaylarına kazandırılmak istenen temel 

yeterliliğin yanında, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarında gerekli ön bilgilerin verilmesi 

açısından da önemlidir. Bu ders her ne kadar Resim-iĢ öğretmenliği bölümü için alan dersi olsa da 

Eğitim Fakültelerinde, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği içinde yer alan ―Görsel 

Sanatlar Eğitimi‖ dersinin yanında seçmeli ders olarak programda yer verilmesinin uygun olduğu 

düĢünülmektedir. Bu dersi seçen öğretmen adayları, eğitim ve öğretim süresi boyunca karĢılaĢacakları 

problemleri çözümleye bilme becerisine sahip olabilirler.  

Yine bu dersi alan öğretmen adayları, çocuğun sanatsal geliĢimine engel olan etmenlerin 

baĢında ailenin, toplumun ve okul yönetiminin de etkili olduğunu bilmelidirler. Çocuğun sanatsal 

geliĢiminde var olan olumsuz etmenlerin farkında olan öğretmen adayları, mesleklerini icra ederken 

empati yaparak olumsuz etmenleri en aza indirebilirler. 
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Özet  

Denizde haberleĢme dersi denizcilik okullarında okutulması gereken zorunlu derslerden biridir. Bu 

dersin diğer okutulan derslere göre önemli bir farkı bulunmaktadır. Çünkü bu dersten baĢarılı olan 

öğrenciler Gemiadamları Sınav Merkezi tarafından yapılan Genel Telsiz Operatör (GOC-General 

Operator Certificate) sınavından baĢarılı olduktan sonra GOC ehliyetine sahip olabilmektedirler. Bu 

ehliyet hem 12 aylık staj yeri bulmada önemli bir kolaylık sağlamakta hem de öğrencilere telsiz zabiti 

olarak yeni bir iĢkolu kazandırmaktadır. Bu araĢtırmanın amacı Karamürsel Meslek Yüksekokulu 

Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme Programı‘nda eğitim gören öğrencilerin denizde haberleĢme dersine 

yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Bu amaçla denizde haberleĢme dersini almıĢ olan öğrencilere 

anket uygulanmıĢ ve bu derse yönelik tutumları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin denizde haberleĢme dersine yeni bir iĢkolu kazandırması sebebi ile diğer derslere kıyasla 

daha fazla önem verdikleri,  dersi severek dinledikleri ve meslek yaĢamında bu dersin önemli bir yeri 

olduğunu düĢündükleri anlaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: denizde haberleşme dersi, tutum, denizcilik eğitimi 
 

Research On Determinatin Of Maritime Education Students’ Attitudes 

Towards Maritime Communication Lesson 

 
Abstract 

 

Maritime Communication lesson is one of the compulsory lessons to be taught in maritime schools. 

This lesson has a significant difference compared to the other lessons taught. Because students who 

pass this lesson can get GOC license if they are successful from the  General Operator Certificate 

(GOC) Examination organized by Seamen Examination Center. This license provides significant ease 

in finding both a 12-month internship and students can get new branch as a radio officer. The purpose 

of this research is to determine the attitudes of students towards Maritime Communication lesson in 

Karamursel Vocational Higher School, department of  Maritime Transportation and Management. For 

this purpose, a questionnaire was administered to students who took Maritime Communication lesson 

and their attitudes towards this lesson have been determined. According to the research results it is 

understood that students give more importance to Maritime Communication lesson compared to other 

lessons due to gaining new business area, in addition, the students are happy participating to this 

lesson, they think that this lesson has an important role for their business area in the future. 

Keywords : attitude, maritime communication lesson, maritime education 

GĠRĠġ 

Denizde HaberleĢme dersi denizcilik okullarında okutulan derslerden biridir. Bu dersin en önemli yanı 

öğrencilere telsiz zabiti olarak yeni bir meslek ünvanı kazandırmasıdır. GMDSS (Global Maritime 

Distress Safety System-Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi) olarak adlandırılan ve 

günümüzde gemilerin hemen hemen hepsinde uygulanan haberleĢme sistemleri özellikle tehlikeli bir 

durumda haberleĢme yapılmasını sağlayan cihazlardan oluĢmaktadır. GMDSS‘ e göre belirli deniz 

bölgeleri tespit edilmiĢtir. Bu bölgeler dört tanedir (ALRS Volume 5- GMDSS). Buna göre A1 

Bölgesi;  en az bir kıyı istasyonunun devamlı olarak VHF DSC (Digital Selective Call) tehlike 

frekansını (Kanal 70) kesintisiz ve sürekli olarak dinlediği bölge olarak adlandırılır (ALRS Volume 5- 

GMDSS). A2 Bölgesi, en az bir kıyı istasyonunun devamlı olarak MF DSC cihazını dinlediği bölge 

olarak tanımlanmaktadır (ALRS Volume 5- GMDSS).  A3 Bölgesi 70 derece Kuzey enleminin güneyi 
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ile 70 derece güney enleminin kuzeyi arasında bulunan bölgedir (ALRS Volume 5- GMDSS). Bu 

sınırlar içerisinde kullanılan cihazlardan en önemlisi HF radyo telefon ve HF DSC cihazıdır. Son 

bölge olan A4 Bölgesi ise A3 bölgesinin dıĢında kalan ve kutuplara doğru olan bölgedir (ALRS 

Volume 5- GMDSS). Bölgelerin bu Ģekilde tanımlanmasının dıĢında her bir bölgede bulundurulması 

gereken cihazlarda açık ve net olarak belirtilmiĢtir. Örneğin A1 Bölgesi‘nde çalıĢacak olan bir gemi 

temel olarak VHF radyo telefon ve VHF DSC Cihazlarını bulundurmalıdır (ALRS Volume 5- 

GMDSS). Bunun dıĢında NAVTEX, EPIRB, SART, can filikası el telsizi de bulundurulması gereken 

cihazların baĢında gelmektedir (ALRS Volume 5- GMDSS). A2 Bölgesi‘nde seyredecek olan bir gemi 

MF radyo telefon MF DSC cihazının yanı sıra A1 bölgesinde bulundurulması gereken cihazları 

taĢımalıdır (ALRS Volume 5- GMDSS). A3 bölgesinin ise belirli bir farklılığı bulunmaktadır. Bu 

bölgede bulundurulması gereken cihazlardan olan HF radyo telefon, HF DSC ve HF TOR cihazına 

alternatif olarak gemi armatörü isterse Inmarsat B, Inmarsat C cihazını bulundurabilir (ALRS Volume 

5- GMDSS). A4 Bölgesi ise kutuplara doğru olan bölge olarak ifade edilmektedir (ALRS Volume 5- 

GMDSS). Bu bölgede asli olarak kullanılması gereken cihaz COSPAS –SARSAT EPIRB‘dir (ALRS 

Volume 5- GMDSS). Bu bölgede de HF Radyo telefon, HF DSC, HF TOR, MF radyo telefon, MF 

DSC, VHF RT ve VHF DSC cihazlarının yanı sıra SART, NAVTEX ve COSPAS SARSAT EPIRB 

kullanılmalıdır (ALRS Volume 5- GMDSS). Bu bölgenin dezavantajı Inmarsat uydularının kapsama 

alanı dıĢında bulunması ve COSPAS SARSAT uydularının kapsama alanı içerinde yer alan bir bölge 

olmasıdır. Dolayısıyla bu bölgede Inmarsat uydularının kapsama alanı içerisinde iĢlev gören Inmarsat 

B ve Inmarsat C cihazların ile iletiĢim yapılamaz (ALRS Volume 5- GMDSS).  

Tüm bunların baĢlıca amacı denizde tehlikeli bir durum ile karĢılaĢıldığında doğru ve zamanında 

tehlike haberleĢmesinin yapılması ve kazazedelerin yardımına en kısa sürede ulaĢılmasıdır. Bu amaçla 

denizde bir tehlikeli durumla karĢılaĢıldığında öncelikle DSC üzerinden bir tehlike mesajı gönderilir 

ve bir kıyı istasyonundan alındı onayı beklenir. Alındı onayı geldikten sonra eğer ileri haberleĢme 

durumu radyo telefon olarak seçilmiĢ ise alındı onayı alınır alınmaz doğru ve anlaĢılır bir biçimde 

‗MAYDAY‘ ibaresi kullanılarak tehlike haberleĢmesi yayınlanır. ĠĢte bu nitelikleri ve önemi açısından 

denizde haberleĢme dersi denizcilik okullarında okutulan en önemli derslerden biridir. Çünkü burada 

insanların hayatı söz konusudur (ALRS Volume 5- GMDSS).  

Bu dersten baĢarılı olan öğrenciler Gemiadamları Sınav Merkezi‘nin yapmıĢ olduğu GOC(General 

Operator Certificiate-Genel Telsiz Operatör Belgesi) sınavına girerek ve baĢarılı olmak koĢuluyla yeni 

bir meslek alanına sahip olmaktadırlar. Elde edilen GOC sertifikasıyla gemilerde telsiz zabiti olarak 

görev yapabilmektedirler. Vardiya zabiti yeterliliğine ilave olarak GOC sertifikası bu açıdan 

öğrencilere staj yeri ve iĢ bulma konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır.  

LĠTERATÜR TARAMASI 

Öğrencilerin derslere yönelik tutumlarını ve yaklaĢımlarını belirlemek üzere yapılan araĢtırmalara 

bakıldığında birçok ders için çalıĢmalar yapıldığı görülmektedir.  VarıĢ ve Cesur (2012) ortaöğretim 

düzeyi müzik dersine yönelik tutumu ölçmüĢlerdir. AslantaĢ (2014) görsel sanatlar dersine yönelik 

tutumları belirlemiĢtir. Kazazoğlu (2013) yaptığı çalıĢmada Türkçe ve Ġngilizce derslerine yönelik 

tutumun akademik baĢarıya etkisini tespit etmiĢtir. Kan ve AkbaĢ (2005) kimya dersine yönelik 

tutumu ölçmüĢlerdir. Kurbanoğlu ve Takunyacı yaptıkları araĢtırmada lise öğrencilerinin matematik 

dersine yönelik kaygı, tutum ve öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi açısından 

incelenmesini ele almıĢlardır. Koçakoğlu ve Türkmen (2010) yaptıkları araĢtırmada biyoloji dersine 

yönelik tutumu ölçmüĢlerdir. Özkal (2002) sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu belirlemiĢtir. 

Denizde haberleĢme ders müfredatı hem klasik haberleĢme yöntemlerini hem de GMDSS yani 

moderrn haberleĢme dersine yönelik müfredatı ele alan bir derstir. Bu Ģekliyle öğrenciler sadece teorik 

olarak ders almaz aynı zamanda cihazların simüle edilmiĢ halini kullanmaktadırlar. Derste verilen 

simülatör eğitimi ile öğrencilere bir tehlike durumuyla karĢılaĢtıklarında ne yapmaları gereği 

öğretilmektedir. Bir tehlike anında gönderilecek olan doğru Ģekilde hazırlanmıĢ ve iletiĢimi etkin 

yapılmıĢ bir tehlike mesajı kazazedelerin yerinin tespit edilmesine katkı sağlayacak ve kazazedelerin 

yardımına en kısa sürede ulaĢılmasını sağlayacaktır.  Buna bağlı olarak denizde haberleĢme dersinin 

en önemli derslerden biri olduğu söylenebilir. Bu amaçla öğrencilerin bu derse ne derece önem 

verdikleri ve öneminin farkında olup olmadıklarının belirlenmesi ve tutumlarının tespit edilmesi 

önemlidir. Bu durum da bu alanda araĢtırma yapılmasını önemli kılmaktadır. Bu açıdan bu araĢtırma 

da Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme Programı‘nda bu dersi almıĢ 
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öğrencilerin bu derse yönelik tutumları belirlenerek, bu dersin öneminin farkında olup olmadıkları 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

YÖNTEM 

Bu araĢtırmanın amacı denizcilik alanında eğitim almakta olan öğrencilerin denizde haberleĢme 

dersine yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Bu araĢtırma sonuçlarının bu alanda eğitim vermekte 

olan öğretim elemanlarına ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 

Bu araĢtırmanın ana kütlesini Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Programı‘nda 

eğitim alan önlisans öğrencileri oluĢturmaktadır.  AraĢtırmada zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle 

tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi uygulanmıĢ ve cevaplayıcılar kolayda örnekleme yöntemiyle 

seçilmiĢtir. AraĢtırmada bu dersi almıĢ 62 öğrenciye dönem sonunda anket uygulanmıĢtır. Bölümün 

kontenjanı 60 birinci öğretim 60 ikinci öğretim olmak üzere 120 kiĢidir. 

Anket denizde haberleĢme dersine yönelik tutum sorularından oluĢmaktadır. Öğrencilerden bu 

sorulara 1: Kesinlikle katılmıyorum 5: Kesinlikle katılıyorum Ģeklinde cevap vermeleri istenmiĢtir. Bu 

bölümdeki sorular için çalıĢmanın literatür kısmında yer alan her bir çalıĢmadan faydalanılmıĢtır. 

AraĢtırma sürecinde toplanmıĢ olan veriler SPSS 15.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi 

tutulmuĢtur. AnlaĢılması güç soru bulunup bulunmadığını test etmek üzere 16 öğrenciye ön test 

uygulanmıĢ ve gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin Denizde Haberleşme Dersine Yönelik Tutumları 

Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme Programı‘nda eğitim gören öğrencilerin denizde haberleĢme dersine 

yönelik tutumlarını belirlemek üzere yöneltilen sorulara bağlı olarak aĢağıdaki sonuçlar elde 

edilmiĢtir. 

Tablo 1: Öğrencilerin Denizde HaberleĢme Dersine Yönelik Tutumları 

 Ortalama Std.Sapma 

Denizde haberleĢme dersinden hoĢlanırım ve severek dinlerim. 4,1774 ,71344 

Denizde haberleĢme dersi en sevdiğim derstir. 4,1613 ,70580 

Denizde haberleĢme dersi bana yeni bir meslek kazandıracaktır. 4,1935 ,72063 

Denizde haberleĢme dersi müfredatı yeterlidir. 4,2419 ,61898 

Yetkim olsa denizde haberleĢme dersini kaldırırım. 1,6452 ,65529 

Denizde haberleĢme konularını bilmek geleceğim için önemlidir. 4,1452 ,69770 

Denizde haberleĢme dersinin ders saatlerinin arttırılmasını isterim. 4,2903 ,63729 

Denizde haberleĢme dersi ile ilgili araĢtırma yapmaktan hoĢlanırım. 4,2742 ,72811 

Denizde haberleĢme dersi ile ilgili simülatör cihazlarını kullanmaktan 

hoĢlanırım. 

4,6613 ,47713 

Simülatör uygulamalarına keyifle katılıyorum. 4,2258 ,71102 

Denizde haberleĢme dersi ile ilgili simülatör uygulamalarını teorik 

dersten daha çok seviyorum. 

4,5484 ,50172 

Denizde haberleĢme dersine sırf dersten geçmek için çalıĢıyorum. 2,5484 1,16896 

Denizde haberleĢme dersinden sıkılırım. 1,6613 ,57098 

Bence denizde haberleĢme dersine girmek zaman kaybıdır. 1,7742 ,58448 

Denizde haberleĢme dersi bize meslek yaĢamımızda katkı sağlayacak 

en önemli derstir. 

4,7581 ,43175 

Denizde haberleĢme dersi denizde tehlikeli bir durumla 

karĢılaĢtığımızda bize yol gösterici olacaktır. 

4,7742 ,42153 

Croanbach’s Alpha:0,7062   

Tablo 1‘e göre anketi cevaplayan Deniz UlaĢtırma ve ĠĢletme Programı öğrencileri denizde 

haberleĢme dersine yönelik olumlu tutum içindedirler. Anketi cevaplayan öğrencilerin bu dersten 

hoĢlandıkları ve bu dersi sevdikleri anlaĢılmaktadır. Ayrıca anketi cevaplayan öğrenciler bu dersin 

kendilerine yeni bir meslek alanı kazandıracağını düĢünmektedirler. Bunun yanı sıra simülatör 

uygulamalarını teorik dersten daha çok sevdikleri anlaĢılmaktadır. Yine Tablo 1‘e göre anketi 

cevaplayan öğrenciler ders saatinin arttırılmasını istemektedirler.  
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SONUÇ 

Denizde haberleĢme dersi denizcilik eğitimi veren okullarda yer alan önemli derslerden biridir. Farkı; 

öğrencilere ayrıca ikinci bir meslek kazandırmasıdır. Çünkü denizde haberleĢme dersinden baĢarılı 

olan öğrenciler Gemiadamları Sınav Merkezi‘nin yaptığı GOC (General Operator Certificiate-Genel 

Telsiz Operatörü Belgesi) sınavından baĢarılı olduklarında ikinci bir meslek sahibi olabilmektedirler. 

Bu sınavdan baĢarılı olan öğrenciler almıĢ oldukları GOC ehliyeti ile gemilerde telsiz zabiti olarak 

görev yapabilmenin yanı sıra, staj yeri ve iĢ bulmakta da önemli avantajlar elde etmektedirler. 

Dolayısıyla denizde haberleĢme dersinin bu özellikleri ve kazandırdığı avantaj bu alanda araĢtırma 

yapılmasını önemli kılmaktadır. Bu amaçla bu araĢtırmada denizcilik eğitimi gören öğrencilerin 

denizde haberleĢme dersine yönelik tutumları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırma sonuçlarına göre bu dersi almıĢ olan öğrencilerin bu derse yönelik olumlu tutum 

sergiledikleri görülmektedir. Öğrencilerin bu dersi sevdikleri özellikle simülatör uygulamalarına 

yönelik dersleri teorik derslere kıyasla tercih ettikleri, denizde haberleĢme dersinin kendilerine 

kazandırdıkları avantajın farkında oldukları anlaĢılmaktadır. Anketi cevaplayan öğrenciler denizde 

haberleĢme dersine yeni bir iĢkolu kazandırması sebebi ile diğer derslere kıyasla daha fazla önem 

vermekte, dersi severek dinlemekte ve meslek yaĢamında bu dersin önemli bir yeri olduğunu 

düĢünmektedirler. Bunun yanı sıra bu alanda araĢtırma yapmaktan hoĢlanmakta ve ders saatinin 

arttırılmasını istemektedirler. Öğrencilerin ders saatinin arttırılmasını istemeleri bu derse yönelik 

olumlu bir tutum içinde olduklarını göstermektedir. Ayrıca anketi cevaplayan öğrenciler denizde 

haberleĢme dersinin denizde tehlikeli bir durumla karĢılaĢtıklarında sağlayacağı faydanın 

farkındadırlar.  

Bu sonuçlara göre bu dersi vermekte olan öğretim elemanlarına teorik derslere kıyasla simülatör 

uygulamalarına daha fazla ağırlık vermeleri, öğrencilerinin de görüĢlerini alarak ders saatinin makul 

bir süreye getirmeleri ve bu tutum ölçeğini kullanarak öğrencilerinin görüĢlerini ve yaklaĢımlarını 

ölçmeleri tavsiye edilir.  
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Selim GÜNÜÇ* 

Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye 

selimgunuc@hotmail.com 

 

Özet 

 

Kampüs iklimi; kampüsün güvenliliğini, kampüs altyapısını, normları, değerleri, inançları, sosyal 

etkileĢimleri ve kampüs etkinlikleri ifade etmektedir. Kampüs ikliminin ve yaĢamının öğrencilerin 

sosyal ve akademik entegrasyonlarında önemli bir etkisi vardır. Kampüsün yeĢil alanlarından oturma 

yerlerine, kampüs düzeninden kampüs içi ulaĢıma kadar birçok faktör bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Bu çalıĢmada kampüs iklimini (kampüs olanakları bağlamında) belirlemeye yönelik bir ölçme aracının 

uzman/araĢtırmacı ve öğrenci formlarının geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Konuya iliĢkin literatürdeki 

bilimsel çalıĢmalar ve raporlar incelenmiĢ ve kampüs alanı, kampüste yaĢam, sosyal tesisler, eğlence 

etkinlikleri, öğrenci kulüpleri/toplulukları ve diğer hizmetler faktörlerine iliĢkin göstergelere yönelik 

maddeler kontrol listesi formatında oluĢturulmuĢtur. Bir kontrol listesi formatında geliĢtirilen bu 

ölçme aracı, ―yetersiz‖, ―kısmen yeterli‖ ve ―yeterli‖ Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. Kontrol listesinin 

nihai formu yüz ve kapsam geçerliği için 5 uzmana sunulmuĢ ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Sonuç olarak yükseköğretimlerde kampüs iklimini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı 

geliĢtirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kampüs iklimi, Kampüs yaşamı, Kampüs olanakları, Kontrol listesi, Ölçme aracı,  

                                Yükseköğretim 

 

 

Developing a Measuring Tool for Determining the Campus Climate 
 

Abstract 

 

Campus climate refers to campus security, campus substructure, norms, values, beliefs, social 

interaction and campus activities. The campus climate and life have a significant impact on social and 

academic integration of students. Many factors, from the campus green area to sitting area and from 

campus construction to the campus transportation system, are considered in this context. The purpose 

of study is to develop a measurement tool (researcher and student forms) for determining the campus 

climate (the context of campus opportunities/facilities). Scientific researches and reports in literature 

have been examined. Indicators related to campus area, campus life, social facilities, recreation 

activities, student clubs/groups and other services factors were created in the checklist format. The 

measurement tool was developed as a checklist, "inadequate", "partially sufficient" and "adequate" 

rating form. The final form of the checklist was presented to 5 experts for face and content validity and 

the necessary arrangements have been made in this direction. As a result, it has developed a measuring 

tool for determining the campus climate in higher education. 

Key Words: Campus climate, Campus life, Campus opportunities, Checklist, Measurement tool,  

                   Higher education 

GĠRĠġ 

Ġlköğretim ve ortaöğretim kademelerinden farklı olarak birçok üniversitede genellikle 

kampüsün fiziksel ortamı ve kampüs alanı bulunmaktadır. Bu durum, gerek kampüsün sosyal 

yaĢamının ve etkinliklerinin gerekse kampüsün fiziksel alanının öğrenci bağlılığı üzerindeki etkisini 

oluĢturmaktadır (Günüç, 2016). Kampüs iklimi; kampüsün güvenli bir yer olması, normları, 

olanakları, değerleri, inançları, duyguları ve sınıf dıĢındaki sosyal iliĢkiler ve etkileĢimlerle iliĢkili 

                                                      
1
 Bu çalıĢma TÜBĠTAK 3001 BaĢlangiç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 115K070 nolu proje desteği ile 

yapılmıĢtır. 
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olarak ifade edilmektedir (Brand, Felner, Shim, Seitsinger ve Dumas, 2003). Kampüs iklimi ya da 

kampüs yaĢamı, ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri için okul iklimi kavramından çok daha fazlasını 

ifade etmektedir (Günüç, 2016).  

Nitelikli, yani yeterli/iyi olanak ve koĢullara sahip bir kampüs; öğrencilerin aidiyet 

duygularını, akademik baĢarılarını, üniversiteye verilen değeri, sosyal geliĢimlerini, ders ve kampüse 

bağlılıklarını olumlu yönde etkilemektedir (Günüç, 2016; Günüç, 2014; Willms, 2003; Voelkl, 1996). 

Nitelikli bir kampüste, öğrenciler daha çok etkinliklere katılma fırsatı bulur ve kampüs içinde daha 

çok zaman harcar. Bu durumda, öğrenciler sosyal ve akademik bağlamda kampüse daha çok entegre 

olabilirler (Tinto, 1987; 1993). Özellikle de kampüs yaĢamının ve ikliminin üniversite öğreniminin ilk 

yılında daha önemli olduğu görülmektedir. Matthews, Andrews ve Adams (2011) sosyal öğrenme 

alanları ya da kampüs alanının, aidiyeti ve öğrenci bağlılığını geliĢtirmede önemli katkılar sunduğunu 

göstermiĢtir. Bu noktada, öğrencilerin akademik ve sosyal olarak entegre olabilecekleri fırsatların 

yükseköğretim kurumları tarafından yaratılması gerekmektedir (Günüç, 2016). Kampüsle özdeĢleĢen 

öğrenciler, kampüse ve öğrenmeye yönelik duyuĢsal ve davranıĢsal bağlılıklar geliĢtirebilmektedir 

(Finn, 1989). 

Öğrenciler, kampüste farklı gruplar arasında sosyal iliĢkileri ve pozitif çalıĢma geliĢimi 

sergilerler. Öğrenci ve kampüs ortamı arasında bir uyum olduğunda, öğrenciler daha mutlu, daha iyi 

adapte olmuĢ ve kiĢisel ve eğitimsel amaçlara ulaĢma yolunda daha baĢarılı olurlar (Günüç, 2016; 

Günüç ve Kuzu, 2014; Hernandez, 2013).  

Bu çalıĢmada kampüs iklimi kavramı kampüs olanakları ile sınırlandırılmıĢtır. Nitelikli bir 

kampüsün göstergelerinin belirlenmesi ve kampüs ikliminin ölçümü, bu konuda çeĢitli araĢtırmaların 

yapılmasına olanak sunacaktır. Literatürde, bu amaçla bir ölçüm yapılacak ölçme araçlarına 

rastlanmamaktadır. Bu nedenle, bu çalıĢmada kampüs iklimini (olanaklar bağlamında) belirlemeye 

yönelik kontrol listeleri uzman/araĢtırmacı ve öğrenci formlarının geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalıĢmada kampüs iklimini belirlemeye yönelik bir ölçme aracının (2 ayrı formun) 

geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda ilgili literatür taranmıĢ ve nitelikli bir kampüse iliĢkin 

göstergeler belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda araĢtırmacı tarafından ―Kampüs Ġklimi Kontrol Listesi‖ 

araĢtırmacı ve öğrenci formları geliĢtirilmiĢtir. Nitelikli bir kampüse iliĢkin ana göstergeler: Kampüs 

YerleĢkesi (kampüsün fiziksel özellikleri ve fakültenin fiziksel özellikleri), Kampüste YaĢam 

(barınma/yurt hizmetleri, sağlık hizmetleri, rehberlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, teknoloji 

hizmetleri, kütüphane), Sosyal Tesisler (çarĢı hizmetleri, spor tesisleri), Eğlence Etkinlikleri (spor 

etkinlikleri, kültürel etkinlikler, eğlence etkinlikleri), Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları ve Diğer 

Hizmetler Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu göstergeler, araĢtırmacı formu için maddeler halinde 

oluĢturulmuĢtur. Bu maddelerden uygun olanları ise öğrenci formuna da alınmıĢtır. Bu haliyle, 

kampüs iklimine iliĢkin olanakların hem uzman/araĢtırmacı tarafından hem de kampüste okuyan 

öğrenciler tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesine olanak sağlayan ölçme araçlarının geliĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır. 

Göstergeler ve göstergelere iliĢkin maddeler eğitim ve teknoloji alanındaki toplam 5 uzman 

tarafından incelenmiĢtir. Nihai formlardaki maddelerin tümü olumlu maddeler olmak üzere nitelikli bir 

kampüse iĢaret etmektir. Kontrol Listesi uzman/araĢtırmacı formundaki maddeler için ―Yetersiz‖, 

―Kısmen Yeterli‖ ve ―Yeterli‖‖ Ģeklinde ifade edilen 3 kategorili derecelendirme kullanılmıĢtır. 

Kontrol Listesi öğrenci formundaki maddeler için ―Fikrim Yok‖, ―Yetersiz‖, ―Kısmen Yeterli‖ ve 

―Yeterli‖‖ Ģeklinde ifade edilen 3 kategorili derecelendirme kullanılmıĢtır. Öğrenci formunda özellikle 

―Fikrim Yok‖ kategorisinin de eklenmiĢ olması, bazı öğrencilerin kampüs olanaklarından haberdar 

olmayabileceği ya da kampüs olanaklarını kullanmıĢ olmayabileceği nedeniyledir.  

Kontrol listesi uzman/araĢtırmacı formu, bir ya da birkaç uzman/araĢtırmacı, üniversite 

personeli/yönetimi tarafından kampüsün ve özelde de ilgili fakültenin (bu çalıĢmada eğitim fakültesi 

kullanılmıĢtır) iklimini (olanaklar açısından) değerlendirmeye yönelik kullanılmak üzere 

geliĢtirilmiĢtir. Kontrol listesi öğrenci formu ise, kampüste ya da ilgili fakültede okuyan öğrenciler 

tarafından değerlendirilmek üzere geliĢtirilmiĢtir. Bu anlamda kontrol listeleri kağıt-kalem yöntemi ile 

doldurulacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.  
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BULGULAR 

Ġyi ve nitelikli bir kampüse yönelik göstergeler, uzman görüĢleri ve gerekli düzeltmeler 

sonucunda araĢtırmacı ve öğrencilerin görüĢlerini almaya yönelik iki ayrı form ile Tablo 1 ve 2‘de 

görüldüğü üzere geliĢtirilmiĢtir. Kontrol listesi araĢtırmacı formunda 6 ana gösterge ve bu göstergelere 

iliĢkin alt göstergeler ve maddeler yer almaktadır. 

Tablo 1. Kampüs Ġklimi Kontrol Listesi – AraĢtırmacı Formu 
KAMPÜS ĠKLĠMĠ KONTROL LĠSTESĠ – ARAġTIRMACI FORMU Yetersiz 

(1) 

Kısmen 

Yeterli (2) 

Yeterli 

(3) 

KAMPÜS YERLEġKESĠ 

Kampüsün Fiziksel Özellikleri ve KoĢulları 

   

Binaların mimarisi ve fiziksel görünümü (Eski/yeni, renkler gibi) 1 2 3 

Binaların kampüs yerleĢkesi üzerindeki plan ve düzeni 1 2 3 

Kampüs içi ulaĢım hizmetleri: ring hizmeti 1 2 3 

Kampüse ulaĢım hizmetleri 1 2 3 

Kampüs bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları (ġimdi Neredesiniz?- Nereye Gitmek 

Ġstiyorsunuz?) (eğitim fakültesi bu tarafta gibi) 
1 2 3 

Kampüsteki yeĢil alanın büyüklüğü/miktarı 1 2 3 

Oturma/ dinlenme alanları iç: Kafeterya/Kantin 1 2 3 

Oturma/ dinlenme alanları dıĢ: YeĢil alan ve oturma bankları 1 2 3 

Yürüme yolları (patika vb.) 1 2 3 

Eğitim Fakültesinin Fiziksel Özellikleri ve KoĢulları     

En yakın durağın eğitim fakültesine yakınlığı 1 2 3 

Eğitim Fakültesi Binasının mimarisi ve estetiği (Eski/yeni, renkler, ferahlık gibi) 1 2 3 

Eğitim Fakültesindeki Anfi sayısı 1 2 3 

Dersliklerin fiziksel özellikleri/koĢulları (büyüklüğü, havalandırma, ısıtma özellikleri) 1 2 3 

Dersliklerdeki sıra ve masaların niteliği 1 2 3 

Eğitim fakültesinin temizliği ve hijyeni 1 2 3 

Eğitim fakültesindeki konferans ve seminer salonu olanağı ve sayısı 1 2 3 

KAMPÜSTE YAġAM 

 

   

Barınma/Yurt Hizmetleri ve KoĢulları    

Kampüs içindeki devlet yurdu olanağı 1 2 3 

Kampüs içindeki özel yurt olanağı 1 2 3 

Kampüse yakın çevredeki yurt olanağı 1 2 3 

Sağlık Hizmetleri     

Mediko, Hastane vb. olanağı    

Rehberlik, Destek ve Psikolojik DanıĢmanlık Hizmetleri olanağı 1 2 3 

Güvenlik Hizmetleri    

GiriĢ/ÇıkıĢ kontrolü (kimlik kartı sorma, vb) 1 2 3 

Kampüs içi güvenlik kameraları 1 2 3 

Kampüs içi aydınlatmalar  1 2 3 

Öğrenci gösterileri için ayrılmıĢ alan  1 2 3 

Teknoloji Hizmetleri    

Kampüs alanında kablosuz internet olanağı 1 2 3 

Merkezi bilgisayar laboratuvarları 1 2 3 

Öğrenci dijital kart uygulaması 1 2 3 

Billboard gibi dijital duyuru ya da sistemleri 1 2 3 

Kütüphane     

Kütüphane çalıĢma saatleri (hafta içi/sonu) 1 2 3 

Kütüphanenin fiziksel koĢulları (aydınlatma, ısıtma, havalandırma) 1 2 3 

ÇalıĢma odalarının sayı ve kapasitesi (özel ve gruba yönelik) 1 2 3 

Hizmetler (kablosuz internet, personel tutumu vb.) 1 2 3 

Yiyecek- içecek olanakları (kantin ve yiyecek-içecek otomatları) 1 2 3 

Kütüphane içinde dijital arama olanağı 1 2 3 

Kütüphanenin fiziksel büyüklüğü (ortam büyüklüğü ve kaynak yeterliliği) 1 2 3 

SOSYAL TESĠSLER    
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ÇarĢı Hizmetleri    

Banka ve bankamatik hizmetleri 1 2 3 

AlıĢveriĢ mekanları (market, postane, kırtasiye, vb.) 1 2 3 

KiĢisel Ġhtiyaçlar Ġçin Kampüs Olanakları (Kuaför, Berber, vb) 1 2 3 

Spor Tesisleri    

Kapalı Spor Salonları (yüzme, basketbol, fitness gibi) 1 2 3 

Açık Spor Sahaları  (tenis, futbol sahası gibi) 1 2 3 

EĞLENCE ETKĠNLĠKLERĠ    

 

Spor Etkinlikleri    

Takım oyunları  1 2 3 

Müsabakalar 1 2 3 

Kültürel Etkinlikleri    

Sinema, tiyatro, eğitim fuarı, seminer, kongre, konferans, sergi alanlarının varlığı 1 2 3 

Eğlence Etkinlikleri    

Bahar Ģenlikleri  1 2 3 

KıĢ etkinlikleri 1 2 3 

Öğrencilerin etkinliklerine üniversite desteği 1 2 3 

ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ/TOPLULUKLARI 

 

   

Öğrenci akademik kulüp olanakları 1 2 3 

Öğrenci hobi kulüpleri (öğrenci gazetesi, radyosu, spor ve kültürel kulüpler) olanakları 1 2 3 

DĠĞER HĠZMETLER 

 

   

Üniversitenin sağladığı burs olanakları 1 2 3 

Yarı-zamanlı çalıĢma olanağı 1 2 3 

Sürekli eğitim ve sertifika merkezi olanakları 1 2 3 

 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere, kontrol listesinde nitelikli bir kampüste öğrencinin sosyal ve 

akademik yaĢamını destekleyici olanaklara iliĢkin göstergeler yer almaktadır. Bu göstergeler 

öğrencilerin iyi bir üniversite yaĢamı geçirmelerinde önemli etkenler olarak belirlenmiĢtir. Bu nedenle 

bu göstergeleri içeren nihai form, nitelikli bir kampüste bulunması gereken olanakların araĢtırmacı/lar, 

üniversite personeli/yönetimi, uzman/lar tarafından değerlendirmeleri Ģeklinde tasarlanmıĢtır. 

 

Tablo 2. Kampüs Ġklimi Kontrol Listesi – Öğrenci Formu 
Kampüs Ġklimi Kontrol Listesi-Öğrenci Formu A 

 

B 

 

 

Her maddeyi okuyarak hem A hem B sütunlarında yer alan 

ifadeye iliĢkin değerlendirmeyi X iĢareti ile ayrı ayrı 

değerlendiriniz. F
ik

ri
m

 Y
o

k
 

Y
et

er
si

z 

K
ıs
m
en
 

Y
et

er
li

 

Y
et

er
li

 

 

F
a

y
d

a
la

n

m
ıy
o
ru
m

 

K
ıs
m
en
 

F
a
y
d
a
la
n
ı

y
o

ru
m

 

F
a
y
d
a
la
n
ı

y
o

ru
m

 

Kampüs kafeterya yemeklerinin kalitesi/hijyeni ve fiyatlarının 

uygunluğu 

0 1 2 3 0 1 2 

  Kampüs kafeteryalarının sayısı 0 1 2 3 0 1 2 

  Kampüs kafeterya hizmetleri (personel iliĢkileri vb.) 0 1 2 3 0 1 2 

Mediko, hastane vb. tedavi olanağı 0 1 2 3 0 1 2 

Kapalı spor salonlarının (yüzme havuzu, fitness, basketbol vb.) 

sayı ve kapasitesi 

0 1 2 3 0 1 2 

Açık spor sahalarının (futbol, tenis kortu vb.) sayı ve kapasitesi  0 1 2 3 0 1 2 

Kütüphane çalıĢma saatlerinin uygunluğu (hafta içi/sonu) 0 1 2 3 0 1 2 

Kütüphanenin fiziksel özellikleri (aydınlatma, ısıtma, 

havalandırma) 

0 1 2 3 0 1 2 

ÇalıĢma odalarının sayı ve kapasitesi (bireysel ve gruba 

yönelik) 

0 1 2 3 0 1 2 

Kütüphane hizmetleri (kaynak yeterliliği, kablosuz internet vb.) 0 1 2 3 0 1 2 

Kütüphane yiyecek-içecek olanakları (kantin ya da otomatları) 0 1 2 3 0 1 2 

Takım oyunları olanakları (basketbol, futbol, voleybol vb.) 0 1 2 3 0 1 2 
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BaĢka fakülte ve üniversitelerle yapılan spor müsabakaları 

olanakları 

0 1 2 3 0 1 2 

Seminer, konferans, gezi ve sergi olanakları 0 1 2 3 0 1 2 

Kampüs içindeki sinema ve tiyatro olanakları 0 1 2 3 0 1 2 

KıĢ aylarında yapılan etkinlikler (gezi, sinema, tiyatro vb.) 0 1 2 3 0 1 2 

Öğrenci akademik kulüplerinin iĢlevi 0 1 2 3 0 1 2 

Hobi kulüplerinin iĢlevi (öğrenci gazetesi, spor, kültürel 

kulüpler)  

0 1 2 3 0 1 2 

Üniversitenin kendi sağladığı burs olanakları 0 1 2 3 0 1 2 

Öğrencinin Kısmi/Yarı-zamanlı çalıĢma olanağı 0 1 2 3 0 1 2 

Sürekli eğitim merkezi ve sertifika olanakları 0 1 2 3 0 1 2 

   

Yurdun fiziksel çevresi (yeĢil alan/ banklar vb.) 0 1 2 3  

Yurt hizmetleri (temizlik, çalıĢma odası, yemekler, kantin, vb.) 0 1 2 3 

Yurt odalarının koĢulları (sessizlik, çalıĢma masası, ferahlık) 0 1 2 3 

Yurdun internet olanakları 0 1 2 3 

Yurdun içindeki güvenlik önlemleri ve hizmetleri 0 1 2 3 

Eğitim fakültesi binasının mimarisi ve estetiği (Eski/yeni, 

ferahlık) 

0 1 2 3 

Dersliklerin fiziksel özellikleri/koĢulları (büyüklüğü, 

havalandırma, ısıtma özellikleri) 

0 1 2 3 

Eğitim fakültesinin temizliği ve hijyeni 0 1 2 3 

Eğitim fakültesine ait kantin koĢulları (büyüklük, hizmet vb.)  0 1 2 3 

Kampüse giriĢ/çıkıĢ kontrolü (kimlik kartı sorma, vb.) 0 1 2 3 

Kampüs güvenlik görevlilerinin öğrenci olaylarına müdahalesi 0 1 2 3 

Kampüs içi güvenlik (hırsızlık, taciz ve yabani hayvanlar) 0 1 2 3 

 

Tablo 2‘de görüldüğü üzere, kontrol listesinde nitelikli bir kampüste öğrencinin sosyal ve 

akademik yaĢamını destekleyici olanaklara iliĢkin göstergeler yer almaktadır. Bu göstergeler 

öğrencilerin iyi bir üniversite yaĢamı geçirmelerinde önemli etkenler olarak belirlenmiĢtir. Bu nedenle 

bu göstergeleri içeren nihai form, nitelikli bir kampüste bulunması gereken olanakların öğrenciler 

tarafından değerlendirmeleri Ģeklinde tasarlanmıĢtır. Formda görüldüğü üzere, kampüs olanaklarının 

farkında olma ve faydalanma durumu ayrı ayrı olarak ele alınmıĢtır. 

Kontrol listeleri ilgili kiĢiler tarafından doldurulduktan sonra nitelikli bir kampüs için hangi 

göstergelerin ilgili kampüste yeterli ve yetersiz olduğu belirlenebilir. Aynı zamanda bu form birkaç 

uzman tarafından bağımsız olarak doldurulduktan sonra puanlamalar karĢılaĢtırılabilir ve aralarında 

uzlaĢı sağlanıncaya dek değerlendirmeye devam edilir. Bir kampüse yönelik bu değerlendirmenin 

baĢka kampüsler için de yapılması ve baĢka değiĢkenlerle kontrol listesindeki puanlamaların 

karĢılaĢtırılması amaçlanabilir. 

SONUÇ 

Bu çalıĢmada kampüs iklimini belirlemeye yönelik iki kontrol listesi uzman/araĢtırmacı ve 

öğrenci formları olarak geliĢtirilmiĢtir. Kontrol listesi, nitelikli bir kampüsün sahip olmasa gereken 

olanaklara göre geliĢtirilmiĢtir. Kontrol listesinde üniversite öğrencilerinin sosyal ve akademik 

yaĢamlarını destekleyici göstergeler yer almaktadır. Ġki ayrı kontrol listesi formu ile öğrenci ve 

uzman/araĢtırmacı değerlendirmeleri ve bakıĢ açıları karĢılaĢtırılabilir. Kontrol listesinde, kampüse 

iliĢkin göstergelerin yanında, bir fakülteye iliĢkin göstergelerin de ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu 

çalıĢmada, kontrol listesine ―eğitim fakültesi‖ dahil edilmiĢtir, ancak ölçümün yapılmak istenildiği 

herhangi bir fakülte forma dahil edilebilir. 

KuĢkusuz, her kampüste tüm göstergelerin yeterli düzeyde olması beklenemez. Ancak, bu 

göstergeler puanlanarak gerek kampüsün yeterli ve yetersiz yönleri belirlenerek gerekli düzenlemeler 

yapılabilir gerekse bu göstergelerin baĢka değiĢkenlerle iliĢkileri incelenebilir. Bu çalıĢmanın 

sınırlılığı, literatürde nitelikli bir kampüste bulunması gereken göstergelere iliĢkin kaynak ve 

araĢtırmaların çok yetersiz olmasıdır. Bu anlamda, nitelikli kabul edilen bazı üniversitelerin 

kampüslerinde barındırdığı olanaklar gözlemlenmiĢ ve bunlardan da yararlanılmıĢtır. BaĢka bir 

sınırlılık ise, bu çalıĢmada ele alınan ―kampüs iklimi‖ kavramı kampüs olanakları ile 



429 

sınırlandırılmıĢtır. Bunun önemli bir nedeni, kampüs ikliminin birçok bağlamı içermesi ve kapsamının 

çok geniĢ olmasıdır. 

Ġleriki çalıĢmalarda bu ölçme aracı kullanılarak çeĢitli değiĢkenlere ait ölçümler ile kampüs 

iklimine iliĢkin gösterge puanları karĢılaĢtırılabilir. Böylelikle, hangi değiĢkenlerin kampüs ikliminden 

etkilendiği ve kampüs iklimi ile iliĢkili olduğu incelenebilir. 
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Özet 

 
Kariyer insan hayatının kilometre taĢlarını oluĢturan önemli bir unsurdur. Ġçinde bulunduğumuz bilgi ve 

teknoloji çağında değiĢim değiĢmeyen tek Ģeydir. Bilim ve teknolojide yaĢanan bu büyük değiĢiklikler insan 

kaynağının değiĢimini ve geliĢimini de zorunlu kılmaktadır. Yeni açılan iĢ sahaları ve bu iĢlerde çalıĢacak olan 

yetiĢmiĢ insan kaynağı ihtiyacı kariyer geliĢimini de gerekli kılmaktadır.  Üniversite öğrencilerinin iĢ hayatına 

adım atacağı bu dönemde kariyerleriyle ilgili gösterecekleri uyum, iyimserlik ve iĢ piyasalarına iliĢkin algılarının 

büyük önem taĢıdığı değerlendirilmektedir. Buradan hareketle, bu çalıĢmanın amacı, bireylerde pozitif kariyer 

tutumlarını incelemektir. ÇalıĢmada, Rottinghaus, Day ve Borgen (2005) tarafından geliĢtirilen ve Kalafat (2012) 

tarafından Türk örneklemine uygunluğu tespit edilen Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL) kullanılmıĢtır. Ölçek, 

kariyer uyumluluğu (KU), kariyer iyimserliği (KĠ) ve iĢ piyasalarına iliĢkin algılanan bilgi (AB) adı verilen üç alt 

boyuttan ve 25 maddeden oluĢmaktadır. 

ÇalıĢmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıĢtır. Kolayda örnekleme yöntemine göre seçilen Yalova 

Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans öğrencilerine uygulanan anketlerden 89 tanesi 

değerlendirmeye alınmıĢtır. Uygun istatistiksel analizlere tabi tutulan verilerin değerlendirilmesi sonucunda elde 

edilen bulgular yorumlanmıĢ ve çalıĢmada bu yorumlara yer verilmiĢtir. 

ÇalıĢmadan elde edilen sonuçların, üniversite öğrencilerinin iĢ hayatına geçiĢlerine, kariyerlerine daha iyimser 

yaklaĢarak iĢ dünyası hakkında bilgi edinmelerine ve kariyerlerine uyum sağlamalarına ıĢık tutacağı 

düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kariyer, kariyer uyumu, kariyer iyimserliği, kariyer geleceği. 

 

The Eveluation Of Universty Student’s Perceptions Regarding Carieer 

Future: A Study On Students Of Yalova Universty Office Management And 

Executive Assistant 
 

Abstract 

Carieer is an important elemant which is forming milestone of human life. The Changes is an only 

things don‘t change in thecnology and information age we live in. the great changes in science and 

thecnology make require exchanges and development of human resource. Newly opened jobs and 

needs of trained human resource which are work in those jobs also make require to carieer 

development. In this period which is the university students will step up to business world, their 

carieer harmony, carieer optimisim and their perception in labor market is considered to be paramount 

importance. Hence, the aim of this study is to exemaine positive carieer attitudes of individuals. In this 

study, the KARGEL (Carieer Future Scale) scale which is developed by Day and Borgen (2005) and 

determined of Turkish semple compliance by Kalafat (2012), is used. The scale is comprised 25 items 

in three parts which are called Carieer Compatibilty (CC), Carieer Optimisim (CO) and the perceived 

information about the job market (PI). 

In this study, Questionnaire methods was used for data collection. 89 survey which was applied on 

undergraduate students of Yalova University Office Management and Executive Assistant department, 

was evaluated and easy sampling methods was used for data collection. The most appropriate 

statistical analysis methods was used for evaluate collected data and the optained results and findings 

were commented. 

According to the results of study,  

The optained results of study are considered to shed light to collage student transition to the working 

life, to compatible their carieer and to gain more knowlage about on working life by means of 

optimistic approach on their carieer.   

Key Words: Carieer, Carieer Compatibilty, Carieer Optimisim, Carieer Future. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde, hayat boyu devam eden bir süreç olduğu evrensel olarak kabul edilen kariyer 

geliĢimi, birçok üniversite öğrencisinin üstesinden etkili bir biçimde üstesinden gelmek için yeterince 

hazırlıklı olmadığı ve birçoğunun da oldukça zorlayıcı bulduğu bir süreçtir. Bu dönemde öğrencilerin 

en çok bilmek istediği yani merak ettikleri Ģeyler (Niles v.d., ;2013:418-430): 

1- Kendileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, 

2- Kariyer amaçlarını belirlemek, 

3- Kariyer planlarından daha emin olmak, 

4- Kariyer seçeneklerini keĢfetmek, 

5- Eğitimlerini planlamak, 

6-  ĠĢ arama becerilerini öğrenmek olarak ifade edilebilir.  

Günümüzde kariyer, iĢin yeniden yapılandırılması yoluyla birey için anlamlı ve psikolojik 

olarak bireyi tatmin edici bir süreç anlamına gelmektedir. Bu süreçte ilerleme yerine, bilgi kazanma ve 

kendini geliĢtirme daha önemli hale gelmektedir (ErdoğmuĢ, 2003: 12). 

Kariyer geliĢim kuramları ve mesleki danıĢmanlık alanlarında yıllardır birçok araĢtırma 

yapıldığı halde özel bir konu olan üniversiteden iĢe geçiĢ ile ilgili çalıĢmalar son zamanlarda ortaya 

çıkmıĢtır. Yabancı literatürde konuyla ilgili bazı çalıĢmalar yapılmıĢ ve ölçme araçları geliĢtirilmiĢtir. 

Bu çalıĢmalarda kariyer uyumu ya da esnekliği ve kariyer iyimserliği baĢarılı bir geçiĢte etkili olan 

önemli değiĢkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalıĢmaların değerlendirilmesiyle ülkemizdeki 

bireylerin üniversiteden iĢe geçiĢleriyle ilgili araĢtırmaların çok fazla olmadığı gözlemlenmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın bu alanda önemli bir boĢluğu dolduracağı değerlendirilmektedir. ÇalıĢmada ilk olarak 

kariyer kavramı ele alınacak sonra sırasıyla kariyer uyumu, kariyer iyimserliği kavramları 

değerlendirilecektir. 

 

Kariyer 

Kariyer kavramı için dört farklı tanımdan bahsedilebilir: Birincisi, kariyer; ilerleme olarak 

tanımlanmıĢtır. Yani, kariyer kiĢinin bir Ģirketteki iĢ yaĢamı boyunca aldığı terfiler veya yükselmeler 

olarak tanımlanmaktadır (Noe & Çetin, 2009: 400; Bingöl, 2013: 329). Ġkincisi, kariyer meslek olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu tanım kariyerin ancak açık bir ilerleme yolu içeren belli mesleklerde 

gerçekleĢtirilebileceğini ileri sürmektedir. Örneğin, doktorlar, profesörler, iĢ adamları, avukatlar ve 

diğer profesyonellerin kariyer yapma olanakları vardır. Üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve 

asistanlar, doçent ya da profesör olabilirler.  

Yöneticiler, yönetim eğitimi alınan iĢlerle baĢlayıp, daha sonra süpervizör olup sonra da üst 

düzey yöneticiliğe yükselebilirler. Garsonlar ve bakım çalıĢanları gibi iĢleri baĢka ilgili pozisyonlara 

yönelmeyen çalıĢanların kariyer yapacakları düĢünülmemektedir. Üçüncüsü, kariyer yaĢam boyu 

sürecek bir iĢ silsilesi olarak düĢünülebilir. Bir kiĢinin kariyeri bu kiĢinin hayatı boyunca yaptığı iĢler 

–mesleği veya iĢ seviyesi ne olursa olsun- dizisidir. Bu tanıma göre herkesin bir kariyeri vardır. 

Dördüncüsü, kariyer rol ile ilgili deneyimlerin yaĢam boyu sıralanması olarak da tanımlanabilir. 

Kariyer kiĢilerin çalıĢma geçmiĢlerindeki iĢleri ve görevleri nasıl deneyimlediklerini ifade etmektedir. 

Bu tanım gelinen konumlar ve iĢ değiĢiklikleri ile kiĢinin iĢi ve hayatı ile ilgili duygularını ve 

tutumlarını da içermektedir (Noe & Çetin, 2009: 400). 

 

Kariyer Uyumu 

Kariyer uyumu kavramı insanların ömürleri boyunca her yaĢında, ortaya çıkacak değiĢimlere 

hazırlıklı olmaları için meslekler ve çevre ile ilgili bilgi sahibi olmalarını içeren bir kavramdır. Kariyer 

uyumu kiĢinin önceden tahmin edilebilen veya Ģu anda var olan iĢ rolleri ve iĢ yaĢamında önceden 

tahmin edilemeyen ve değiĢikliklerin neden olduğu kararsızlık durumlarıyla baĢ edebilmesidir 

(Savickas,1997:249). 

Kariyer uyumu üç temel yapıdan oluĢturmaktadır. Bunlar; planlama tutumları, kendini ve 

çevreyi keĢif ve karar verme bilgililiğidir. Bu üç temel yapı daha ayrıntılı analiz edildiğinde aĢağıdaki 

gibi altı alt boyut karĢımıza çıkmaktadır (Savickas,1997:251-257). 

Öz farkındalık; kariyer planlamasıyla ilgili kiĢinin kendinin ve kiĢilik özelliklerinin ne kadar 

farkında olduğudur. Ayrıca diğer özel alanlara iliĢkin de kendisiyle ilgili araĢtırmalara devam 

etmesidir. 
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Mesleki farkındalık; ĠĢ dünyasını ve istihdam eğilimlerini çok iyi anlayabilme, ekonomi 

haberlerini ve kendisiyle ilgili olan diğer geliĢmeleri takip edebilmektir. Destek, ailenin ve çevrenin 

desteğini anlamak ve anlaĢıldığını, desteklendiğini hissetmektir. 

Kontrol kavramı ise tercih ve seçimlerimle kontrolü sağlayabilmektir. 

ĠĢ yaĢam dengesi, iĢ yaĢamı ile dıĢarıdaki yaĢam arasında dengeyi sağlayabilme, farklı roller 

arasında dengeyi sağlayabilmedir. 

Kariyere geçiĢ dönemine güven, mesleğe geçiĢ aĢamasındakiler için iĢ yaĢamındaki 

değiĢikliklere iliĢkin dayanıklı ve kendine değiĢikliklerle baĢ edebilme konusunda güven duymaktır. 

BaĢka bir deyiĢle, bu kavramların tümü genç yetiĢkinler için kariyer uyumunun içeriğini 

oluĢturmaktadır. 

 

Kariyer İyimserliği 

 Scheier ve Carver (1985)‘a göre, kimi zaman zor koĢullar altında bile, kariyer planına iliĢkin 

beklentilerin gerçekleĢmesinin zor gibi görünmesine rağmen kariyer geleceğine iliĢkin pozitif bir bakıĢ 

açısı sahibi olmak ve buna bağlı olarak hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik çaba içinde olmaktır 

(Akt. Scheier & Carver, 1987: 182). 

Ġyimserlik eğilimi olan kiĢiler engeller çıktığında bile amaçlarına ulaĢabileceklerini 

düĢünmektedirler (Crane & Crane, 2007: 18). Ġyimser olanlar bilgiyi ortaya koyma sürecinde daha 

esnek olduğu için yeni durumlara dahi iyi adapte olabilmekte ayrıca kötümserler bir hedefe ulaĢma 

yolunda üzerlerine düĢen görevleri yerine getirmede daha baĢarısız olabilmektedirler (Rottinghaus, 

Day & Borgen, 2005:12). 

 

Kariyer Geleceği  

Kariyer geleceği özetle; bireylerin kariyerleri ile ilgili karar verirken kariyerlerine iyimser bir 

bakıĢ açıĢıyla bakmaları ve kariyer uyum süreçlerini daha sağlıklı tamamlayabilmelerini ve iĢ 

piyasaları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayan bir kavramdır (Rottinghaus, 2009).  

 

ARAġTIRMA VE YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalıĢmada Rottinghaus, Day ve Borgen (2005) tarafından geliĢtirilen ölçekle Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencilerinin kariyer planlama tutumlarını değerlendirmek 

amaçlanmıĢtır.  

 

Araştırmanın Yöntemi 

AraĢtırmada var olan bir durum saptanmaya çalıĢıldığı için nicel yöntem kullanılmıĢtır. 

Öğrencilerin kariyer planlama tutumlarını değerlendirmek amacıyla Rottinghaus, Day ve Borgen 

(2005) tarafından geliĢtirilen ölçek öğrencilere uygulanmıĢtır. 

 

Çalışma Grubu 

ÇalıĢma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Yalova‘da Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı bölümünde okuyan önlisans öğrencileri oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu, kolayda 

örnekleme yöntemi ile seçilmiĢtir. ÇalıĢmaya Yalova Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı Bölümünden 89 öğrenci katılmıĢtır. Bu öğrencilerden 57‘si (%64) ikinci sınıf iken 32‘si 

(%36) birinci sınıf öğrencisidir. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyet durumuna bakıldığında, 26‘sı 

(%29,2) erkek, 63‘ü (70,8) kadın olduğu görülmekte iken yaĢlarına bakıldığında, %27‘si 19 yaĢında, 

% 37‘si 20 yaĢında ve % 18‘i 21 yaĢında olduğu görülmektedir. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin gelir 

durumunun, %50,6‘sı 1001 TL ve 2000 TL arası olduğu, % 38,2‘si 1000 TL‘nin altında olduğu 

görülmektedir. ÇalıĢma verileri 2015 yılının nisan ve mayıs aylarında toplanmıĢtır. 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde; örneklem grubuna uygulanan ölçek sonuçlarından elde edilen bulgular yer 

almaktadır. 
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Tablo 1. KARGEL Maddeleri’ne ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 
  N Ort. Std.Sapma 

Yeni iĢ ortamlarına alıĢmakta oldukça 

baĢarılıyım. 
89 3,63 1,06 

Kariyer planlarımdaki değiĢikliklere kolayca 

uyum sağlayabilirim. 
89 3,56 0,99 

Kariyer hedeflerini gerçekleĢtirmede önüme 

çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilirim. 
89 3,89 0,96 

ĠĢle ilgili yeni görevler almaktan keyif 

duyarım. 
89 4,2 0,96 

ĠĢ dünyasındaki değiĢikliklere kolayca uyum 

sağlayabilirim. 
89 3,53 0,97 

ĠĢ yaĢamının artan taleplerine kolayca uyum 

sağlayabilirim. 
89 3,4 0,93 

Diğer insanlar kariyer planlarımdaki 

değiĢikliklere kolayca alıĢabildiğimi söyler. 
89 3,47 1,03 

Kariyerimdeki baĢarımı benim çabalarım 

belirleyecektir. 
89 4,57 0,82 

Kariyerimle iliĢkili planlarım tam olarak 

gerçekleĢmediğinde üzülmek yerine hemen 

kendimi toplama eğilimindeyim. 

89 3,56 1,13 

Kariyerim üzerinde çok az kontrole sahibim. 89 3,6 1,21 

Kariyerimdeki baĢarılar üzerinde çok az 

kontrole sahibim. 
89 3,74 1,23 

Kariyerim hakkında düĢündüğümde 

heyecanlanırım. 
89 4,34 3,32 

Kariyerim hakkında düĢünmek bana ilham 

verir. 
89 4,11 0,95 

Kariyerim hakkında düĢünmek canımı sıkar. 89 4,18 1,05 

Benim için kariyer hedefleri belirlemek çok 

zordur. 
89 3,64 1,32 

Yeteneklerimi özel bir kariyer planıyla 

iliĢkilendirmek zordur. 
89 3,28 1,24 

Mesleki ilgilerimin farkındayım. 89 3,91 1,06 

Kariyer hayallerimi takip etme konusunda 

oldukça azimliyim. 
89 3,61 1,01 

Ġleride mesleğimde baĢarılı olup 

olmayacağımdan emin değilim. 
89 3,56 1,31 

Doğru mesleği bulmak çok zordur. 89 2,69 1,39 

Kariyerimi planlamak son derece doğal bir 

iĢtir. 
89 3,75 1,13 

Kariyerimle iliĢkili doğru kararları alacağıma 

kesinlikle eminim. 
89 2,4 0,96 

ĠĢ piyasasındaki eğilimleri anlamakta çok 

iyiyim. 
89 3,25 0,93 

ĠĢ piyasasındaki eğilimleri anlayamıyorum. 89 3,34 1,14 

Gelecekte mesleklerde meydana gelecek 

değiĢimi tahmin etmek çok kolaydır. 
89 2,78 1,06 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğrencilerin ―İşle ilgili yeni görevler 

almaktan keyif duyarım.‖ (4,20), ―Kariyerimdeki başarımı benim çabalarım belirleyecektir.‖ (4,57), 

―Kariyerim hakkında düşündüğümde heyecanlanırım.‖ (4,34), görüĢlerine yüksek düzeyde katılım 

göstermiĢtir.  
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Tablo 2. KARGEL Maddeleri‘ne ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

  N Ort. Std.Sapma 

KU (Kariyer Uyumluluğu) 89 3,33 0,64 

KĠ (Kariyer Ġyimserliği) 89 3,59 0,69 

AB (ĠĢ Piyasasına Göre Algılanan 

Bilgi) 
89 3,12 0,72 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğrencilerin, Kariyer Ġyimserliği (KĠ) en 

yüksek olduğu (3,59) görülmekte iken, Kariyer Uyumluluğun (KU) da yüksek olduğu (3,33) 

görülmektedir. ĠĢ Piyasasına göre algılanan bilgi ise (3,12) orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

 

SONUÇ 

KARGEL ölçeğinden elde edilen sonuçlar göstermiĢtir ki; örneklem grubunun cinsiyet, yaĢ, 

gelir durumlarına göre Kariyer Ġyimserliği (KĠ), Kariyer Uyumu (KU) ve ĠĢ Piyasasına göre algılanan 

bilgi (AB) farklılık göstermemektedir. Bunun nedeni örneklem sayısının azlığı olarak açıklanabilir. 

Fakat çalıĢma bununla birlikte bazı sınırlılıkları da içermektedir. AraĢtırma sadece üniversite 

öğrencileri üzerinde yürütülmüĢtür. Ortaöğretim öğrencilerinde de geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmalarının yapılması faydalı olacaktır. Ayrıca ölçeğin yeni geliĢtirilmiĢ olması ve yurt dıĢında 

baĢka bir uyarlama çalıĢması yapılmamıĢ olması hem bir sınırlılık hem de bir avantaj olarak 

değerlendirilebilir. Bu uyarlama çalıĢmasından elde edilen sonuçların, danıĢanların yaĢamlarında, 

kendilerinde ve çalıĢma dünyasında yaĢanan değiĢimlere alıĢmalarını sağlama amacıyla uygulayıcılara 

fayda sağlayacağına inanılmaktadır. 
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Abstract 

 

 Magic is the use of rituals, actions, symbols or a special formula of words to take control over 

people and things or reach particular aims by means of utilizing supernatural powers and connecting 

with psychic realm. It has been available in mythology since ancient times and in many different 

cultures in present time. From ancient myths to the modern fantasy fiction, magic has mostly used in 

literature.  

Among contemporary fantasy novels, Harry Potter books, which are highly related to magic, 

imagination, and sorcery should definitely be noted. Harry Potter is a series of seven fantasy novels 

written by J. K. Rowling, a British writer. The books have been written during a decade, from 1997 to 

2007 and gained worldwide popularity. The novels handle the story of a young wizard Harry Potter 

through Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry where he struggles with dark wizard called Lord 

Voldemort, the killer of his parents.  

Each novel contains full of fictional elements including the secret platform which leads the 

wizards to the Hogwarts, flying brooms that make them go up to the sky, magical warns to cast a spell, 

the cloak of invisibility, the deluminator which is used to take the light from every place and restore it 

again, the three-headed dog, and others. Besides fantasy, every novel includes real factors, too. For 

instance, the characters are real people with realistic features and feelings such as true friendship, 

rivalry, the feeling of jealousy, the desire of victory, etc. In this paper, the unity of fantasy and reality 

and their effects on readers are discussed.    

 

Key words: fictional elements, reality, effects on readers 

 

Joanne Rowling, best known as J. K. Rowling is a famous British novelist, screenwriter, and 

film producer who is mainly distinguished as the author of the Harry Potter books, worldwide 

attention grabbing fantasy series. She has chosen her pen name J. K., using her grandmother‘s name 

Kathleen for the final initial. Her books have got global fame and sold over 400 million copies. The 

Harry Potter series has been on the top of the best-seller list which has brought the author great 

popularity all over the world and made her the richest writer.   

J. K. Rowling was born on July 31, 1965 in Yate, Gloucestershire, England in a family of book-

lovers. From the earlier ages, she was fond of books and began writing short stories as a child. As a 

young girl Joanne attended the University of Exter, where she studied French and Classics, which 

would later be useful for her best-known book series. Rowling first had the idea of writing the Harry 

Potter book when she was on a 4 hour delayed train travelling from Manchester to London in 1990. As 

years passed, many changes happened in her life which caused some difficulties in finishing the novel. 

Being a single parent with a daughter from a brief marriage, Rowling wrote the book through hard 

times of depression and poverty. 

 Harry Potter is the series of fantasy novels which has got boundless popularity, praise and 

approval by critics, and also commercial affluence since the first book Harry Potter and the 

Philosopher‘s Stone was published in 1997. After the extensive acclaim the following seven books 

were published in sequence through ten years including the ones named ―Harry Potter and the 

Chamber of Secrets‖ (1998), ―Harry Potter and the Prisoner of Azkaban‖ (1999), ―Harry Potter and the 

Goblet of Fire‖ (2000), ―Harry Potter and the order of Phoenix‖ (2003), ―Harry Potter and the Half-

Blood Prince‖ (2005), ―Harry Potter and the Deathly Hallows‖ (2007). 

The novels handle the story of a young wizard Harry Potter through Hogwarts School of 

Witchcraft and Wizardry where he struggles with dark wizard called Lord Voldemort, the killer of his 

parents. However each novel contains full of fictional elements which attract children‘s attention 

immediately, the series has gain the appreciation of adult readers too. One of the main factors of its 

acclamation among the readers of almost all age groups is the realistic sights combined with 

fantastical motives. Besides imaginary figures such as the secret platform which leads the wizards to 

mailto:azada_gasimova@yahoo.com
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Hogwarts_School_of_Witchcraft_and_Wizardry
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the Hogwarts, flying brooms that make them go up to the sky, magical warns to cast a spell, the cloak 

of invisibility, the deluminator which is used to take the light from every place and restore it again, the 

three-headed dog, and others, the reality is also an inseparable part of the novels. For instance, the 

characters are real people with realistic features and feelings including true friendship, rivalry, the 

feeling of jealousy, the desire of victory, etc. 

Harry Potter is an excellent mixture of fantasy and reality which evokes the readers‘ own 

imagination and makes them feel like the personages of the novel. As the author herself mentioned 

that Harry Potter is a kind of novel in which implementing wizardry is just a metaphor for improving 

the reader‘s full potential. In the novels Harry‘s life turns from being a miserable orphan who was 

treated unfairly by her relatives into magical and adventurous one where he is treated like a hero 

recognized by everyone. It illustrates the desire of every child, and his escape from hard times and 

agony to the new environment with friends, respect, fame, and being an important and useful figure 

reflects the children‘s wish to the perfect life.  

Furthermore, the feelings belonged to the characters including fear, love; longing, jealousy, 

greed, and also description of rivalry and true friendship express real elements through fantasy. 

Friendship is a pure feeling is showed and taught to the children and reminded adults. In the novel, the 

real friendship among Harry, Hermione, and Ron, their loyalty and support to one another in all 

situations can teach a significant lesson on friendship in a real life. At the beginning of the Harry 

Potter and the Philosopher‘s stone, Harry‘s refusal to Malfoy‘s invitation and his preference 

trustworthy friendship over reputation remind the importance of friendship again and show that 

popularity can be attractive but is not always good. 

On the other hand, rivalry is a real feeling which motivates people to reach goals and succeed in 

life. The demonstration of rivalry between Draco Malfoy and Harry Potter can be a right example, but 

the other objective of the book is warning about the danger of too much greed and ambition which can 

be caused by strong feeling of rivalry and desire of victory. Besides, jealousy is also among the 

feelings that lead people to extreme danger if they do not fight with it. Jealousy is kept inside every 

human being, but if the one is not able to avoid it, unbearably hard and unhappy life is inescapable. 

The reader can observe the feeling of jealousy in the personage of Draco Malfoy for Harry‘s fame and 

success and Harry‘s aunt jealous behavior for his mother even if she is not alive. 

Apart from negative feelings, there are some feelings shown in different parts of the novel that 

affect the reader deeply. For instance, the part of the novel where Harry stands in front of the Mirror of 

Erised is heartbreaking, and it indicates Harry‘s longing for her parents who are dead. As the mirror 

reflects the person that one desires most in life, Harry sees the images of his parents. This situation 

reminds the readers about their own parents and family relations.    
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Özet 

 

Bilgisayar dünyasında güvenlik konusu uzunca bir süredir ciddi bir problem teĢkil etmektedir. 

Bilgisayar güvenliği, pek çok parçadan oluĢan çok boyutlu bir yapıya sahiptir.  Bu sadece bilgisayar 

kullanıcılarının değil, bilgisayar yazılımcılarının da dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri 

haline gelmiĢtir. Özellikle de Bilgisayar Teknolojileri bölümünde okuyan ve yazılım üreten öğrenciler 

açısından güvenlik bilinmesi gereken ve sorumluluk isteyen bir alandır. Ancak Ģu anki müfredat 

içerisinde güvenlikle ilgili bir dersin olmaması sorun oluĢturmaktadır. 

Bu makalenin amacı halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümünde okuyan öğrencilerin güvenlik konusunda bilgi 

birikimlerini ve mesleki açıdan yaklaĢımlarını ölçmek ve değerlendirmektir. Bununla ilgili olarak 22 

sorudan oluĢan bir anket hazırlanmıĢ ve 1. ve 2. sınıfta okuyan toplam 104 öğrenci arasında anket 

yapılmıĢtır. Sorular kapalı uçlu ve test biçimindedir. Testin güvenirliği için yarılama yöntemi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerle, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümünde okutulan müfredata 

güvenlikle bilgilerinin eklenmesine yönelik öneriler getirilmiĢtir. Bu sayede güvenlik eğitimlerinin ve 

güvenlik bilincinin artırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Güvenliği, Eğitim, Meslek Yüksekokulları 

 

Security from the perspective of students who have been studying in Computer 

Technology Department 
 

Abstract 

 

In the computer world, security is a serious problem for a long time. Computer security has a multi-

dimensional structure and consisting of many parts. This subject is also become one of the most 

important issues to pay attention for computer programmers not just for computer users. Especially, 

for the students who have been studying and developing software in the Department of Computer 

Technology, security is an area that should be known and requires responsibility. However within the 

current curriculum, lack of security related courses constitute problems. 

The purpose of this article is to measure and to evaluate the knowledge and professional approach of 

the students about security who have been studying in Computer Technology Department.  In this 

context, a survey was conducted among students who have been studying in Computer Technology 

Department of Technical Sciences Vocational School at Karamanoğlu Mehmetbey University. Within 

the data obtained from the survey, recommendations were made about giving security information in 

future courses. Thus, it is aimed to increase the security training and awareness. 

Keywords: Computer Security, Education, Vocational Highschools 

 

 

GĠRĠġ 
 

Günümüzde teknolojik bağımlılığımız artması, kiĢisel verilerin pek çok farklı platformda 

tutuluyor olması güvenlik ihtiyacını giderek arttırmaktadır. Örneğin kiĢisel verilerin yayılması 

noktasında yakın dönemde Myspace sitesinden 360 milyon, Linkedln sitesinden 164 milyon, Tumblr 

sitesinden 65 milyon kullanıcının bilgisi internette yayınlanmıĢtır. Türkiye‘de ise 49 milyon seçmenin 

bilgileri barındıran veritabanı yayınlanmıĢtır. Bulut biliĢim sistemleri yaygınlaĢtıkça uygulama verileri 

internet ortamına taĢınmakta bu da giderek daha fazla sayıda kötü niyetli kullanıcının ilgisini 

çekmektedir. 
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Bilgi güvenliği alanı, teknolojik geliĢmeler bağlı olarak değiĢim göstermekte ve gitgide yeni saldırı 

biçimleri ve tehditler ortaya çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda enerji, su, gıda ve sağlık hizmetleri 

gibi kritik altyapılara, mobil teknolojilere, bulut biliĢim teknolojilerine ve sosyal ağlara yapılan 

saldırılar artmaktadır. (Marinos, 2013).  Mevcut saldırı biçimleri arka kapılar, zararlı yazılımlar, casus 

yazılımlar, sistem aracı gibi görünen rootkitler, uzaktan yönetim araçları, e-posta bombardımanı, veri 

trafiğinin izlenmesi, veri trafiğini izlerken gizlenme, sql kodlarının kullanılarak sistem kodlarına 

ulaĢılması, bireylerin sahte adreslere yönlendirilmesi ve reklam bedelli yazılımlar gibi araçlar ve 

yöntemlerdir (Canbek, 2005). Giderek artan bu saldırılardan korunabilmek için yetiĢmiĢ personel 

ihtiyacı bulunmaktadır. Üniversiteler, bilimsel bilginin üretilmesinin yanında biliĢim ve iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler sonucu ortaya çıkan yeni gereksinimleri, öğretim programlarına 

yansıtarak paydaĢlarının yeterliliklerine kazandıran kurumlardır (Özarslan&Emirtekin&Balta, 2014:1). 

Programcı ve tekniker yetiĢtiren bilgisayar teknolojisi alanında faaliyetleri sürdüren 

yüksekokullarımızda ise siber güvenlik eğitimleri oldukça yetersiz seviyededir. Özellikle bilgi 

güvenliği teknolojisi alanında eğitim veren az sayıda meslek yüksekokulu bulunsa da özellikle 

bilgisayar teknolojisi bölümlerinde bu konudaki dersler ve eğitim içerikleri kısıtlı kalmaktadır. Mevcut 

programla, ağ ve veritabanı derslerinde kısmi olarak bu bilgilere yer verilmekte ancak yeterli bir 

seviyeye ulaĢmamaktadır. Bu bölümlerin teknolojinin sürekli artan hızına ayak uydurup, yazılım 

güvenliği, web sitesi güvenliği, veri tabanı güvenliği, ağ güvenliği gibi alanlarda eğitim seviyelerini 

arttırmaları gerekmektedir. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Teknik Bilimler meslek Yüksekokulu, Bilgisayar 

Teknolojileri bölümünde 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim gören 1. ve 2. Sınıf öğrencileri 

arasında toplam 104 öğrenci bu çalıĢmaya katılmıĢtır. Veri toplama tekniği olarak için bu öğrenciler 

arasında yüz yüze görüĢme tekniğiyle anket çalıĢması yapılmıĢtır. Ġlk 3 soru cinsiyet, yaĢ ve öğretim 

türü bilgilerini içermektedir Diğer sorularda ise 4‘lü Likert ölçeği kullanılmıĢtır. Anket soruları 

―BiliĢim Güvenliği Eğitimi Verebilme Yeterliliği Algısı‖ (Pusey&Sadera, 2011) araĢtırmasındaki 

sorularının bir varyasyonundan oluĢmaktadır. Anket soruları web güvenliği, bulut biliĢim, ağ güvenliği 

mobil güvenlik, yazılım güvenliği, SSL protokolü ve kriptoloji gibi konulardan oluĢmaktadır. Anket 

çalıĢmasında yarılama yöntemiyle güvenilirlik analizi yapılmıĢ, Spearman-Brown formülü 

uygulandığında 0.83 katsayısı elde edilmiĢtir. Güvenilirlik katsayısının 0,80 – 1,00 arasında olması 

ölçeğin yüksek güvenilirlikte olduğunu göstermektedir (Akgül ve Çevik, 2005:435) 

 

Bulgular 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve yaĢ dağılım bilgileri 1. Nolu tabloda verilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Cinsiyet ve yaĢ dağılımları 

Cinsiyet Sayı % 

Kız  48 46 

Erkek 56 54 

Toplam 104 100 

YaĢ Sayı % 

20 yaĢ altı 71 68 

20 yaĢ ve üstü 33 32 

 

Buna göre öğrencilerin % 46‘sını kız, %54‘ünü erkek öğrenciler oluĢturmaktadır. Bunlardan %68‘i 20 

yaĢ altı öğrencileri,%32‘i ise 20 ve üstü yaĢ grubunda bulunmaktadır. 

 

Yine 2. Tabloda öğrencilerin öğretim programı oranları verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Öğretim programı dağılımı 

YaĢ Sayı % 

Normal öğrenim 61 59 
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Ġkinci öğrenim 43 41 

Toplam 104 100 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %59‘sı normal öğretim programında %41‘i ise ikinci öğretim 

programında yer almaktadır.  

 

Tablo 3: Konular 

Konu Ortalama Standart sapma 

Cep telefonu güvenliği 2,78 0,98 

Web Sitesi – SQL  güvenliği 3,02 0,85 

Kriptoloji 1,90 1,10 

Ransomware güvenliği 1,75 1,12 

Kablosuz sistemlerin güvenliği 3,04 0,99 

Sosyal medya güvenliği 3,25 0,98 

Bankacılık güvenliği 3,12 0,89 

Phishing (Oltalama) güvenliği 2,51 1,05 

Bulut biliĢim güvenliği 3,02 1,08 

HTTP-HTTPS -SSL güvenliği 2,75 1,10 

Port güvenliği 2,69 1,03 

Cookie güvenliği 2,75 1,04 

Spyware-Malware güvenliği 3,28 0,90 

Keylogger güvenliği 3,11 0,99 

Backdoor (Arkakapı) güvenliği 2,92 1,02 

Veritabanı güvenliği 3,09 0,88 

Güvenlik duvarı 3,06 1,00 

Yazılım güvenliği 3,10 0,95 

DOS – DDOS saldırılarına karĢı güvenlik 2,10 1,10 
Likert ölçeği 1 = Hiç duymadım. 2 = Duydum ama anlamını bilmiyorum. 3 = Bunu biliyorum ama nasıl 

uygulayacağımı bilmiyorum. 4 = Bunu biliyorum ve nasıl uygulayacağımı biliyorum. 
 

SONUÇ 

 

Değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin Kriptoloji, DDOS, Ransomware gibi konularda 

çok az bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Yine ismen tanıdıkları yazılım güvenliği, web sitesi 

güvenliği, veritabanı güvenliği gibi konularda güvenliği sağlayacak kadar yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olamadıkları gözlenmektedir. Hackerlar yeniliklerine nasıl hızlıca adapte olabiliyorsa, programcı ve 

tekniker olarak yetiĢen bu öğrencilerin de güvenlik alanında da bilgi düzeylerini geliĢtirip tehdit ve 

saldırılara karĢı defansta olmaları gerekmektedir. Ancak bunun mümkün olabilmesi içi YÖK ve ilgili 

üniversitelere de görev düĢmektedir. Mevcut müfredatların güncellenmesi, bu konuyla ilgili ek 

derslerin konulması güvenlik bilincini arttıracaktır.  
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Özet 

 

Etkili olabilecek teknolojilerin, öğrencilerin kullanmak isteyeceği çekicilikte olmaması ya da 

teknolojinin öğrenciye göre etkili bir Ģekilde entegre edilememesi, öğrencinin üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu söylenebilir. Günümüz öğrencilerinin teknoloji ile yakından iliĢki içinde oldukları 

bilinmektedir. Bu yüzden, fakülte ve dersliklerde kullanılan teknolojik altyapının  ne düzeyde olduğu 

merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Buradan yola çıkarak çalıĢmada, eğitim fakültelerinin 

teknolojik altyapısının ne düzeyde olduğunun incelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada nicel araĢtırma 

yöntemlerinden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 150 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak fakülte ve dersliklerin ―Teknolojik Altyapısına‖ iliĢkin sorular 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen bulgular betimsel istatistiklere (yüzde, frekans, ortalama) tabi 

tutulmuĢtur. Sonuçlar detaylı bir Ģekilde analiz edilerek tartıĢılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakültesi, Öğretmen Adayı, Teknolojik Altyapı  

 

Investıgatıon Of The Technologıcal Infrastructure Of The Educatıon 

Facultıes  
 

Abstract 

 

Technologies that can be effective are not attractive as students want to use or technology cannot 

integrated effectively according to students are can be said to be important obstacle for student. It is 

known that today‘s students have a close relationship with technology. For this reason, the level of the 

technological infrastructure used in faculty and classrooms among the questions in concern. Starting 

from this point of view, investigation of the technological infrastructure used in faculty is aimed. 

Quantitative research methods are used in the study. The sample of the study composed of 150 pre-

service teachers studying in Yuzuncu Yıl University Faculty of Education Primary School Teaching 

Department. As for data collection tool, questions developed by the researchers related with 

―Technological Infrastructure‖ is used in the study. Findings gathered through study are analysed with 

descriptive statistics (percentage, frequency, average). Results are discussed in details. 

 

Key Words: Faculty of Education, Preservice Teacher, Technologic Infrastructure  

 

GĠRĠġ 

Literatürde yer alan çalıĢmalar, öğrencilerin teknolojiye olan bağlılıklarının nasıl artırılması 

gerektiğine yoğunlaĢmıĢ, bunun sonucunda da yeniliklerden ve çağın gereklerinden yararlanma yoluna 

gitmiĢlerdir. Teknoloji, çağımızda öğrencinin derse olan bağlılıklarına katkı sağlayabilecek önemli 

araçlardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, 21. yüzyılın öğrencilerinin yaĢamlarında 

teknoloji ile iç içe oldukları ve teknolojinin kullanımını faydalı buldukları gözlenmektedir (Kennedy 

vd., 2009). Ġlgili literatür incelendiğinde genel olarak teknoloji kullanımının öğrencilerin derse olan 

bağlılıklarını artırdığı ya da etkilediği görülmektedir (Gibbs ve Poskitt, 2010). Etkili olabilecek 

teknolojilerin, öğrencilerin kullanmak isteyeceği çekicilikte olmaması ya da teknolojinin öğrenciye 

göre etkili bir Ģekilde entegre edilememesi, teknolojiden fayda sağlanması ve teknolojinin öğrenci 

üzerinde önemli bir engel oluĢturduğu söylenebilir. Uluslararası çalıĢmalar incelendiğinde (Virtanen, 

                                                      
1
 115K070 no‘lu proje, TÜBĠTAK 3001 Ar-GE projesi olarak 2015-2017 yılları arasında 

desteklenmektedir. 
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Lerkkanen, Poikkeus ve Kuorelahti, 2013; Sheard vd., 2010; Li ve Lerner, 2013; Li, Lerner ve Lerner, 

2010; Skinner vd., 2008; Dietrich, 2012; Zepke ve Leach, 2010; Gibbs ve Poskitt, 2010; Walker vd., 

2006; Junco vd., 2011; Welch ve Bonnan-White, 2012) öğrencinin derse olan bağlılığını etkileyen 

teknoloji altyapının ele alındığı çalıĢmalara rastlanmadığı görülmektedir. Aynı sonuç ulusal çalıĢmalar 

incelendiğinde de (Özdemir ve Kalaycı, 2013; Arastaman, 2009; Sarı, 2013; Kalaycı ve Özdemir, 

2013) görülmektedir. Özellikle de ulusal çalıĢmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu da ayrıca dikkat 

çekmektedir. Bu bağlamda, teknolojinin ve eğitim fakültelerinin teknolojik altyapısının öğrenciyi nasıl 

etkilediği merak edilen sorular arasındadır. Bu nedenle çalıĢmada, öğrenci açısında önemli bir etken 

olan teknolojik altyapının incelenmesi amaçlanmıĢtır.    

 

YÖNTEM 

ÇalıĢmada nicel araĢtırma yöntemlerinden yararlanılmıĢtır.  

Örneklem 

ÇalıĢmanın örneklemini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 

Anabilim Dalının farklı sınıflarında öğrenim görmekte olan 150 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. 

Veri toplama aracı 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak fakülte ve dersliklerin ―Teknolojik Altyapısına‖ iliĢkin 

sorular kullanılmıĢtır.  

Verilerin analizi 

ÇalıĢmadan elde edilen veriler betimsel istatistiklere (yüzde, frekans, ortalama) tabi tutulmuĢtur. 

 

BULGULAR 

Elde edilen bulgulara ait betimsel istatistikler Tablo 1‘ de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1: ―Teknolojik Altyapıya‖ iliĢkin soruları betimsel istatistikleri 

   Frekans Oran Yüzde  Yığılmalı 

Yüzde 

 

 

 

 

S1  

 Yetersiz  120 80.0 80.5 80.5 

 Kısmen Yeterli  18 12.0 12.1 92.6 

 Yeterli  11 7.3 7.4 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

149 99.3 100.0  

Cevaplamayanlar  1 .7   

Toplam   150 100.0   

 

 

 

S2  

 Yetersiz  74 49.3 49.7 49.7 

 Kısmen Yeterli  67 44.7 45.0 94.6 

 Yeterli  8 5.3 5.4 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı 

149 99.3 100.0  

Cevaplamayanlar 1 .7   

Toplam  150 100.0   

 

 

 

S3 

 Yetersiz  72 48.0 49.3 49.3 

 Kısmen Yeterli  65 43.3 44.5 93.8 

 Yeterli  9 6.0 6.2 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

146 97.3 100.0  

Cevaplamayanlar 4 2.7   

Toplam  150 100.0   

 

 

S4 

 Yetersiz  42 28.0 28.6 28.6 

 Kısmen Yeterli  80 53.3 54.4 83.0 

 Yeterli  25 16.7 17.0 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı 

147 98.0 100.0 28.6 
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Cevaplamayanlar 3 2.0   

Toplam  150 100.0   

 

 

 

S5 

 Yetersiz  120 80.0 80.5 80.5 

 Kısmen Yeterli  26 17.3 17.4 98.0 

 Yeterli  3 2.0 2.0 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

149 99.3 100.0  

Cevaplamayanlar 1 .7   

Toplam  150 100.0   

 

 

 

S6 

 Yetersiz  43 28.7 29.3 29.3 

 Kısmen Yeterli  61 40.7 41.5 70.7 

 Yeterli  43 28.7 29.3 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

147 98.0 100.0  

Cevaplamayanlar 3 2.0   

Toplam  150 100.0   

 

 

 

S7 

 Yetersiz  76 50.7 52.1 52.1 

 Kısmen Yeterli  55 36.7 37.7 89.7 

 Yeterli  15 10.0 10.3 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

146 97.3 100.0  

Cevaplamayanlar 4 2.7   

Toplam  150 100.0   

 

 

 

S8 

 Yetersiz  88 58.7 60.3 60.3 

 Kısmen Yeterli  51 34.0 34.9 95.2 

 Yeterli  7 4.7 4.8 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

146 97.3 100.0  

Cevaplamayanlar 4 2.7   

Toplam  150 100.0   

 

 

 

S9 

 Yetersiz  36 24.0 24.5 24.5 

 Kısmen Yeterli  73 48.7 49.7 74.1 

 Yeterli  38 25.3 25.9 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

147 98.0 100.0  

Cevaplamayanlar 3 2.0   

Toplam  150 100.0   

 

 

 

S10 

 Yetersiz  61 40.7 40.9 40.9 

 Kısmen Yeterli  73 48.7 49.0 89.9 

 Yeterli  15 10.0 10.1 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

149 99.3 100.0  

Cevaplamayanlar 1 .7   

Toplam  150 100.0   

 

 

S11  

 Yetersiz  53 35.3 35.3 35.3 

 Kısmen Yeterli  64 42.7 42.7 78.0 

 Yeterli  33 22.0 22.0 100.0 

 Cevaplayanların 

Toplamı  

150 100.0 100.0  

 

Tablo 1‘ e göre, öğretmen adayları birinci soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 120, ―Kısmen 

Yeterli‖ kategorisine 18 ve ―Yeterli‖ kategorisine ise 11 kez cevap vermiĢlerdir. Ġkinci soruda yer alan 

―Yetersiz‖ kategorine 74, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 67 ve ―Yeterli‖ kategorisine ise 8 kez cevap 
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vermiĢlerdir. Üçüncü soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 72, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 65 ve 

―Yeterli‖ kategorisine ise 9 kez cevap vermiĢlerdir. Dördüncü soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 

42, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 80 ve ―Yeterli‖ kategorisine ise 25 kez cevap vermiĢlerdir. BeĢinci 

soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 120, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 26 ve ―Yeterli‖ kategorisine 

ise 3 kez cevap vermiĢlerdir. Altıncı soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 43, ―Kısmen Yeterli‖ 

kategorisine 61 ve ―Yeterli‖ kategorisine ise 43 kez cevap vermiĢlerdir. Yedinci soruda yer alan 

―Yetersiz‖ kategorine 76, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 55 ve ―Yeterli‖ kategorisine ise 15 kez cevap 

vermiĢlerdir. Sekizinci soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 88, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 51 ve 

―Yeterli‖ kategorisine ise 7 kez cevap vermiĢlerdir. Dokuzuncu soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 

36, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 73 ve ―Yeterli‖ kategorisine ise 38 kez cevap vermiĢlerdir. Onuncu 

soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 61, ―Kısmen Yeterli‖ kategorisine 73 ve ―Yeterli‖ kategorisine 

ise 15 kez cevap vermiĢlerdir. Onbirinci soruda yer alan ―Yetersiz‖ kategorine 53, ―Kısmen Yeterli‖ 

kategorisine 64 ve ―Yeterli‖ kategorisine ise 33 kez cevap verdikleri görülmektedir.   

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

ÇalıĢmadan elde edilen bulgular betimsel istatistiklere tabi tutulmuĢtur. Elde edilen sonuçlara 

göre, öğretmen adayları kendi fakültelerinde yer alan ―Dersliklerdeki masaüstü bilgisayar olanağı ve 

sayısı‖, ―Bilgisayar laboratuvarları sayısı‖ ―Fen laboratuvarlarının teknolojik alt yapısı‖, ―Fakültedeki 

tablet PC olanağı ve sayısı‖, ―Fakültesi içindeki ve dersliklerdeki kablosuz internet olanağı‖ ve 

―Fakülte içindeki kablolu internet bağlantı olanağı‖ nın yetersi düzeyde olduğunu, buna karĢın 

―Bilgisayar laboratuvarlarının içindeki bilgisayar sayısı‖ ―Dersliklerin etkileĢimli tahta olanağı ve 

sayısı‖, ―Dersliklerindeki projeksiyon olanağı ve sayısı‖, ―Fakülte bünyesinde öğrenci çıktıları için 

yazdırma olanağı‖ ve ―Fakülte bünyesinde fotokopi olanağı‖ nın ise kısmen yeterli düzeyde olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Buna göre öğretmen adaylarının teknolojik aletler bakımından fakülte ve dersliklerinin 

yetersiz düzeyde olduğu, bazı teknolojik aletlerin kullanımının ise kısmen yeterli olduğu 

anlaĢılmaktadır.   
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Özet 

 

Okulöncesi dönem, öğrenmenin en yoğun olduğu, 0–6 yaĢ (0–72 ay) çocuklarını kapsayan bir 

dönemdir. Okulöncesi eğitim kurumları, bu kritik dönemde çocuğun eğitimini üstlenmektir. Okul 

öncesi eğitimi, çocukların sağlıklı ve düzenli fiziksel koĢullar içinde, temel bilgi ve becerilerini 

kazanmalarını ve kendilerini keĢfedip yeteneklerini geliĢtirebilmelerini amaçlanmaktadır. Bu araĢtırma 

okul öncesi eğitimi alan öğrencilerle almayan öğrencilerin arasındaki farkları göstermektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı okul öncesi eğitimin yükseköğrenimde akademik baĢarıya etkisini 

belirlemektir. Bu amaçla araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen bir anket Süleyman Demirel 

Üniversitesi‘nde okunmakta olan 30 Tıp, 40 ĠnĢaat Mühendisliği, 31 Hukuk, 28 Adalet, 27 Fen Bilgisi 

Öğretmenliği, 62 HemĢirelik, 50 Çocuk GeliĢimi ve 30 Ġlahiyat bölümlerinden toplam 298 öğrenciye 

uygulanmıĢ elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiĢtir. Verilerden elde edilen sonuçlara 

göre LGS ve YGS‘de daha yüksek puanla öğrenci alan bölümlerdeki öğrencilerin düĢük puanla 

öğrenci alan bölümlerdeki öğrencilere göre daha yüksek oranda okul öncesi eğitim aldıkları 

görülmüĢtür.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, akademik başarı 

 

Pre-School Educations’ Effects on Academic Achievement  
 

Abstract 

 

The preschool period is a period which covers 0-6 aged children(0-72 months) whose learning 

is upmost. Preschool education institutions undertake the education of children in this critical period. 

The preschool education aims at children's gaining basic knowledge and abilities in a healthy and 

systematic environment and improving their own abilities by self discovery. This research depicts the 

differences between the children who have had preschool education and who have not. 

The aim of this study is to determine the effect on academic achievement in higher education 

of pre-school education. For this aim a survey which was developed by researcher applied to 298 

students (30 medicine, 40 civil engineering, 31 law, 28 justice, 27 science teacher, 62 nursing, 50 child 

developement and 30 theology) from Süleyman Demirel University. The data obtained were analyzed 

with SPSS and results show that the students in the high points required sections from LGS and YGS 

receive a higher rate of pre-school education than students in low points required sections. 

 

Keywords: Pre-school education, academic achievment 

 

 

GĠRĠġ 

 

Eğitim olgusu ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir. Bir ülkenin ekonomik, 

politik ve toplumsal açıdan geliĢmesi amaçlanıyorsa öncelikli olarak iyi bir eğitim sistemine sahip 

olması gerekmektedir. Eğitim sistemi içerisinde önemli dönemlerden birisi okul öncesi dönem olarak 

değerlendirilmektedir (Baran vd., 2015: 27). Okul öncesi eğitim çocuk geliĢimi açısından önemli bir 

konu olduğu için dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi eğitim üzerinde önemle durulan konuların 

baĢında gelmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi eğitim programının yapısı ve içeriğine 

iliĢkin olarak bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. Örneğin; Türkiye‘de okul öncesi eğitim 

programları ile çocukların sosyal, motorsal, biliĢsel ve özbakım becerilerinin geliĢtirilmesi 

amaçlanmakta olup, bu amaçların birçok Avrupa Birliği ülkesi ile paralellik gösterdiği görülmektedir. 

Buna karĢılık Norveç, Almanya ve Ġspanya gibi Avrupa ülkesinde okul öncesi eğitim programlarında 
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etik, din ve değerler eğitimi üzerinde de sıklıkla durulduğu belirtilmektedir. Ġngiltere ve Fransa‘da ise 

okul öncesi eğitim programlarında çok dillilik ve dil eğitimi üzerinde daha fazla durulduğu 

vurgulanmaktadır (Atlı, 2013:72). Yangın‘a (2007:294) göre Türkiye‘de okul öncesi dönemde verilen 

eğitim ile öğrencilere ilk okuma/yazma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Türkiye‘de Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin iĢbirliği ile 2002 yılında okul öncesi 

eğitim programı geliĢtirilmiĢ olup, program Talim Terbiye Kurulunun onayı ile çocukların ilgi ve 

gereksinimleri göz önünde bulundurularak tekrar düzenlenmiĢtir (Ramazan ve Demir, 2011:85). 

Dünyanın birçok ülkesi ile kıyaslandığı zaman Türkiye‘de okul öncesi eğitime verilen önemin 

nispeten daha düĢük olduğu bilinmektedir. Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde de en düĢük okullaĢma 

düzeyinin okul öncesi eğitim kademesinde olduğu görülmektedir. Buna karĢılık geliĢmiĢ ülkeler okul 

öncesi dönemde eğitimde okullaĢma oranını %100‘lere çıkarmıĢ, hatta çocukların daha küçük yaĢlarda 

eğitim kurumlarına yönlendirilmesi için gerekli giriĢimlere baĢlamıĢlardır (Derman ve BaĢal, 

2010:567).  

Eğitim olgusu doğum öncesi dönemden baĢlayan ve hayat boyu devam eden bir süreç olarak 

değerlendirilmektedir. Bu süreçte kiĢinin olgunlaĢma düzeyine paralel olarak ortaya çıkan bazı kritik 

dönemlerin bulunduğu bilinmektedir. Okul öncesi dönem olarak tanımlanan 0-6 yaĢ dönemi insan 

geliĢimi açısından en önemli dönemlerin baĢında gelmektedir. Bu dönemde çocukların zihinsel 

geliĢimi çok hızlıdır (Arslanargun ve Tapan, 2012:220). Okul öncesi dönemde çocukların zihinsel 

geliĢimlerinin yanında bedensel, biliĢsel, sosyal, duygusal ve dil geliĢimleri de hızlı olmaktadır 

(Uyanık ve Kandır, 2010: 118). Yine bu dönem, çocukların temel hareket becerilerinin hızlı geliĢtiği 

bir dönem olarak dikkate alınmaktadır. Bu durum, okul öncesi dönemde bulunan çocuklara uygun 

hareket etme imkanının da verilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır (Özyürek vd., 2015:479). Bu 

nedenle okul öncesi dönemde verilecek olan eğitim hizmetlerinin içeriği büyük önem arz etmektedir 

(Arslanargun ve Tapan, 2012:220). 

Okul öncesi dönemde sunulan eğitim faaliyetlerinden yüksek verim elde edilebilmesinde sınıf 

içi ve dıĢı fiziksel ortam, sunulan eğitimin kalitesi ve öğrencilerin sergiledikleri davranıĢlar etkili 

olmaktadır (Özkubat, 2013:58). Okul öncesi öğretmenleri ve ebeveyn tutumları da okul öncesi 

eğitimin verimlilik düzeyini etkilemektedir. Çünkü öğrenme sürecinin baĢarılı olması için öncelikli 

olarak öğretmen ile öğrenci arasında karĢılıklı sevgi, saygı ve güven ortamı oluĢması, bunun yanında 

öğretmenlerin öğrencileri iyi gerekmektedir. Aile faktörü ele alındığı zaman, çocukların ilk eğitimi 

ailede aldıkları ve ailenin çocukların yaĢamındaki ilk eğitim aracı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

ailenin okul öncesi dönemdeki eğitim konusunda önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmektedir 

(Arabacı ve Aksoy, 2005:18). Günalp‘a (2007:7) göre, eğitim hem aile hem de eğitim kurumunda 

verilmektedir. Ġlk baĢlarda ailede verilen eğitim zamanla çocuğun geliĢiminin desteklenmesinde 

yetersiz kalmaktadır. Bu noktada çocukların hayatına akranları ile birlikte geliĢecekleri okul öncesi 

eğitim kurumları devreye girmektedir. 

Literatürde okul öncesi eğitim üzerine yapılan birçok araĢtırma olup, yapılan araĢtırmalarda 

okul öncesi eğitime yönelik teoriler, sınıf tasarımı ve program yapısı üzerinde durulduğu 

görülmektedir (Pianta vd., 2009:49). Buna karĢılık yapılan literatür taraması sonucunda okul öncesi 

eğitiminin akademik baĢarı üzerine etkilerinin ele alındığı araĢtırma bulgularının sınırlı olduğu 

gözlenmiĢtir. Bu kapsamda yapılan bu araĢtırmada okul öncesi eğitimin akademik baĢarıya etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

 

 

MATERYAL VE METOT 

AraĢtırma Modeli 

Yapılan bu araĢtırmada eğitim bilimleri alanında sıklıkla kullanılan betimsel araĢtırma 

yöntemlerinden ―Tarama Modeli‖ kullanılmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini Türkiye‘de bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 

üniversite öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklem grubu ise 2015-2016 eğitim ve öğretim 

yılında Süleyman Demirel Üniversitesi‘nde okunmakta olan 30 Tıp, 40 ĠnĢaat Mühendisliği, 31 

Hukuk, 28 Adalet, 27 Fen Bilgisi Öğretmenliği, 62 HemĢirelik, 50 Çocuk GeliĢimi ve 30 Ġlahiyat 

bölümünden olmak üzere toplam 298 öğrenciden meydana gelmiĢtir.  
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Verilerin Toplanması 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin okul öncesi eğitim görme durumları ve okul 

öncesi eğitime yönelik görüĢlerinin değerlendirilmesinde literatür taraması yapılarak araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen anket kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan ankette toplam yedi soru yer 

almaktadır. Bu sorular ile öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler, cinsiyetleri, okul öncesi eğitim 

alma durumları, okul öncesi eğitim alma süreleri, okul öncesi eğitim aldıkları dönemlerde annelerinin 

çalıĢma durumu, kendi çocuklarını okul öncesi eğitime yönlendirme düĢünceleri ve kendi çocuklarını 

kaç yıl süreyle okul öncesi eğitime yönlendireceklerinin belirlenmesine yönelik sorular bulunmaktadır. 

 

Verilerin Analizi 

AraĢtırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 15.0 veri analiz programında 

tanımlayıcı istatistikler (frekans analizi) ile ki-kare analizinden yararlanılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre Yüzdelik Dağılımları 

Bölüm  f % 

Tıp  30 10,1 

Ġnsaat 39 13,2 

Hukuk 30 10,1 

Adalet 29 9,8 

Fen 26 8,8 

HemĢirelik 62 20,9 

Çocuk GelĢimi 50 16,9 

Ġlahiyat 30 10,1 

Toplam 296 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %10,1‘inin tıp, %13,2‘sinin inĢaat, %10,1‘inin hukuk, 

%9,8‘inin adalet, %8,8‘inin fen, %20,9‘unun hemĢirelik, %16,9‘unun çocuk geliĢimi ve %10,1‘inin 

ilahiyat bölümlerinde öğrenim gördükleri tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 2. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Yüzdelik Dağılımları 

Cinsiyet  f % 

Kadın  198 66,9 

Erkek  98 33,1 

Toplam 296 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %66,9‘unun kadın, %33,1‘inin ise erkek öğrencilerden 

meydana geldiği tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 3. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre Yüzdelik 

Dağılımları 

Okul öncesi eğitim alma durumu f % 

Evet  126 42,6 

Hayır  170 57,4 

Toplam 296 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %42,6‘sının okul öncesi dönemde eğitim aldıkları, 

öğrencilerin %57,4‘ünün ise daha önce okul öncesi eğitim programlarına dahil olmadıkları tespit 

edilmiĢtir. 
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Tablo 4. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitime Devam Etme Sürelerine IliĢkin 

Yüzdelik Dağılımları 

Okul öncesi eğitime devam etme süresi f % 

1 yıl 97 32,8 

2 yıl 18 6,1 

3 yıl ve üzeri 11 3,7 

Cevapsız 170 57,4 

Toplam  296 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %32,8‘inin 1 yıl, %6,1‘inin 2 yıl, %3,7‘sinin ise 3 yıl ve 

üzeri süreyle okul öncesi eğitim aldıkları, öğrencilerin %57,4‘ünün ise bu soruyu cevapsız bıraktıkları 

tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 5. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Kendi Çocuklarını Okul Öncesi Eğitime Yönlendirme 

Durumlarına Göre Yüzdelik Dağılımları 

Kendi çocuğunuza okul öncesi eğitime yönlendirir misiniz? f % 

Evet  263 88,9 

Hayır  33 11,1 

Toplam 296 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %88,9‘unun kendi çocuklarını okul öncesi eğitime 

yönlendireceklerini belirttikleri, buna karĢılık öğrencilerin %11,1‘inin kendi çocuklarını okul öncesi 

eğitime yönlendirmek istemediğini ifade ettikleri tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 6. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre Okul Öncesi Eğitim 

Alma Durumlarının KarĢılaĢtırılması 

Bölüm 
N / 

% 

Okul Öncesi Eğitim Alma Durumu 
x

2
 p 

Evet Hayır Toplam 

Tıp  N 20 10 30 

23,939 ,001 

% 66,7 33,3 100,0 

InĢaat  N 22 17 39 

% 56,4 43,6 100,0 

Hukuk N 12 18 30 

% 40,0 60,0 100,0 

Adalet N 13 16 29 

% 44,8 55,2 100,0 

Fen N 10 16 26 

% 38,5 61,5 100,0 

HemĢire N 24 38 62 

% 38,7 61,3 100,0 

Çocuk geliĢimi N 22 28 50 

% 44,0 56,0 100,0 

Ilahiyat N 3 27 30 

% 10,0 90,0 100,0 

Toplam  N 126 170 296 

% 42,6 57,4 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre okul öncesi eğitim alma 

durumlarının istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir (p<0.05). Elde edilen 

bulgulara göre, en fazla okul öncesi eğitim alan öğrencilerin baĢında Tıp fakültesi öğrencilerinin 

(%66,7) geldiği, bunu sırasıyla inĢaat (%56,4) ve Çocuk geliĢimi (%44) bölümlerinin takip ettiği 
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belirlenmiĢ, diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin çocukluk döneminde okul öncesi eğitim 

alma durumlarının düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 7. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Kendi Çocuklarını Okul 

Öncesi Eğitime Yönlendirme Durumlarının KarĢılaĢtırılması 

Bölüm 
N / 

% 

Kendi çocuğunuzu okul öncesi eğitime  

x
2
 p yönlendirir misiniz? 

Evet Hayır Toplam 

Tıp  N 25 5 30 

12,221 ,094 

% 83,3 16,7 100,0 

InĢaat  N 34 5 39 

% 87,2 12,8 100,0 

Hukuk N 28 2 30 

% 93,3 6,7 100,0 

Adalet N 23 6 29 

% 79,3 20,7 100,0 

Fen N 22 4 26 

% 84,6 15,4 100,0 

HemĢire N 59 3 62 

% 95,2 4,8 100,0 

Çocuk geliĢimi N 48 2 50 

% 96,0 4,0 100,0 

Ilahiyat N 24 6 30 

% 80,0 20,0 100,0 

Toplam  N 263 33 296 

% 88,9 11,1 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre kendi çocuklarını okul 

öncesi eğitime yönlendirme düĢünceleri değerlendirildiği zaman, öğrencilerin kendi çocuklarını okul 

öncesi eğitime yönlendirme düĢüncelerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir (p>0.05). 

 

Tablo 8. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Kendi Çocuklarını Okul 

Öncesi Eğitime Yönlendirme Sürelerinin KarĢılaĢtırılması 

Bölüm 
N / 

% 

Kendi çocuğunuzu okul öncesi eğitime kaç yıl 

süre ile yönlendirir misiniz? x
2
 p 

1 yıl  2 yıl  3 yıl ve üzeri Toplam  

Tıp  N 10 12 3 25 

39,482 ,001 

% 40,0 48,0 12,0 100,0 

InĢaat  N 21 12 1 34 

% 61,8 35,3 2,9 100,0 

Hukuk N 14 10 4 28 

% 50,0 35,7 14,3 100,0 

Adalet N 17 4 2 23 

% 73,9 17,4 8,7 100,0 

Fen N 14 5 3 22 

% 63,6 22,7 13,6 100,0 

HemĢire N 23 26 10 59 

% 39,0 44,1 16,9 100,0 

Çocuk geliĢimi N 9 25 14 48 

% 18,8 52,1 29,2 100,0 

Ilahiyat N 15 9 0 24 

% 62,5 37,5 0,0 100,0 

Toplam  N 123 103 37 263 

% 46,8 39,2 14,1 100,0 
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin kendi çocuklarını okul öncesi eğitime yönlendirme 

sürelerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği 

belirlenmiĢtir (p<0.05). Elde edilen bulgulara göre, diğer bölümlerle kıyaslandığı zaman tıp fakültesi, 

hemĢirelik ve çocuk geliĢimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin büyük bir bölümünün kendi 

çocuklarını 2 yıl süreyle okul öncesi eğitime yönlendirmeyi düĢündükleri, diğer bölümlerde öğrenim 

gören öğrencilerin ise büyük bir bölümünün kendi çocuklarını 1 yıl süreyle pkul öncesi eğitime 

yönlendirmeyi düĢündükleri tespit edilmiĢtir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

 

AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümünün (%57,4) çocukluk 

yıllarında okul öncesi eğitim almadıkları, okul öncesi eğitim aldığını ifade eden öğrencilerin büyük bir 

bölümünün (32,8) ise bir yıl süre ile okul öncesi eğitim aldıkları tespit edilmiĢtir. Elde edilen bu 

bulgulara göre, araĢtırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim alma düzeylerinin düĢük olduğu 

söylenebilir. Türkiye‘de okul öncesi eğitim programlarının geçmiĢ dönemlerde yeteri kadar 

geliĢmememiĢ olduğu, bunun yanında geçmiĢ dönemlerde ebeveynlerin okul öncesi eğitim konusunda 

yeterli bilince sahip olmadıkları göz önünde bulundurulduğu zaman, araĢtırmaya katılan öğrencilerin 

çoğunluğunun okul öncesi eğitim almamıĢ olmasının beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm değiĢkenine göre ele alındığı 

zaman okul öncesi eğitim alma düzeylerinin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, 

diğer bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile kıyaslandığı zaman tıp fakültesi, inĢaat ve çocuk 

geliĢimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin okul öncesi eğitim alma düzeylerinin daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Diğer bölümler ile kıyaslandığı zaman tıp fakültesi, inĢaat ve çocuk 

geliĢimi bölümlerine daha yüksek yerleĢtirme puanları ile girildiği göz önünde bulundurulduğu zaman, 

okul öncesi eğitim almayan bireylerle kıyaslandığı zaman okul öncesi eğitim alan bireylerin ilerleyen 

yaĢamlarında daha yüksek akademik baĢarı düzeyine sahip oldukları söylenebilir. Literatürde yer alan 

araĢtırmalarda da okul öncesi dönemde alınan eğitimin akademik baĢarı üzerine olumlu etkileri olduğu 

belirtilmektedir. 

Okul öncesi dönemde her bir geliĢim alanının birbirini etkilediği, bu nedenle okul öncesi 

dönemde verilen eğitim ile çocukların birçok geliĢim alanının bütüncül olarak geliĢtiği (Erden ve 

Altun, 2014:483), okul öncesi dönemde verilen eğitimlerde özellikle biliĢsel geliĢimin desteklendiği 

bilinmektedir (Camilli vd., 2010:580). Bu kapsamda okul öncesi dönemde verilen eğitim hizmetleri ile 

çocukların hem sosyal beceri hem de akademik beceri düzeylerinin arttırılması amaçlanmaktadır 

(Vural, 2006:7). Unutkan‘a (2007:244) göre, okul öncesi dönem çocukların matematik becerilerinin 

hızlı geliĢtiği bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitimi öğrencilerin 

matematik becerilerinin geliĢmesine ve okulda öğrenmeye hazır olmalarına katkı sağlamaktadır. Kefi 

ve diğerlerine (2013:303) göre, çocukların bilim ile ilk tanıĢmaları ve bilimsel süreçlere iliĢkin 

algılarının geliĢmesi okul öncesi döneme denk gelmektedir. Çünkü bu dönemde çocuklarda doğal 

olarak merak duygusu ön plandadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocukların temel bilimsel 

süreçlere iliĢkin algılarını arttıracak eğitim ortamı sağlanmalıdır. 

Taner ve BaĢal (2005:396) tarafından yapılan araĢtırmada okul öncesi eğitim alan ve almayan 

öğrencilerin dil geliĢimlerinin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada okul öncesi eğitim almayan 

öğrenciler ile kıyaslandığı zaman okul öncesi eğitim alan ilkokul öğrencilerinin dil geliĢim 

düzeylerinin daha iyi olduğu tespit edilmiĢtir. Taiwo ve Tyolo (2002:174) tarafından yapılan 

araĢtırmada da okul öncesi eğitim alan çocukların ilerleyen yıllarda okul öncesi eğitim almayan 

akranlarına kıyasla daha yüksek akademik baĢarı düzeyine sahip oldukları belirlenmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okul öncesi eğitim alma sürelerinin öğrenim gördükleri 

bölümlere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiĢ olup, üniversite 

öğrencilerinin kendi çocuklarını okul öncesi eğitime yönlendirme sürelerine iliĢkin görüĢlerinin 

öğrenim gördükleri bölümlere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. Buna 

göre, tıp fakültesi, hemĢirelik ve çocuk geliĢimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin büyük bir 

bölümünün kendi çocuklarını iki yıl süreyle, diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin 

çoğunluğunun ise kendi çocuklarını bir yıl süreyle okul öncesi eğitime yönlendirmeyi düĢündükleri 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümünün kendi çocuklarını okul 
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öncesi eğitime yönlendirmeyi düĢünmelerinin temelinde, öğrencilerin okul öncesi eğitimin yararları 

konusunda bilinçli olmalarının yattığı düĢünülebilir. 

Sonuç olarak, Okul öncesi eğitimi ile çocuklar öğrenmeye hazır hale gelmektedir (Magnuson 

ve Waldfogel, 2005:169). Bunun yanında okul öncesi eğitimi çocukların yetiĢkinlik yıllarındaki 

yaĢantılarını da bazı açılardan olumlu yönde etkilemektedir (Reynolds vd., 2007:730). Okul öncesi 

eğitimin akademik baĢarı üzerine etkisinin incelendiği bu araĢtırmada elde edilen bulguların da 

literatürde yer alan bu görüĢleri desteklediği tespit edilmiĢtir. Nitekim araĢtırma kapsamında yüksek 

akademik baĢarı gerektiren bölümlerde öğrenim görmekte olan olan üniversite öğrencilerinin 

çoğunluğunun okul öncesi eğitim aldığı bulunmuĢtur. AraĢtırmada elde edilen bu sonuca göre, okul 

öncesi eğitimin akademik baĢarı düzeyini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bunun yanında, 

araĢtırmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümünün ileride kendi çocuklarını okul öncesi eğitime 

yönlendirmeyi düĢündükleri tespit edilmiĢtir. Bu sonucun ortaya çıkmasında üniversite öğrencilerinin 

okul öncesi eğitimin yararları konusunda yeterli bilince sahip olmalarının etkili olduğu düĢünülmüĢtür. 

 

 

KAYNAKLAR 
 

Arabacı, N., ve Aksoy, A.B. (2005). Okul öncesi eğitime katılım programının annelerin bilgi düzeylerine etkisi. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 18-26. 

Arslanargun, E., ve Tapan, F. (2012). Okul öncesi eğitim ve çocuklar üzerindeki etkileri. Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 219-238. 

Atlı, S. (2013). Türkiye‘de ve Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan okul öncesi eğitim programları. Eğitimde 

Politika Analizi Dergisi, 2(2), 56-76. 

Baran, M., Yılmaz, A., ve Yıldırım, M. (2007). Okul öncesi eğitimin önemi ve okul öncesi eğitim yapılarındaki 

kullanıcı gereksinimleri: Diyarbakır Huzurevleri Anaokulu örneği. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 

Dergisi 8, 27-44. 

Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S., and Barnett, W. S. (2010). Meta-analysis of the effects of early education 

interventions on cognitive and social development. Teachers College Record, 112(3), 579-620. 

Derman, M. T., ve BaĢal, H.A. (2010). Cumhuriyetinilanından günümüze Türkiye‘de okul öncesi eğitim ve 

ilköğretimde niceliksel ve niteliksel geliĢmeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 560-

569. 

Erden, F.T., ve Altun, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiĢ süreci hakkındaki 

görüĢlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 481-502. 

Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun 

gelişimine etkisi (Aksaray ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. Konya. 

Kefi, S., Çeliköz, N., ve EriĢen, Y. (2013). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini 

kullanım düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 300-319. 

Magnuson, K. A., and Waldfogel, J. (2005). Early childhood care and education: Effects on ethnic and racial 

gaps in school readiness. The Future of Children, 15(1), 169-196. 

Özkubat, U.S. (2013). Okul öncesi kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım. Adnan 

Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 58-66. 

Özyürek, A., Özkan, Ġ., Begde, Z., ve Yavuz, N.F. (2015). Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor. 

International Journal of Science Culture and Sport, 3, 479-488. 

Pianta, R. C., Barnett, W. S., Burchinal, M., and Thornburg, K. R. (2009). The effects of preschool education 

what we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to 

know. Psychological Science in the Public Interest, 10(2), 49-88. 

Ramazan, O., ve Demir, S. (2011). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36–48 aylık çocukların biliĢsel 

geliĢim düzeyleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 83-98. 

Reynolds, A. J., Temple, J. A., Ou, S. R., Robertson, D. L., Mersky, J. P., Topitzes, J. W., and Niles, M. D. 

(2007). Effects of a school-based, early childhood intervention on adult health and well-being: A 19-

year follow-up of low-income families. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 161(8), 730-739. 

Taner, M., ve BaĢal, H.A. (2005). Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan 

ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢimlerinin cinsiyete göre karĢılaĢtırılması. Uludağ 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 395-420. 

Taiwo, A.A., and Tyolo, J.B. (2002). The effect of pre-school education on academic performance in primary 

school: a case study of grade one pupils in Botswana. International Journal of Educational 

Development, 22, 169-180. 



453 

Unutkan, Ö.P. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri Açısından Ġlköğretime Hazır 

BulunuĢluğunun Ġncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254. 

Uyanık, Ö., ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 

118-134. 

Vural, D.E. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun 

olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin 

gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ġzmir. 

Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaĢ çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır 

bulunuĢluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305. 

 

  



454 
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Özet 

 

AraĢtırmanın genel amacı, okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf 

öğrencilerinin dil geliĢimlerini karĢılaĢtırmaktır. 

AraĢtırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Isparta ili sınırları içerisinde bulunan 

resmi ilköğretim okullarının birinci sınıflarına devam eden öğrenciler oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın 

örneklemini ise Isparta ili sınırları içerisindeki Halıkent Ġlkokulu‘na giden 30 öğrenci oluĢturmuĢtur. 

Veri toplama aracı olarak Peabody Resim-Kelime Testi kullanılmıĢtır. Peabody Resim-Kelime 

Testi, öğrencilere araĢtırmacılar tarafından bireysel olarak uygulanmıĢtır. Her bir öğrenciyle yapılan 

uygulama ortalama 15 dakika sürmüĢtür. Öğrencilerin verdikleri her doğru cevabın bir puan olarak 

hesaplandığı testte, bütün doğru yanıtların toplamı, toplam puanı vermektedir. Böylece öğrencilerin 

toplam puanları elde edilmiĢtir. Verilerin çözümlenmesi Mann-Whitney Testi ile yapılmıĢtır. Bulgular 

tablolar halinde özetlenmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda; genel olarak okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin dil geliĢimlerinin okul 

öncesi eğitimi almayan öğrencilere göre daha iyi olduğu saptanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi Eğitimi, Dil GeliĢimi, Ġlköğretim. 

 

 

Comparison of Language Developement of First Class Students Who Got Pre-

School Education and Didn’t 

 
Abstract 

 

The aim of this research is comparison of language developement of first class students who 

got pre-school education and didn‘t.  

The scope of the research is comprised of students who attend the first class public elementary 

schools in the 2015-2016 academic year in the province of Isparta. The sample of the study consisted 

of 30 students who went to the Halıkent Elementary School in the province of Isparta. 

Peabody Picture Vocabulary Test were used as data collection instrument. This test was 

individually applied by researchers to students. Applications performed by each student averaged 15 

minutes. Each correct answer given by the student's test score is calculated as one point and total sum 

of the correct answer gives a total score. Thus, the total scores of students have been obtained. Mann-

Whitney Test was performed by analysis of the data. Results are summarized in tables. 

Research results shows that students who got pre-school education have better language 

developements than who didn‘t. In addition, girls were found to be better than those of male students' 

language development 

 

Keywords: Pre-school education, Language Developement, Primary Education 

 

 

GiriĢ 

 

Okul öncesi eğitimi, çocuğun doğduğu günden temel eğitime baĢladığı güne kadar geçen 

yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaĢamlarında önemli roller oynayan; bedensel, 

psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil geliĢimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve 

kurumlarda verilen eğitimle kiĢiliğin Ģekillendiği geliĢim ve eğitim sürecidir. 
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Gürkan (1988), ise okul öncesi eğitimi, ―0–6 yaĢlarındaki çocukların bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal yönlerden geliĢmelerini, sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan, yeteneklerinin 

geliĢmesine yardım eden, onları ilköğretime hazırlayan ve temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan bir 

eğitimdir‖ diye tanımlamıĢtır(Akt. Taner ve BaĢal, 2005). 

 

 

Okul öncesi dönem, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alıĢkanlıkların kazanıldığı ve biliĢsel 

yeteneklerin hızlı geliĢip biçimlendiği 0–6 yaĢ (0–72 ay) çocuklarını kapsayan bir dönemdir. Bu 

dönem çocuğunun eğitimini üstlenen okul öncesi eğitim kurumları, bebeklerin/çocukların 

geliĢimlerini, sağlıklı ve düzenli fiziksel koĢullar içinde, toplumsal/kültürel açıdan en doğru biçimde 

yönlendiren, onlarda sağlam bir kiĢiliğin, sosyal duyarlılığın ve yaratıcı zekânın temellerini atan, 

uzman eğitimci kadroya sahip, temel iĢlevinin eğitim olması amaçlanan kuruluĢlardır (Dere ve 

Ömeroğlu, 2001).  

 

Okul öncesi eğitimi; zorunlu eğitim çağına kadar olan çocukların zihin, beden, duygu ve 

sosyal geliĢimlerini sistemli bir ortam içinde daha iyi sağlayan, onlara iyi alıĢkanlıklar ve davranıĢlar 

kazandıran, yeteneklerinin geliĢmesine yardım eden, onları ilköğretime hazırlayan ve temel eğitim 

bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir (Ural 1986, Akt. Taner ve BaĢal, 2005). 

 

Ġki ile altı yaĢlar, anadili eğitimi için çok elveriĢli yaĢlardır. Çünkü, doğumdan yirminci yaĢa 

kadar süren geliĢim boyunca, beyin geliĢiminin % 80- 85‘inin altıncı yaĢ sonuna kadarki dönemde 

gerçekleĢtiği belirtilmektedir. Bu geliĢmenin en hızlı yılları da üç, dört, beĢ ve altı yaĢlarıdır. Bilindiği 

gibi bu yaĢlar, okul öncesi eğitim yaĢlarıdır. Ġki-altı yaĢlarındaki çocuklar, zevkleriyle, ilgileriyle, 

düĢünce tarzlarıyla ve hareket biçimleriyle farklılıkların az olduğu kaynaĢmıĢ gruplardır. Böylece 

anadili öğretiminde eĢit denilebilecek bir yaĢ grubuyla karĢı karĢıya bulunulmaktadır. Bu durum 

zorunlu eğitimdeki verimi ve baĢarıyı sanıldığından daha çok etkiler (Tunç 1974). 

 

Aksan (2000) tarafından dil; düĢünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam 

yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak baĢkalarına anlatılmasını sağlayan çok yönlü, 

çok geliĢmiĢ bir dizge olarak tanımlanmıĢtır. 

 

Bir öğrencinin okuldaki baĢarısı; ilköğretim okulundan, lise ve üniversiteye kadar dil 

öğrenimine bağlıdır. Sözcük ve kavram hazinesinin zenginliği; düzgün cümleler kurabilme, soru 

sorma, yanıtı dinleme, anlama, öğretenler ve arkadaĢlar arasında kolayca iletiĢim kurmayı sağlar. 

Bilindiği gibi dil, sözlü ve yazılı olmak üzere iki alanda geliĢir. Toplumların dağılmaması için sözlü 

dil ile yazılı dil arasında sürekli yakınlaĢma sağlanmaya çalıĢılır.   

Çocuk okul öncesi dönemde sözlü dili, okul döneminde de yazılı dili öğrenir (Alpay,1988). 

Dil geliĢimlerinde gerilik olan çocuklar okula gittikleri zaman, okulun akademik yaĢamının 

beklentilerine yeterince cevap verememektedirler. Pek çoğunda okuma güçlükleri ile baĢlayan 

sorunlar, öğrenme güçlükleri ile devam etmektedir (Ege 1994). 

 

Okul öncesi Eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık programının çocuğun dil 

geliĢiminde de etkili rolü vardır. Çocuklara zaman zaman kitap okumakla, kitap sevgisi ve bazı 

kavramları kazandırır. Okuma ve yazma eğitimine hazırlık çalıĢmaları erken çocukluk eğitim 

programında mutlaka yer alır ve birçok etkinlik içinde planlanabilir. Çocuk okumayı, konuĢma ile 

öğrenir (Parlakyıldız ve YıldızbaĢ, 2004). 

 

Okuma-yazmaya hazırlık çalıĢmaları algılayabilme, dikkatlerini toplama, kelime dağarcığını 

arttırma, sözlü anlatımlarına teĢvik etme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini 

geliĢtirme, eĢleĢtirebilme, değiĢik iliĢkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve 

karĢılaĢtırama yapabilme gibi zihinsel iĢlevleri kolaylaĢtıracak etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler 

öğretmenin çocuğu tanımasıyla baĢlayan, bireysel ve küçük grup çalıĢmalarıyla gerçekleĢen faaliyettir. 

Bu dönemde, çocukların ilkokula hazırlık yapmaları, erken çocukluk eğitiminin toplumsal 

amaçlarından biridir. Okulda düzenlenen öğrenim yaĢantılarıyla, öğrencilerin geliĢimi arasında olumlu 
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bir iliĢki vardır. Erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalıĢmaları önemli bir yer tutar. 

(MEGEP, 2007). 

 

Okuma yazmaya hazırlık çalıĢmalarının, okul öncesi dönemdeki çocukların eğitiminde, diğer 

etkinliklerin yanı sıra onların algılayabilmelerini, dikkatlerini toplayabilmelerini, hatırlayabilmelerini, 

akıl yürütme, problem çözme, el-göz koordinasyonu ve kalem tutma becerilerini geliĢtirebilmelerini, 

eĢleĢtirme, iliĢki kurma, sıralama, gruplama gibi biliĢsel fonksiyonlarını kullanabilmelerini 

kolaylaĢtırmayı sağlayan resimli alıĢtırmaları içerdiği ifade edilmektedir (Demiral ve diğ. , 1989). 

 

Erken çocukluk eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık programının çocuğun dil 

geliĢiminde de etkili rolü vardır. Çocuklara zaman zaman kitap okumakla, kitap sevgisi ve bazı 

kavramları kazandırır. Okuma ve yazma eğitimine hazırlık çalıĢmaları erken çocukluk eğitim 

programında mutlaka yer alır ve birçok etkinlik içinde planlanabilir. Çocuk okumayı, konuĢmayla 

öğrenir (MEGEP, 2007). 

 

Okul öncesi dönemde zengin uyarıcı ortamında yetiĢerek okuma yazma deneyimi kazanan, 

okuma yazma geleneği olan aile ortamından gelen, ailesinde öykü ve masal dinleyen, görsel ve iĢitsel 

algıyı geliĢtirici resim çizme ve tamamlama kitaplarıyla çalıĢan ve büyük resimli kitaplarla tahmini 

okuma etkinliklerinde bulunan çocuklar daha baĢarılı olmaktadırlar. Çocuğun okul öncesi ortamda 

(aile, anaokulu, yuva vb.) karĢılaĢtığı, kitap, dergi, gazete, görsel ve dilsel algıyı geliĢtirici resim 

çizme, tamamlama kitapları, tahmin edilebilir okuma kitapları (büyük resimli az yazılı, resimden 

yazılanları tahmin ettiren kitaplar) gibi, basılı araç-gereçlerin yanı sıra, ailede, yuvada ve anaokulunda 

katıldığı, dinleme, çizme, boyama etkinliklerinin tamamı, okul öncesi ―okuma-yazma deneyimleri‖ 

arasında varsayılmaktadır. (Çelenk, 2003). 

 

Sonuç olarak iyi kurgulanmıĢ ve yapılandırılmıĢın bir okul öncesi eğitimin çocuğun dil, zihin, 

psikomotor ve sosyal geliĢimine çok büyük oranda katkı sağladığı aĢikardır. Okuma yazmaya hazırlık 

etkinliklerinde bir çok deneyim kazanan okul öncesi eğitim almıĢ bir öğrencinin ilköğretime baĢladığı 

zaman dil geliĢiminde oldukça iyi bir seviyede olacağı öngörülmektedir.  

 

AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu araĢtırmanın genel amacı, okul öncesi eğitimi almıĢ ve almamıĢ kız ve erkek ilköğretim 

birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢimlerini karĢılaĢtırmaktır. Bu amaçla aĢağıdaki sorulara yanıt 

aranmıĢtır: 

 

1. Okul öncesi eğitimi alan ilköğretim birinci sınıf öğrencileri ile okul öncesi eğitimi almayan 

ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢim düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Cinsiyete göre ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢim düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

 

AraĢtırmanın Önemi 

 

Temel eğitime baĢlandığında öğretmenlerin ve öğrencilerin yaĢadığı en büyük zorluklardan 

biri okuma yazmayı öğrenmektir. Bu zorluğu aĢmadaki en önemli unsurlardan birisi çocukların hazır 

bulunuĢluk düzeyidir. Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinin çocuğun dil 

geliĢimini olumlu yönde etkilediği düĢünülmektedir. Bu amaçla okul öncesi eğitimi alan ve almayan 

ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢimleri arasında fark olup olmadığı araĢtırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Böylece okul öncesi eğitiminin çocuğun dil geliĢiminde etkisinin olup olmadığı 

görülebilecektir. Dolayısıyla, okul öncesi eğitimin öneminin görülebilmesi ve  ailelerin de bu konuda 

motive edilebileceği düĢünülmektedir. 

 

Yöntem 

 

Evren ve Örneklem 
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AraĢtırmanın evrenini, Isparta ili sınırları içerisinde 2015–2016 eğitim öğretim 

yılında ilköğretim birinci sınıflarına devam eden öğrenciler oluĢturmaktadır. 

 

AraĢtırmanın örneklemini ise Isparta  ili sınırları içerisindeki Halıkent Ġlkokulu‘na giden 30 

öğrenci oluĢturmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda verileri elde etmek için çocukların dil geliĢimini ölçen 

Peabody Resim-Kelime Testi kullanılmıĢtır. Peabody Resim-Kelime Testi, 2–12 yaĢ arası çocukların 

kelime bilgisinin geliĢimini ölçen ve çocuklara bireysel olarak uygulanan bir performans testidir. 

Testin materyali, üzerinde dörder resmin bulunduğu 100 kart ve deneklerin verdiği cevapların 

araĢtırmacı tarafından kaydedildiği kayıt formundan oluĢmaktadır. Test uygulanırken; çocuğa, her kart 

için önceden belirlenmiĢ bir sözcük söylenerek, çocuğun söylenen bu sözcüğü tanımlayan resmi kart 

üzerindeki dört resimden ayırt ederek parmağıyla göstermesi istenir. Peabody Resim-Kelime Testine, 

son sekiz soruda altı yanlıĢ cevap verilinceye kadar devam edilir. Çocuğun her doğru cevabı 1 puandır. 

Peabody Resim-Kelime Testinin uygulamasında zaman sınırlaması yoktur ancak test çocuklar 

tarafından ortalama 10–15 dakikada cevaplandırılmaktadır. Peabody Resim-Kelime Testi yurt dıĢında 

ve Türkiye‘de de bir çok araĢtırmada kullanılmıĢtır (Jonston 1977; Tazebay 1978; Ertuğ 1981; Duman 

1986; Erkan 1990; Kök 1991; Öztürk 1995; Akt. Taner ve BaĢal, 2005). 

 

Peabody Resim-Kelime Testinin Paralel-Form Güvenirliği Dunn (1965) 

tarafından yapılmıĢtır. 2-6 ile 0-18 yaĢları arasında 4012 çocuğa testin A ve B formları uygulanmıĢ ve 

elde edilen ham puanlar üzerinden hesaplanan güvenirlik katsayıları; .64 ve .84 arasında değiĢmiĢtir ve 

her yaĢ için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanan ölçmenin standart hatası 6.00 ile 8.61 zeka bölümü puanı 

arasında bulunmuĢtur. Testin Ölçüt-Bağımlı Geçerliği de Stanford-Binet zeka testi ile test edilmiĢ ve 

iki test arasındaki korelasyon .82 ile .86 arasında bulunmuĢtur ve Wechsler Çocuklar Ġçin Zeka Ölçeği 

ile arasındaki korelasyon ise .41 ile .74 arasında bulunmuĢtur (Dunn 1965; Akt. Taner ve BaĢal, 2005). 

 

Peabody Resim-Kelime Testinin Türkiye‘de Katz ve arkadaĢları (1974) tarafından yapılan 

Yapı Geçerliğinde 21 kız ve 21 erkeğin puanları t testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır ve istenen yönde anlamlı 

cinsiyet farkı ortaya çıkmamıĢtır. Ayrıca, Ģehirde ve köyde yaĢayan çocukların puanları da t testi ile 

karĢılaĢtırılmıĢ ve .01 düzeyinde Ģehir çocuklarının lehine anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (Akt. Taner 

ve BaĢal, 2005). 

 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

 

Peabody Resim-Kelime Testine verilen bütün doğru yanıtların toplamı testin toplam puanını 

vermektedir. Önce öğrencilerin toplam puanları elde edilmiĢtir. AraĢtırma sürecinde, araĢtırmanın 

amacı doğrultusunda kullanılan ölçme aracının uygulama iĢlemleri tamamlandıktan sonra, elde edilen 

veriler üzerinde Mann-Whitney Testi uygulanmıĢtır.  

 

Bulgular ve Yorum 

 

Bu bölümde, araĢtırmanın genel amacı çerçevesinde, okul öncesi eğitimi alan ve almayan 

ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢimlerine iliĢkin olarak Peabody Resim-Kelime Testi ile 

toplanan verilerin istatistiksel çözümleri, elde edilen bulgular ve bunların yorumuna yer verilmiĢtir. 

 

Okul Öncesi Eğitimi Almanın Öğrencilerin Dil GeliĢimine Etkisi 

 

Okul öncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin Peabody Resim-

Kelime Testi ile ölçülen dil geliĢim düzeylerine iliĢkin sonuçlar tablo 1 ve tablo 1 ve 2‘deki gibidir. 
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Tablo 1.  

Okul öncesi eğitim aldı mı N   x 

evet 15 68.13 

hayır 15 59.40 

 

Tablo 2.  

Okul öncesi 

eğitim aldı mı 

 

N 

 

Sıra ort. 

 

Sıralar toplamı 

 

U 

 

p 

Evet 15 19.33 290.00 55.000 .017 

Hayır 15 11.67 175.00 55.000 .017 

* p < .05 düzeyinde anlamlı. 

 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, araĢtırma gruplarının Peabody Resim-Kelime Testi ile ölçülen dil 

geliĢimi puanlarının aritmetik ortalaması; okul öncesi eğitimi alan grup için 68.13 ve okul öncesi 

eğitimi almayan grup için ise 59.4 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma gruplarındaki kiĢi sayısı 30‘dan az 

olduğu için verilere uygulanan Mann-Whitney  Testi sonucunda da, hesaplanan significant  değeri ise 

.017 olarak saptanmıĢtır. Bu sonuç; iki grup arasında okul öncesi eğitim alan grup lehine anlamlı bir 

fark olduğunu göstermektedir. Bu durum, okul öncesi eğitimi almanın dil geliĢiminde etkisi olduğunu 

destekler niteliktedir. 

 

Alan yazın incelendiğinde de benzer sonuçlarla karĢılaĢılmaktadır;  

 

Öztürk (1995) tarafından yapılan araĢtırmada; okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve 

gitmeyen ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, okul öncesi eğitim kurumuna giden ve gitmeyen öğrencilerin alıcı ve ifade edici 

dil düzeyleri arasında okul öncesi eğitim kurumuna giden öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuĢtur. 

Cinsiyete göre, alıcı ve ifade edici dil düzeyleri karĢılaĢtırıldığında ise kız ve erkek öğrenciler arasında 

alıcı ve ifade edici dil düzeyleri bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıĢtır. 

 

Temiz (2002), okul öncesi eğitimin, çocuğun dil geliĢimine olan etkisini incelemiĢtir. Bu 

araĢtırmaya göre, okul öncesi eğitim alan çocukların dil geliĢimleri ortalamaları, okul öncesi eğitim 

almayan çocukların dil geliĢimi ortalamalarından yüksektir. Okul öncesi eğitim almayan kontrol grubu 

çocuklarının Peabody Resim Kelime Testi son-test puan ortalamaları, ön-test puan ortalamalarından 

yüksek bulunmuĢtur. 

 

Cinsiyetin Öğrencilerin Dil GeliĢimine Etkisi 

 

Cinsiyete göre, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢim düzeylerine iliĢkin veriler 

tablo 3 ve tablo 4‘deki gibidir 

 

Tablo 3.  

Cinsiyet N   x 

Kadın 13 65.38 

Erkek 17 62.52 

 

Tablo 4.  

 

Cinsiyet 

 

N 

 

Sıra ort. 

 

Sıralar toplamı 

 

U 

 

p 

Kadın 13 16.50 214.50 97.500 .586 

Erkek 17 14.74 250.50 97.500 .586 

p< .05 düzeyinde anlamlı. 

 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin Peabody Resim-Kelime Testinden aldıkları dil 

geliĢimi puanlarının aritmetik ortalaması 62.52; kız öğrencilerin Peabody Resim-Kelime Testinden 
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aldıkları dil geliĢimi puanlarının aritmetik ortalaması 65.38 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırma 

gruplarındaki kiĢi sayısı 30‘dan az olduğu için verilere uygulanan Mann-Whitney  Testi sonucunda da, 

hesaplanan significant  değeri ise .0586 olarak saptanmıĢtır. Bu durum kadınların dil geliĢiminin 

erkeklere göre az da olsa daha ileride olduğunu ancak iki grup arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermektedir. 

 

Alan yazın incelendiğinde de benzer sonuçlarla karĢılaĢılmaktadır;  

 

Öztürk (1995) tarafından yapılan araĢtırmada; Cinsiyete göre, alıcı ve ifade edici dil düzeyleri 

karĢılaĢtırıldığında ise kız ve erkek öğrenciler arasında alıcı ve ifade edici dil düzeyleri bakımından 

anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıĢtır. 

 

Sonuç 

 

AraĢtırmanın genel amacı doğrultusunda okul öncesi eğitimi alan ilköğretim birinci sınıf 

öğrencilerinin okul öncesi eğitimi almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine göre Peabody Resim-

Kelime Testinden aldıkları dil geliĢim puanları ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Diğer bir deyiĢle, okul öncesi eğitimi alan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢimlerinin okul 

öncesi eğitimi almayan öğrencilere göre daha iyi olduğu ve okul öncesi eğitimi almanın dil geliĢimini 

olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 

 

Cinsiyete göre de, kız ve erkek ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢim puanları 

arasında gruplar arası anlamlı bir fark olmadığı saptanmıĢtır. Bu durumda, cinsiyetin dil geliĢiminde 

etkili olmadığı söylenebilir. 

 

 

Öneriler 

 

Okul öncesi ortamda bazı ailelerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koĢullar nedeni ile 

çocuklarına okuma-yazma deneyimi kazandıramayabileceği gerçeğinden yola çıkarak, okul öncesi 

eğitim kurumlarının yurt genelinde zorunlu olmalıdır. ÇeĢitli nedenlerden dolayı bu sağlanamıyor ise 

okul öncesi eğitimi, Türkiye genelinde yaygınlaĢtırılmalı ve okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtırabilmek 

için toplumu ve aileleri bilinçlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle, Ev Merkezli Okul Öncesi Eğitimi 

Programları, Ana- Baba Okulları, radyo ve televizyon programları, panel, seminer gibi çeĢitli 

programlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından 

okul öncesi eğitiminin önemini vurgulamaya yönelik çeĢitli araĢtırmalar yapılmalı ve özellikle de 

anababalara yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmelidir. 

 

Okul öncesi eğitimi almanın dil geliĢimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna göre; okul öncesi 

eğitimi programlarının içeriği dil geliĢimine yönelik çeĢitli etkinliklerle daha da zenginleĢtirilmelidir. 

Özellikle, Ģartları elveriĢsiz çevrelerde okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması için gerek Milli Eğitim 

Bakanlığı ve BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve sivil 

toplum örgütleri tarafından acilen önlemler alınması gerekmektedir. 

 

Ayrıca, okul öncesi eğitimi almadan ilköğretim birinci sınıfa baĢlayan ve dil geliĢimi 

bakımından gerilik gösteren çocukların okul baĢarısının da düĢük olduğu çeĢitli araĢtırmalarla 

saptanmıĢtır. Özellikle de, Ģartları elveriĢsiz çevrelerden gelen çocukların ilköğretimden en iyi 

düzeyde faydalanabilmeleri için, sınıf öğretmenleri tarafından dil geliĢimi geri olan çocuklar 

belirlenmeli ve dil geliĢimini ilerletmeye yarayan çeĢitli etkinlikler uygulanmaya çalıĢılmalıdır. Bunun 

için velilerle de iĢbirliği yapılarak, evde çocukların dil geliĢiminin olumlu yönde geliĢmesini 

sağlayacak etkinliklere de yer verilebilir. Örneğin, kitap okuma, hikaye anlatma gibi etkinliklerin 

veliler tarafından gerçekleĢtirilmesi istenebilir. 

 

Okul öncesi eğitimi öğretmeni yetiĢtiren Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarında; Türkçe ile 

ilgili Yazılı ve Sözlü Anlatım, KonuĢma ve Yazma Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı gibi derslerde okul 
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öncesi eğitimi öğretmeni olacak öğretmen adaylarının kendi diline hakim olan ve doğru konuĢan 

öğretmenler olarak yetiĢmelerine daha çok önem verilmesi gerekmektedir. 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki genel sınıf ortamının, bu ortamda yer alan ilgi köĢeleri ve 

kullanılan materyallerin, çocukların dil geliĢimlerini olumlu yönde etkilediği düĢünülerek en uygun 

Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin daha etkin 

olabilmesi için, aile ile iĢbirliği yapılması gerekmektedir. Öğretmenler, aile ile sürekli iĢbirliği yapmalı 

ve çocuğun geliĢimini aileye bildirmelidir. Ayrıca, aileler çocuk için nasıl daha iyi bir model 

olunabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. 

 

Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi düĢünülerek, çocuklara evde ve okul öncesi eğitim 

kurumlarında sadece çocukların sözcük dağarcıklarını geliĢtirebilecek, dil ve kavram geliĢimini 

sağlayabilecek ve telaffuzun doğru kullanıldığı eğitsel programların izlettirilmesi gerekmektedir. 

Televizyon ve videoda çocuklara uygun olmayan ve dilin yanlıĢ kullanıldığı hatta argo kullanıldığı 

magazin programlarının izlettirilmemesi gerekmektedir. Bunun için anaokulu öğretmenleri ve 

özellikle ana babalar, çocuklarına program izletmekte seçici olmalıdırlar. Ayrıca, çocuklarına daha 

fazla zaman ayırarak ve bu zamanı kitap okuyarak, öykü anlatarak, oyun oynayarak geçirmelerinin 

çocuklarının dil geliĢimlerine ve diğer geliĢimlerine katkısı çok büyük olacaktır. 

 

Erken çocuklukta okuma-yazma kavramlarının geliĢiminde ailenin çocukla birlikte yaĢanmıĢ 

deneyimler üzerinde konuĢmaları, çocukların anlama, hatırlama, iletme ve edindikleri bilgilerle etkili 

okuma-yazma ortamları sağlaması önem kazanmaktadır. 
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Özet 

 

Bilindiği gibi meslek seçimi insanların yaĢamlarındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Bu alanda 

alınan kararlar bireylerin gelecek yıllardaki kiĢisel mutluluk düzeyleri, yaĢam kaliteleri, mesleki tatmin 

ve verimlilikleri gibi pek çok konuda etkili olmaktadır. 

Meslek yüksekokulları, ülkemizdeki yükseköğretim programları içinde lisans programlarına 

yerleĢecek kadar baĢarılı olamayan ancak ortaöğretim sonrasında kendini geliĢtirmek isteyen ve daha 

kısa sürede hayata atılmak isteyen geniĢ öğrenci kitleleri için de bir alternatif olmaktadır.  

Meslek Yüksekokullarını tercih eden öğrencilerin tercihlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla Marmara bölgesinin doğu ve güneydoğusunda yer alan meslek yüksekokullarını içeren bir 

anket çalıĢması yapılmıĢtır. Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Uludağ üniversitelerini kapsayan çalıĢmada 

toplam 451 öğrenciden dönüĢ alınmıĢtır. Tercih nedenlerinden anne/baba isteği, Ģehrin barınma 

olanakları, Ģehrin ucuz olması gibi durumların cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Bunun yanı sıra meslekte yükselme olanakları, toplumda saygınlık, geçmiĢte bu mesleği yapan 

kiĢilerden etkilenme gibi seçeneklerin mezuniyet sonrası ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunup 

olunmamasına göre anlamlı fark oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca öğretmenlerin yönlendirmesi, 

üniversitenin eğitsel, sosyal ve kültürel olanakları gibi seçeneklerin de mezun olunan okul türüne göre 

anlamlı olarak farklılaĢtığı elde edilen sonuçlardan bazılarıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tercih Nedenleri, MYO, MYO Tercih Unsurları 

 

The Factors Determining the Student Choices for the Vocational Schools  

(The East and The South East Marmara Case) 
 

Abstract 

 

 As we all know choosing the job is one of the turning points of people‘s life. This decision 

plays an important factor the individual‘s future level of happiness, the quality of life, job satisfaction 

and many other things.  The vocational schools in Turkey are an alternative for the potential students 

who are not eligible for bachelor degree yet they were successful at high school and they would like to 

start the life a head of time.  

 We prepared a survey to determine the factors affecting the students‘ choices for Vocational 

Schools in the East and the South East of Marmara. We collected 451 samples from Sakarya, Kocaeli 

and Uludağ Universities. We found that it was statistically significant that students prefer the 

Vocational Schools according to their parent‘s preferences, accommodation, and the living cost 

according to gender. Career opportunities, social status, the infuence of the people in the job, the 

guidance of teachers, universities‘ social and cultural activities are also statistically significant 

according to the types of school.  

 

Keywords: Reasons to Choose, Vocational School, Vocational Preference Elements 
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GiriĢ 

 

Günümüzün dünya ekonomisinde güç dengelerini rekabet gücü avantajı belirlemektedir. Rekabet 

gücünün önemli bir bileĢeni de nitelikli istihdamdır. Ġyi eğitilmiĢ iĢ gücü, kalitenin ve verimliliğin 

artmasını sağlar. Bu nedenle firmalar mesleki ve teknik bilgileri geliĢmiĢ nitelikli insan gücüne ihtiyaç 

duymaktadırlar. GeliĢmiĢ ülkeler bu bilinçle hareket etmekte ve eğitim sistemlerini nitelikli iĢ gücü 

yaratmak adına sürekli yeniden güncellemektedirler.  Ülkemizde ise bu konu yeni yeni kavranmakta 

ve hükümetlerin plan ve programlarına girmektedir (Aydınkal ve ark, 2012, s.23). ĠĢ piyasalarında 

artık bireyler aldıkları eğitimin niteliği, geliĢtirdikleri becerileri, yeni teknolojilere olan yatkınlıkları, 

paydaĢlarından kendilerini farklı kılan olumlu özellikleri vb. ölçüsünde istihdam ve kariyer Ģansı 

bulabilmektedirler. Piyasalarda oluĢabilecek gereksinimlerin yetiĢmiĢ insan gücü ile isabetli bir 

biçimde karĢılanabilmesinde hiç kuĢkusuz meslek eğitimi veren kurumlara da çok büyük görevler 

düĢmektedir. 

Bu noktada 2014-2015 yıllarına ait ÖSYM verileri dikkate alındığında sayıları 937‘yi bulan ve 

toplamda 2013.762 (Web 1) öğrencinin öğrenim gördüğü  meslek yüksekokulları; iĢ piyasalarında yer 

almak isteyen adayların çok farklı gerekçelerle tercih ederek,  gelecekteki mesleklerini belirledikleri 

yükseköğretim kurumları olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yine ülkemizdeki meslek yüksekokulu sayısı 

ve öğrenim görmekte olan öğrenci sayısı birlikte  değerlendirildiğinde, toplam öğrenci sayısı içinde 

meslek yüksekokulu öğrencilerinin %35‘lik bir paya sahip oldukları görülmektedir.  

 

Tablo 1: Yüksek Öğrenim Öğrenci Sayıları Ġstatistiği 

Toplam Lisans Öğrencisi Sayısı                                     3.628.800 

Toplam Ön Lisans Öğrenci Sayısı                                  2.013.762 

Toplam Meslek Yüksekokulu Sayısı                               937 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Toplam Öğrenci Sayısı Ġçindeki Payı                        
%35 

Kaynak: Web 2 

 

Meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük önem taĢımaktadır. Günümüzde, 

mesleki seçim aĢamasında, meslek sayılarının giderek artması ve uzmanlık gerektirmesi nedeniyle 

bireylerin kendilerine uygun meslek seçmeleri dolayısıyla da meslek seçimini etkileyen etmenler 

üzerinde odaklanılması önem kazanmaktadır (Korkut-Owen ve ark, 2012).  

Meslek seçimi bireyin yaĢamı boyunca yaptığı seçimler arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Çünkü birey mesleğini seçerken bir bakıma gelecekteki yaĢamını da belirlemektedir (Körükçü ve 

Oğuz, 2011). 

Meslek seçimi ise; bir kimsenin, çeĢitli meslekler arasından en iyi yapabileceğini düĢündüğü 

faaliyetleri içeren ve kendisine en üst düzeyde doyum sağlayacağına inandığı bir mesleğe 

yönelmesidir. ÇağdaĢ bir toplumda kiĢinin en önemli geliĢim görevlerinden biri; mesleğini seçmesidir. 

Bu seçimi yaparken önemli olan, bir kiĢinin sahip olduğu özellikleri en çok gerektiren ve beklentilerini 

en iyi biçimde karĢılayacak olanı seçebilmesidir. Meslek seçmek; hayat biçimini seçmek demektir. Bu 

nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir (Web 3). 

Buna karĢılık yetenekleri ve ilgilerine uygun olmayan meslek seçen kiĢilerin ise; çalıĢmaya karĢı 

isteksiz, iĢe devamsız, verimi düĢük, yeniliklere direnen ve her zaman mesleklerini değiĢtirme gayreti 

içinde oldukları görülmektedir. Bu hem mutsuzluğu yaĢayarak, çalıĢmaya gayret eden kiĢi için hem de 

iĢveren için çalıĢma hayatında istenmeyen bir durumdur (Web 4).  

Oysa Meslek Yüksekokullarının tercih nedenleri bazen bir Ģekilde üniversite öğrencisi olma, aileden 

uzaklaĢıp bağımsız bir yaĢantıya sahip olma, askerlik hizmetini belirli bir süre de olsa geç yerine 

getirme, toplumsal baskıyı azaltma, vb. olarak karĢımıza çıkmaktadır. Meslek yüksekokullarının 

tercihindeki bu düĢünce yerini nitelikli bir eleman olarak bir meslek sahibi olma düĢüncesine 

bırakmalıdır. Meslek yüksekokulları iĢ yapma bilgi ve becerisine kavuĢma isteğine sahip öğrencilerin 

tercih ettiği birer eğitim kurumu haline gelmelidir(Alkan ve ark., 2014) .  

Üniversiteye yeni baĢlayan öğrencilerin meslek seçimlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 

yapılan araĢtırmadan elde edilen sonuçlar Ģunlardır; Öğrencilerin 1/3‘ü (%33.6) meslekle ilgili olumlu 

görüĢleri, %23.5‘i çeĢitli nedenlerle çaresizlik yaĢadığı ve aldığı puanla açıkta kalmamak için %28.2‘si 

meslekle ilgili avantajları olduğunu düĢündüğü için %14.7‘si ise baĢkalarının önerileri ile halen devam 
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ettiği fakülte/yüksekokul‘dan mezun olduğunda sahip olacağı mesleği seçtiğini belirtmiĢtir. Babanın 

eğitim düzeyinin, liseden mezuniyet yılının, üniversite sınavına giriĢ sayısının, öğrencilerin 

yaĢamlarında birinci, ikinci ve üçüncü derecede önemli değerlerin, seçtiği meslekte tanıdığı olması 

öğrencilerin meslek seçme nedenlerini etkilemediği saptanmıĢtı.( Sarıkaya ve Khorshıd, 2009). 

Yapılan bir araĢtırmada 10 farklı meslek yüksekokulunda muhasebe mesleğinin seçimi 

değerlendirilmiĢtir. Buna göre yüksek kazanç ve sorumluluk beklentisi, kariyer beklentisi, bilgi ve 

beceri, mesleki tecrübe ve sosyal statü beklentisinin muhasebe mesleğinin seçiminde meslek 

yüksekokulu muhasebe programı öğrencileri üzerinde etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. Aile 

çevresi ile eğitim çevresinin ise muhasebe mesleğinin seçiminde öğrenciler üzerinde etkili olmadığı 

belirlenmiĢtir(Dinç, 2008). 

Yapılan bir araĢtırmada Harmancık meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin memnuniyet 

düzeyleri incelenmiĢ; %48,9 oranında isteyerek tercih edip memnun oldukları,% 25,6 oranında 

istemeyerek tercih edip memnun oldukları,%14,4 oranında %11,1 oranında ise istemeyerek tercih edip 

aynı zamanda da memnun olmadıkları belirlenmiĢtir (Saatçi, 2013). 

Taylan‘da yapılan bir çalıĢmada bilgisayar teknolojilerini seçen öğrencilerin meslek seçimleri üzerine 

etkili faktörler incelenmiĢtir. Öz yeterlilik, öz eleĢtiri, öz bilinç, toplumsal bakıĢ, kariyer imkanları, 

kariyer olanakları itibar, kolaylık, ve yenilikçilik faktörlerinin bireyleri bu programı seçmeye 

yönelttiği sonucuna varılmıĢtır (Sathapornvajana ve Watanapa, 2012) 

Yine Köyceğiz Meslek Yüksekokulunda yapılan bir araĢtırmada çalıĢmaya katılan öğrencilerin % 

67‘sinin okumuĢ oldukları programı tercih etmeden önce araĢtırdıkları ve yaklaĢık % 28‘inin okumuĢ 

oldukları programın ilgi alanı olduğunu belirtmiĢtir. % 26,7‘si program mezunlarının kolay iĢ bulacak 

olması sebebiyle tercih ettiğini belirtmiĢtir. Yine bu öğrenciler arasında açıkta kalma korkusu, aile 

isteği ve puanının bu programlara yetmesi gibi nedenlerle tercih edenlerin bulunduğu gözlemlenmiĢtir. 

Öğrencilerin % 91,1‘nin program, yani meslek tercihlerinin bireysel özelliklerine uygun olduğu 

düĢüncesi taĢıdığı ve % 85,3‘nün meslek yüksekokulundaki eğitimin kariyerlerinde olumlu etki 

oluĢturacağına  inanmaktadır.ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine, yaĢlarına, yükseköğretim 

kurumuna yerleĢtirilme Ģekline, mezun olduğu ortaöğretim kurum tipine, babasının eğitimine ve aile 

gelirine göre farklılık göstermediği tespit edilmiĢtir. Fakat meslek yüksekokulunda okunan programa, 

anne ile babanın mesleğine ve annenin eğitimine göre farklılık gösterdiği görülmüĢtür(Türkoğlu ve 

ark., 2013). 

 

Materyal ve Yöntem 

AraĢtırma genel tarama modellerinden karĢılaĢtırma tarama modeli türünde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmanın evreni, 2014–2015 Eğitim Öğretim yılında Güney Doğu Marmara Bölgesindeki MYO 

öğrencilerinden oluĢmaktadır. Bu evren içinden tesadüfi oransız küme örnekleme modeli ile 5 adet 

üniversiteden 11 Meslek yüksekokulundan toplam 456 kiĢi araĢtırmanın örneklemeni oluĢturmuĢtur. 

Çiftçi ve ark. (2011) tarafından geliĢtirilen anket baz alınarak bölgeye ve zamana bağlı olarak 

güncellemeler yapılmıĢtır. Veri toplama aracı toplam 57 sorudan oluĢmuĢ, bunlardan 1-18 sorular 

demografik bilgileri, 19-23 arasındaki sorular öğrencinin bölümü ile ilgili sorular, 24-57 arasındakiler 

ise bölüm tercih ederken öğrenciyi etkileyen faktörler üzerine sorulardan oluĢmuĢtur.  
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Bulgular 

 

Tablo 1. ÇeĢitli Demografik DeğiĢkenler için Betimsel Değerler 1 

 

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin 232‘si (%51,4) kadın, 219‘u (%48,6) erkektir. Katılımcılardan 

246‘si (%54,7)  ÖSYM sınavı ile 204‘ü (%45,3) sınavsız geçiĢ ile programa yerleĢmiĢtir. ―Mezuniyet 

sonrasıyla ilgili yeterli bilgiye sahip misiniz?‖ sorusuna 153‘ü (%33,9) evet, 83‘ü (%18,4) hayır ve 

215‘i (%47,7) kısmen olarak belirtmiĢtir. ―Kazandığınız bölümle ilgili yeterli bilgiye sahip misiniz?‖  

sorusuna 117‘si (%39,2) evet, 83‘ü (%18,3) hayır ve 193‘ü (%42,5) kısmen olarak belirtmiĢtir. 

―Ailenizde aynı meslekten olan var mı?‖ sorusuna 33‘ü (%7,3) yok, 310‘u (%68,3) bir kiĢi, 62‘si 

(%13,7) iki kiĢi ve 49‘u (%10,8) 3 kiĢi var olarak belirtmiĢtir. 51‘i (%11,4) sağlık güvencem yok, 

374‘ü (%83,9) SSK, Emekli Sandığı, Bağkur(SGK) olarak, 16‘si (%3,6) YeĢil kart olarak ve 5‘i 

(%1,1) özel sigorta olarak sağlık güvencesini belirtmiĢtir. 33‘ü (%7,3) kardeĢim yok, 310‘u (%68,3) 

bir veya iki, 62‘si (%13,7) üç ve 49‘u (%10,8) üç kardeĢten fazla olarak belirtmiĢtir. 39‘ü (%8,6) düz 

lise, 330‘u (%72,8) Meslek/Teknik/Anadolu Teknik Lise, 80‘i (%17,7) Anadolu/Fen Lisesi ve 4‘ü 

(%,9) özel lise olarak okuduğu lise türünü belirtmiĢtir. Medeni durumunu 446‘si (%98) bekar, 4‘ü 

(%,9) evli, 3‘ü (%,7) boĢanmıĢ ve 2‘si (%,4) niĢanlı olarak belirtmiĢtir.  

 

 

  

Soru  N F Soru  N F 

Cinsiyet 
Kadın 232 %51,4 Programa YerleĢim 

ġekliniz 

OSYM Sınavı 246 %54,7 

Erkek 219 %48,6 Sınavsız GeçiĢ 204 %45,3 

Mezuniyet Sonrası Ġle 

Ġlgili Yeterli Bir 

Bilgiye Sahip Misiniz 

Evet 153 %33,9 
―Kazandığınız Bölümle 

Ġlgili Yeterli Bilgiye 

Sahip Miydiniz?‖ 

Evet 117 %39,2 

Hayır 83 %18,4 Hayır 83 %18,3 

Kısmen 215 %47,7 Kısmen 193 %42,5 

Ailenizde Aynı 

Meslekte Olan Var Mı 

Yok 33 %7,3 

Sağlık Güvenceniz Nedir 

Sağlık Güv. Yok 51 %11,4 

1 KiĢi 310 %68,3 SGK) 374 %83,9 

2 KiĢi 62 %13,7 YeĢil Kart 16 %3,6 

3 KiĢi 49 %10,8 Özel Sigorta 5 %1,1 

Sizin DıĢınızdaki 

Ailedeki KardeĢ 

Sayısı Nedir 

Yok 33 %7,3 

Okuduğunuz Lise Türü 

Nedir 

Düz Lise 39 %8,6 

1-2 KardeĢ 310 %68,3 
Meslek\Teknik\Anadolu 

Teknik Lisesi 
330 %72,8 

3 KardeĢ 62 %13,7 Anadolu \ Fen Lisesi 80 %17,7 

3 den Fazla 49 %10,8 Özel Lise 4 %,9 

Medeni Durumunuz 

Bekar 446 %98 

Evli 4 %,9 

BoĢanmıĢ 3 %,7 

NiĢanlı 2 %,4 
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Tablo 2. ÇeĢitli Demografik DeğiĢkenler için Betimsel Değerler 2 

 

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin 60‘ı (%13,2) 18 ve altında, 154‘ü (%33,8) 19 yaĢında, 123‘ü 

(%27) 20 yaĢında, 73‘ü (%16) 21 yaĢında ve 45‘i (%9,9) 22 ve üzerinde olarak yaĢını belirtmiĢtir. 

―Ailenizin ekonomik durumunu nasıl değerlendirirsiniz‖ sorusunu öğrencilerin  288‘i (%63,6) orta 

olarak belirtmiĢtir. ―Ailenizle beraber yaĢadığınız bölge‖ sorusunu öğrencilerin 347‘si (%76,9) 

Marmara bölgesi olarak belirtmiĢtir. ―Hane halkının toplam aylık geliri ne kadardır‖ sorusunu 

öğrencilerin  222‘si (%49,3) 1000-2000 TL arası, 99‘u (%22) 2000-3000 TL arası olarak belirtmiĢtir. 

―ġuanda ikametgah durumunuz‖ sorusuna öğrencilerin 44‘ü (%9,7) devlet yurdu, 76‘si (%16,7) özel 

yurt, 5‘i (%1,1) vakıf/dernek yurdu, 207‘si (%45,6) ailemle 95‘i (%20,9) ev arkadaĢlarımla, 12‘si 

(%2,6) akraba yanında ve 15‘i (%3,3) diğer olarak belirtmiĢtir.  

 

AĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin 399‘u (%87,9) anne babası birlikte, 17‘si (%3,7) anne 

babası boĢanmıĢ ayrı, 5‘i (%1,1) anne babası boĢanmıĢ farklı kiĢilerle birlikteler, 5‘inin (1,1) annesi 

vefat etmiĢ, 24‘ünün (%5,3) babası vefat etmiĢ ve 4‘ünün (%,9) anne ve babası vefat etmiĢ olduğunu 

belirtmiĢtir.. ―Annenizin eğitim durumu‖ sorusuna 26‘sı (%5,7) okuryazar değil, 255‘i (%56,2) 

ilkokul, 89‘u (%19,6) ortaokul, 70‘i (%15,4) lise, 2‘si (%,4) ön lisans, 9‘u (%2) lisans ve 3‘ü (%,7) 

lisansüstü olarak belirtmiĢtir. ―Babanızın eğitim durumu‖ sorusuna 7‘si (%1,5) okuryazar değil, 186‘sı 

(%40,8) ilkokul, 111‘i (%24,3) ortaokul, 125‘i (%27,4) lise 9‘u (%2) ön lisans, 14‘ü (%3,1) lisans ve 

4‘ü (%,9) lisansüstü olarak belirtmiĢtir.  

―Annenizin meslek durumu‖ sorusuna 343‘ü (%75,9) ev hanımı, 63‘ü (%13,9) iĢçi, 9‘u (%2) kendi iĢi, 

6‘si (%1,3) memur, 16‘sı (%3,5) emekli, 6‘sı (%1,3) iĢsiz ve 8‘i (%1,8) diğer olarak belirtmiĢtir. 

―Babanızın meslek durumu‖ sorusuna 149‘u (%33,4) iĢçi, 83‘ü (%18,6) kendi iĢi, 31‘i (%7) memur, 

115‘i (%25,8) emekli, 19‘u (%4,3) iĢsiz ve 49‘ü (%11) diğer olarak belirtmiĢtir. 

 

 

 

 

  

Soru  N F Soru  N F 

YaĢınız 

18 ve altı 60 13,2 

Ailenizin ekonomik durumunu 
nasıl değerlendirirsiniz 

Çok iyi 12 2,6 

19 154 33,8 Ġyi 105 23,2 

20 123 27,0 Orta 288 63,6 

21 73 16,0 Kötü 38 8,4 

22 ve üzeri 45 9,9 Çok kötü 9 2,0 

Hane halkının toplam aylık geliri ne kadardır 

1000 TL‘den az 58 %12,9 

1000-2000 TL Arası 222 %49,3 

2000-3000 TL Arası 99 %22,0 

3000-5000 TL Arası 46 %10,2 

5000-7000 TL Arası 9 %2,0 

7000 TL‘den fazla 15 %3,3 

Soru  N F Soru  N F 

Ailenizle beraber 

yaĢadığınız bölge 

Ġç Anadolu 14 %3,1 

ġuanda ikametgâh durumunuz 

Devlet Yurdunda 44 %9,7 

Ege 27 %6 Özel Yurtta 76 %16,7 

Marmara 347 %76,9 Vakıf\Der. Y. 5 %1,1 

Karadeniz 30 %6,7 Ailemle 207 %45,6 

D. Anadolu 13 %2,9 Ev Ark. 95 %20,9 

Güneydoğu  6 %1,3 Akraba Yanında 12 %2,6 

Akdeniz 14 %3,1 Diğer 15 %3,3 
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Tablo 3. Ebeveyn ile ilgili Betimsel Değerler 

 

Tablo 4. “Ġkamet etmiĢ olduğunuz evde kiminle yaĢıyorsunuz‖, ―Kazandığınız bölümle ilgili bilgiye 

nereden edindiniz‖ DeğiĢkenleri için Betimsel Değerler 

 

Tabloda görüldüğü gibi ―Ġkamet etmiĢ olduğunuz evde kiminle yaĢıyorsunuz‖ sorusunda anne Ģıkkını 

397 kiĢi evet, 56 kiĢi hayır olarak, baba Ģıkkını 368 kiĢi evet 85 kiĢi hayır olarak, kardeĢ/kardeĢler 

Ģıkkını 339 kiĢi evet, 114 kiĢi hayır olarak, dede Ģıkkını 18 kiĢi evet, 434 kiĢi hayır olarak, nene Ģıkkını 

Soru  N F 

Anne ve babanızın medeni durumu 

Anne baba birlikte yaĢıyor 399 %87,9 

Anne baba boĢanmıĢ ayrı yaĢıyor 17 %3,7 

Anne baba boĢanmıĢ farklı kiĢilerle birlikteler 5 %1,1 

Anne vefat etmiĢ 5 %1,1 

Baba Vefat etmiĢ 24 %5,3 

Anne ve baba vefat etmiĢ 4 %,9 

Annenizin eğitim durumu 

nedir 

Okuryazar 

değil 
26 %5,7 

Babanızın eğitim durumu 

nedir 

Okuryazar değil 7 %1,5 

Ġlkokul 255 %56,2 Ġlkokul 186 %40,8 

Ortaokul 89 %19,6 Ortaokul 111 %24,3 

Lise 70 %15,4 Lise 125 %27,4 

Ön lisans 2 %,4 Ön lisans 9 %2,0 

Lisans 9 %2,0 Lisans 14 %3,1 

Lisansüstü 3 %,7 Lisansüstü 4 %,9 

Annenizin meslek durumu 

nedir 

Ev hanımı 343 %75,9 

Babanızın meslek 

durumu nedir 

ĠĢsiz 19 %4,3 

ĠĢçi 63 %13,9 ĠĢçi 149 %33,4 

Kendi iĢi 9 %2,0 Kendi iĢi 83 %18,6 

Memur 6 %1,3 Memur 31 %7,0 

Emekli 16 %3,5 Emekli 115 %25,8 

ĠĢsiz 6 %1,3 Diğer 49 %11,0 

Diğer 8 %1,8    

Soru  
 

N F Soru   N F 

Ġkamet etmiĢ 

olduğunuz evde 

kiminle 

yaĢıyorsunuz 

Anne 
Evet 397 %87,1 

Kazandığınız 

bölümle ilgili 

bilgiye nereden 

edindiniz 

ArkadaĢ vasıtasıyla 
Hayır 326 %72,1 

Hayır 56 %12,4 Evet 126 %27,9 

Baba 
Evet 368 %81,2 Abla, abi, akraba 

vasıtasıyla 

Hayır 341 %75,4 

Hayır 85 %18,8 Evet 111 %24,6 

KardeĢ 
Evet 339 %74,3 Üniversitelerin web 

sayfalarından 

Hayır 343 %75,9 

Hayır 114 %25,2 Evet 109 %24,1 

Dede 
Evet 18 %4 Üniversite 

broĢürlerinden 

Hayır 430 %95,1 

Hayır 434 %95,8 Evet 22 %4,9 

Nene 
Evet 31 %6,8 Televizyon, gazete, 

radyo vb. 

Hayır 422 %93,4 

Hayır 422 %93,2 Evet 30 %6,6 

Akraba 
Evet 5 %1,1 Üniversite tanıtım 

fuarlarından 

Hayır 432 %95,6 

Hayır 447 %98,7 Evet 20 %4,4 

ArkadaĢ 
Evet 17 %3,8 Rehber öğretmenler 

vasıtasıyla 

Hayır 313 %69,2 

Hayır 435 %95,4 Evet 139 %30,8 

Diğer 
Evet 33 %7,3 

Sosyal Medyadan 
Hayır 402 %88,9 

Hayır 419 %92,5 Evet 50 %11,1 

 

 

Ġnternetten çeĢitli 

sitelerden 

Hayır 318 %70,4 

Evet 134 %29,6 

Tanıdık vasıtasıyla 
Hayır 369 %81,6 

Evet 83 %18,4 

Diğer 
Hayır 392 %86,7 

Evet 60 %13,3 
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31 kiĢi evet, 422 kiĢi hayır olarak, akraba Ģıkkını 5 kiĢi evet, 447 kiĢi hayır olarak, arkadaĢ Ģıkkını 17 

kiĢi evet, 435 kiĢi hayır olarak ve diğer Ģıkkını ise 33 kiĢi evet, 419 kiĢi hayır olarak belirtmiĢtir. 

―Kazandığınız bölümle ilgili bilgiye nereden edindiniz‖ sorusunda arkadaĢ vasıtasıyla Ģıkkını 326 kiĢi 

hayır 126 kiĢi evet olarak, abla, abi, akraba vasıtasıyla Ģıkkını 341 kiĢi hayır, 111 kiĢi evet olarak, 

üniversitelerin web sayfalarından Ģıkkını 343 kiĢi hayır, 109 kiĢi evet olarak, üniversite broĢürlerinden 

Ģıkkına 430 kiĢi hayır, 22 kiĢi evet olarak, televizyon, gazete, radyo ve vb. Ģıkkını 422 kiĢi hayır, 30 

kiĢi evet olarak, üniversite tanıtım fuarlarından Ģıkkını 432 kiĢi hayır, 20 kiĢi evet olarak, rehber 

öğretmenler vasıtasıyla Ģıkkını 313 kiĢi hayır, 139 kiĢi evet olarak, sosyal medyadan Ģıkkını 402 kiĢi 

hayır, 50 kiĢi evet olarak, internetten çeĢitli sitelerden Ģıkkını 318 kiĢi hayır, 134 kiĢi evet olarak, 

tanıdık vasıtasıyla Ģıkkını 369 kiĢi hayır, 83 kiĢi evet olarak ve diğer Ģıkkını 392 kiĢi hayır, 60 kiĢi evet 

olarak belirtmiĢtir.  

 

Tablo 5. ―Kazandığınız bölümü kaçıncı tercihinizdi‖ DeğiĢkenleri için Betimsel Değerler 

1. Tercih 2 Tercih 3 Tercih 4 Tercih 5 Tercih 6 Tercih 7 Tercih 8 Tercih 9 Tercih 10 Tercih 

N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F 
174 40,8 52 12,2 44 10,3 26 6,1 13 3,1 21 4,9 18 4,2 14 3,3 2 ,5 6 1,4 

11 Tercih 12 Tercih 13 Tercih 14 Tercih 15 Tercih 16 Tercih 17 Tercih 18 Tercih 
19 

Tercih 

20-30 

Tercih 

N F N F N F N F N F N F N F N F N F N F 
7 1,6 10 2,3 6 1,4 4 ,9 2 ,5 1 ,2 3 ,7 5 1,2 1 ,5 16 3,7 

 

Tabloda görüldüğü üzere öğrencilerin %63,3‘ünün okudukları bölüm ilk üç tercihleri arasındadır.  

 

Tablo 6. ―Öğrencilerin Okudukları Bölüm DeğiĢkenine Göre Dağılımları  
Bölüm N F Bölüm N F Bölüm N F 
Muhasebe  48 10,5 Yerel Yönetim 20 4,4 ĠĢletme Yönetimi 2 %,4 

Halkla ĠliĢkiler 43 9,4 Özel Güvenlik  19 4,2 Kozmetik 2 %,4 

Peyzaj 37 8,1 Harita 19 4,2 Fotoğraf 2 %,4 

Bankacılık 35 7,7 Deniz UlaĢ. 17 3,7 Elektronik  2 %,4 

DıĢ Ticaret 33 7,2 Adalet 15 3,3 Lojistik 2 %,4 

Bilgisayar Programcılığı  30 6,6 Sosyal Hizmetler 10 2,2 Teknik Bil. 2 ,4 

Makine 28 6,1 ĠĢ Güvenliği ve Sağ. 7 1,5 Deniz Liman. 1 %,2 

Ġklimlendirme 27 5,9 Bahçe Tarımcılığı 5 1,1 Mekatronik 1 ,2 

Büro Yönetimi ve Yön. Asist. 20 4,4 Endüstriyel Tasarım 5 1,1 Moda Tasarım 1 ,2 

Süs Bitkileri 20 4,4 YaĢlı Bakımı 3 ,7    

 

Tabloda görüldüğü üzere toplam 29 farklı programdan öğrenciler örneklem grubunu oluĢturmuĢtur.  

 

Tablo 7.  Soruların Frekans Analizine ĠliĢkin Bulgular 
 Evet Hayır Fikrim Yok 

Üniversitenin bulunduğu Ģehir 206 45,2 171 38,4 67 15,1 

Tekrar tercih yapacak olsaydınız aynı bölümü 

tercih eder miydiniz? 
219 49,3 159 35,8 65 14,6 

 

 ―Üniversitenin bulunduğu Ģehir‖ ifadesini %45,2 evet, %38,4 hayır %15,1 fikrim yok olarak 

belirtmiĢtir. ―Tekrar tercih yapacak olsaydınız aynı bölümü tercih eder miydiniz?‖ ifadesini %49,3 

evet, %35,8 hayır %14,6 fikrim yok olarak belirtmiĢtir.   
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Tablo 8.  Soruların Frekans Analizine ĠliĢkin Bulgular 
 

K
es

in
li

k
le

 

E
v

et
 

K
ıs

m
en

 

Ç
o
k
 A

z 

K
es

in
li

k
le

 

H
ay

ır
 

Üniversiteye sınavsız geçiĢte bu bölüme 

girebildiğim için 
137 33,6 91 22,3 23 5,6 157 38,5 

Üniversiteye giriĢ sınav puanımın bu bölüme 

yetmesi 
156 37,6 136 32,8 41 9,9 82 19,8 

Mesleğe olan ilgim  189 42,8 145 32,8 64 14,5 44 10 

Mesleğe olan yeteneğim 156 37,2 174 41,5 53 12,6 36 8,6 

Bu bölümün benim kiĢilik özelliklerime uygun 

olduğunu düĢünmem 
166 38,2 149 34,3 61 14,1 58 13,4 

Cinsiyetime uygun olması 197 45,1 121 27,7 49 11,2 69 15,8 

Mesleğin gelecekle ilgili amaçlarıma uygun 

olması 
195 44,7 149 34,2 53 11,6 39 8,9 

Mezuniyet sonrası iĢ bulma olanağının yüksek 

olması 
188 42,3 165 37,2 52 11,7 39 8,8 

Ġyi bir kazanç sağlayabileceğimi düĢünmem  172 39,2 176 40,1 48 10,9 43 9,8 

Prestijli bir meslek olması 158 36,7 169 39,3 59 13,7 43 10,2 

Meslekte yükselme olanaklarının fazla olması 186 42,4 159 36,2 57 13 37 8,4 

Toplumda sayınlığı olan bir meslek 

olduğundan 
130 29,9 168 38,6 82 18,9 55 12,6 

GeçmiĢte bu alanda çalıĢan kiĢilerden 

etkilenmem 
96 21,1 109 25,1 90 20,7 139 32 

Anne\Babamın isteği 57 13,2 91 21,1 78 18,1 206 47,7 

Öğretmenlerimin yönlendirmesi 53 12,4 106 24,9 73 17,1 194 45,5 

Okul psikolojik danıĢmanı\rehber 

öğretmenimin yönlendirmesi 
53 12,3 95 22 69 16 215 49,8 

Aile dostlarımızın tavsiye\yönlendirmesi 67 15,5 87 20,1 80 18,5 198 45,8 

ArkadaĢlarımın tavsiye\yönlendirmesi 66 15,5 86 20,1 94 22 181 42,4 

Üniversitenin popülerliği 56 13,1 89 20,8 88 20,6 194 45,4 

Üniversitenin üniversiteler arası baĢarı 

sıralaması 
69 15,1 125 29,3 82 19,2 151 35,4 

Üniversitenin öğretim üyelerinin akademik 

baĢarısı 
77 17,9 123 28,5 88 20,4 143 33,2 

Üniversitenin fiziki yerleĢkesi ve çevre 

düzenlemesi 
59 13,9 95 22,4 88 20,7 183 43,1 

Üniversitenin yurt ve barınma olanakları 48 11,3 79 18,5 78 17,1 221 51,9 

Üniversitenin eğitsel, sosyal ve kültürel 

olanakları 
58 13,6 114 26,6 88 20,6 168 39,3 

ġehrin barınma olanakları 81 18,6 108 24,8 76 17,5 170 39,1 

ġehrin ucuz olması 58 13,5 99 23 91 21,1 183 42,5 

Bu Ģehirde yaĢamanın cazip gelmesi 105 24,2 88 20,3 82 18,9 159 36,6 

Üniversitenin ailemle yaĢadığım yere yakın 

olması 
206 47 101 23,1 41 9,4 90 20,5 

Ekonomik durumum 117 27,2 122 28,4 89 20,7 102 23,7 

BoĢta kalmamak için 76 17,7 108 25,1 71 16,5 175 40,7 

ġans eseri  87 20,2 70 16,2 70 16,2 204 47,3 

Üniversitenin bulunduğu Ģehir 178 40,5 112 25,5 57 13 92 21 

 

Soruların analizinde dikkat çeken bazı sonuçlar Ģöyledir. Öğrencilerin bölümü tercih etme nedeni 

olarak öğrencilerin yaklaĢık %83‘ü cinsiyete uygunluk, %82‘si kiĢilik özelliklerine uygunluk, %79‘u  

―Mesleğe olan yeteneğim‖, ―Mesleğin gelecekle ilgili amaçlarıma uygun olması‖, ―Mezuniyet sonrası 

iĢ bulma olanağı‖, ―Ġyi bir kazanç sağlayabileceği düĢüncesi‖, ―Meslekte Yükselme Olanağı‖ ve %75 

‗i ―mesleğe olan ilgim‖ olarak iĢaretlemiĢtir.  

Anne, baba, akraba, dost ve okul rehber öğretmen yönlendirmesi seçeneklerine bakıldığında 

öğrencilerin  yaklaĢık yarısının böyle bir yönlendirmesinin kesinlikle etkili olmadığını belirtilmiĢtir.   
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Anı Ģekilde üniversitenin baĢarı sıralaması, Üniversitenin popülerliği, Üniversitenin öğretim üyelerinin 

akademik baĢarısı, Üniversitenin fiziki yerleĢkesi ve çevre düzenlemesi, Üniversitenin yurt ve barınma 

olanakları, Üniversitenin eğitsel, sosyal ve kültürel olanakları, ġehrin barınma olanakları, ġehrin ucuz 

olması, Bu Ģehirde yaĢamanın cazip gelmesi Ģıklarına bakıldığında bu seçeneklerin çok az etkili 

olduğu ya da etkili olmadığını belirten öğrenci oranları yaklaĢık %60 civarındadır. 

Üniversitenin ailemle yaĢadığım yere yakın olması %70, üniversitenin bulunduğu Ģehir %65‘i, etkili 

olduğunu belirtirken, yaklaĢık %60‘ı da boĢta kalmamak için ve Ģans eseri Ģıklarına çok az ya da hayır 

demiĢlerdir.  

Tüm bu cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin en önemli tercih nedenini, ailenin yaĢadığı Ģehir ve 

ekonomik durum üniversite tercihini etkilemiĢ ve bu yüzden genelde kendi yaĢadıkları Ģehri tercih 

ettikleri anlamına gelebilir. Bu yüzden okulun olanakları, baĢarı sıralaması, barınma olanakları gibi 

unsurlar genel olarak tercih nedeni olmamıĢ olabilir. Lakin ilgi, yetenek ve gelecekle ilgili iĢ 

olanakları, iyi kazanç sağlaması gibi seçeneklerin öğrencilerin bölüm seçmesine etki etmiĢ olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

 
  

Tablo 9. YerleĢim Türü DeğiĢkenine Göre Yapılan t-Testi Sonuçları 

 Kategori N  ̅ ss    ̅ 
t Testi 

t sd p 

Üniversiteye giriĢ sınav puanımın 

bu bölüme yetmesi 

OSYM Sınavı 227 1,9471 1,05881 ,07028 
-3,331 407 ,001 

Sınavsız GeçiĢ 182 2,3132 1,15903 ,08591 

Ġyi bir kazanç sağlayabileceğimi 

düĢünmem 

OSYM Sınavı 236 2,0551 ,96378 ,06274 
3,429 431 ,001 

Sınavsız GeçiĢ 197 1,7462 ,89588 ,06383 

Anne\Babamın isteği 
OSYM Sınavı 229 3,1572 1,02671 ,06785 

3,209 424 ,001 
Sınavsız GeçiĢ 197 2,8173 1,15930 ,08260 

Öğretmenlerimin yönlendirmesi 
OSYM Sınavı 224 3,2723 ,96203 ,06428 

6,649 418 ,000 
Sınavsız GeçiĢ 196 2,5918 1,13532 ,08109 

Okul psikolojik danıĢmanı\rehber 

öğretmenimin yönlendirmesi 

OSYM Sınavı 
228 3,2368 1,02224 ,06770 

4,326 424 ,000 
Sınavsız GeçiĢ 198 2,7828 1,14365 ,08128 

Aile dostlarımızın 

tavsiye\yönlendirmesi 

OSYM Sınavı 231 3,0952 1,08729 ,07154 
3,077 424 ,002 

Sınavsız GeçiĢ 195 2,7590 1,16582 ,08349 

Üniversitenin fiziki yerleĢkesi ve 

çevre düzenlemesi 

OSYM Sınavı 224 3,0848 1,05326 ,07037 
2,908 417 ,004 

Sınavsız GeçiĢ 195 2,7744 1,13081 ,08098 

Üniversitenin yurt ve barınma 

olanakları 

OSYM Sınavı 229 3,2926 ,96745 ,06393 
3,937 418 ,000 

Sınavsız GeçiĢ 191 2,8848 1,15500 ,08357 

ġehrin barınma olanakları 
OSYM Sınavı 232 2,9267 1,10441 ,07251 

2,951 427 ,003 
Sınavsız GeçiĢ 197 2,5990 1,19378 ,08505 

ġehrin ucuz olması 
OSYM Sınavı 228 3,1184 1,02352 ,06778 

4,003 423 ,000 
Sınavsız GeçiĢ 197 2,7005 1,12787 ,08036 

 

Çizelgede görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluĢturan katılımcıların ―Üniversiteye sınavsız geçiĢte 

bu bölüme girebildiğim için‖, ―Üniversiteye giriĢ sınav puanımın bu bölüme yetmesi‖, ―Ġyi bir 

kazanç sağlayabileceğimi düĢünmem‖,  ―Anne\Babamın isteği‖, ―Öğretmenlerimin 

yönlendirmesi”, “Okul psikolojik danıĢmanı\rehber öğretmenimin yönlendirmesi―, ―Aile 

dostlarımızın tavsiye\yönlendirmesi”, “Üniversitenin fiziki yerleĢkesi ve çevre düzenlemesi‖, 

―Üniversitenin yurt ve barınma olanakları‖, ―ġehrin barınma olanakları‖ ve ―ġehrin ucuz 

olması‖ ifadeleri puanları için yerleĢim türü değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuĢtur. (p<,05)  
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Tablo 10.  Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Yapılan t-Testi Sonuçları 

 Kategori N  ̅ ss    ̅ 
t Testi 

t sd p 

Üniversiteye sınavsız geçiĢte 

bu bölüme girebildiğim için 

Kadın 206 2,7621 1,30168 ,09069 
4,206 401 ,000 

Erkek 197 2,2284 1,24278 ,08854 

Anne\Babamın isteği 
Kadın 219 3,1689 1,06390 ,07189 

3,323 425 ,001 
Erkek 208 2,8173 1,12301 ,07787 

ArkadaĢlarımın 

tavsiye\yönlendirmesi 

Kadın 220 3,0773 1,09312 ,07370 
3,116 420 ,002 

Erkek 202 2,7426 1,11215 ,07825 

ġehrin barınma olanakları 
Kadın 222 2,9324 1,14549 ,07688 

3,041 428 ,003 
Erkek 208 2,5962 1,14646 ,07949 

ġehrin ucuz olması 
Kadın 219 3,0913 1,04525 ,07063 

3,270 424 ,001 
Erkek 207 2,7488 1,11681 ,07762 

Bu Ģehirde yaĢamanın cazip 

gelmesi 

Kadın 221 2,8281 1,19747 ,08055 
2,546 428 ,011 

Erkek 209 2,5359 1,18074 ,08167 

 

Çizelgede görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluĢturan katılımcıların ―Üniversiteye sınavsız geçiĢte 

bu bölüme girebildiğim için‖, ―Anne\Babamın isteği‖, ―ArkadaĢlarımın tavsiye\yönlendirmesi‖, 

―ġehrin barınma olanakları‖, ―ġehrin ucuz olması‖, ve ―Bu Ģehirde yaĢamın cazip gelmesi‖ 

ifadeleri puanları için cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki farklılık anlamlı bulunmuĢtur. (p<,05)  

 

 

Tablo 11. Ġfadeler için YaĢ DeğiĢkenine Göre Yapılan ANOVA Sonuçları 

f , x , Ss Değerleri ANOVA Sonuçları 

Puan Gruplar N X Ss V.Kay. Kar. Top. –Sd Kar. 

Ort. 

F P 

Üniversiteye 

sınavsız geçiĢte 
bu bölüme 

girebildiğim 

için 

18 ve üzeri 55 2,1273 1,21799 G. Arası 33,804 4 8,451 

5,196 

 

,000 

 

19 138 2,3116 1,26607 G. Ġçi 653,872 402 1,627 

20 111 2,4505 1,31936 Toplam 687,676 406  

21 68 2,9706 1,28098  

22 ve üzeri 35 2,9143 1,24550   
 

Total 407 2,4865 1,30145   
 

 

Tabloda  görüldüğü üzere örneklem grubunu oluĢturan öğrencilerin, ―Üniversiteye sınavsız geçiĢte bu 

bölüme girebildiğim için‖  ifadesi için yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuĢtur (p<,05).  Hangi gruplar arasında 

anlamlı farklılıkların olduğunu tespit etmek için ortalamaların ikili karĢılaĢtırması  (t-testi) 

yapıldığında 21 ve üzerindeki yaĢa sahip öğrencilerin diğer yaĢtaki öğrencilere göre bu seçeneği 

anlamlı derecede daha fazla iĢaretledikleri söylenebilir.  
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Tablo 12. Sorulan Ġfadelerin Puanları Okuduğunuz Lise türü nedir? DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢıp FarklılaĢmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 
Gruplar   

 

 

 

Öğretmenlerimin yönlendirmesi 

Düz Lise 37 261,04    

Meslek\Teknik\Anadolu 

Teknik Lisesi 
311 200,46 16,209 3 ,001 

Anadolu \ Fen Lisesi 74 244,07    

Özel Lise 3 154,17    

Total 425     

Üniversitenin fiziki yerleĢkesi ve çevre 

düzenlemesi 

Düz Lise 34 268,18 16,103 3 ,001 

Meslek\Teknik\Anadolu 

Teknik Lisesi 
312 199,58    

Anadolu \ Fen Lisesi 75 239,19    

Özel Lise 3 257,50    

Total 424     

Üniversitenin yurt ve barınma olanakları 

Düz Lise 36 270,14 13,55 3 ,004 

Meslek\Teknik\Anadolu 

Teknik Lisesi 
310 202,75    

Anadolu \ Fen Lisesi 75 229,39    

Özel Lise 4 185,88    

Total 425     

Üniversitenin eğitsel, sosyal ve kültürel 

olanakları 

Düz Lise 35 260,36 12,037 3 ,007 

Meslek\Teknik\Anadolu 

Teknik Lisesi 
313 202,52    

Anadolu \ Fen Lisesi 75 239,81    

Özel Lise 4 222,38    

Total 427     

 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan öğrencilerin ―Öğretmenlerimin yönlendirmesi‖, 

―Üniversitenin fiziki yerleĢkesi ve çevre düzenlemesi‖, ―Üniversitenin yurt ve barınma olanakları‖ ve 

―Üniversitenin eğitsel, sosyal ve kültürel olanakları‖  Okuduğunuz Lise türü nedir? değiĢkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen Kruskal Wallis-H 

testi sonucunda, grupların sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢtur (p>,05). Hangi gruplar araında anlamlı farklılıkların olduğunu tespit etmek için ikili 

karĢılaĢtırma (Mann Whitney U) analizleri yapılmıĢ ve  Düz lise mezunları ile Anadolu\Fen Lisesi 

mezunları arasında anlamlı farklılık yokken bu iki grubun Meslek\Teknik\Anadolu Teknik Lisesi 

mezunlarına göre anlamlı derecede daha fazla belirtmiĢlerdir.. Özel lise mezunlarının sıra ortalamaları 

gruptaki öğrenci sayısının az olmasından dolayı herhangi bir grupla anlamlı farlılık göstermediği 

bulunmuĢtur.    

 

Sonuç ve TartıĢmalar 

 

Öğrencilerin yaklaĢık %81‘inin okudukları bölümle ilgili az ya da çok bilgi sahibi olduğu, yaklaĢık 

%92‘sinin ailesinde en az bu mesleğe sahip en az bir kiĢinin olduğu, yaklaĢık %72‘sinin 

Meslek\Teknik\Anadolu Teknik Liselerinden mezun oldukları tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin yaklaĢık 

%61‘i 19-20 yaĢlarında olduğu, hane halkının toplam aylık geliri olarak yaklaĢık %72‘sinin  1000-

3000 TL arasında olduğu buna rağmen yaklaĢık %64‘ünün ailesinin ekonomik durumunun orta olarak 

hissettikleri, %77‘sinin ailesinin Marmara Bölgesinde yaĢadığı, %48‘inin ailesi veya akrabaları ile 

yaĢadığı tespit edilmiĢtir.  

 

Kaya ve arkadaĢlarının 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinde yapmıĢ oldukları 

araĢtırmada önlisans öğrencilerin yaklaĢık %43 ü Ege bölgesinden olup %22 Marmara bölgesinden 

%15,6‘sı Akdeniz bölgesinden geldiklerini belirtirken bu araĢtırmada öğrencilerin yaklaĢık %77‘si 

Marmara bölesinde aileleri ikamet etmektedir. Buda güney Marmara bölgesinde önlisans 

programlarına diğer bölgelerden daha az öğrenci geldiği anlamına gelebilir.  

N sirax 2x sd p
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Öğrencilerin yaklaĢık %88‘inin anne ve babasının birlikte yaĢadığı, boĢanmıĢların oranının sadece %5 

olduğu, annelerin genelde (%76) ilkokul veya ortaokul mezunu olduğu, babaların ise %65‘inin ilkokul 

ve ya ortaokul mezunu olduğu %27,4‘ününde lise mezunu olduğu tespit edilmiĢtir. KORKUT-OWEN 

ve arkadaĢlarının lisans öğrencileri üzerine yapmıĢ olduğu (Web5) benzer bir araĢtırmada da anne 

ve babalarının eğitim durumu benzer oranlardadır. Bu üniversite öğrencilerin ön lisasn, lisans 

öğrencisi velilerinin anne baba eğitim durumlarının benzer olduğu anlamına gelebilir. Aynı 

zamanda bu çalıĢmada Annelerin genelde ev hanımı (%76) olduğu, babalarınsa iĢçi (%33,4), emekli 

(%25,8), kendi iĢinde (48,6) çalıĢtıkları belirlenmiĢtir.  

Öğrenciler genelde okudukları bölümle ilgili rehber öğretmenlerinden (%30,8), internetten çeĢitli 

sitelerden (%29,6), arkadaĢlarından (%27,9), abi, abla, akrabalardan… (%24,6), üniversitelerin web 

sayfalarından (%24,1) bilgi edindiklerini belirtmiĢtir. Öğrencilerin yaklaĢık %63‘ü okudukları bölümü 

ilk üç sırada tercih ettikleri belirlenmiĢtir. Bunlara rağmen öğrencilerin %35,8‘i elinde olsa tekrar aynı 

bölümü tercih etmeyecekleri belirlenmiĢtir.  

Bölümü seçerken mesleğe olan ilgileri, yetenekleri, kiĢilik özellikleri, cinsiyet, meslekle amaçlarının 

uyumu, iĢ bulma olanağının yüksek olması, iyi kazanç sağlayabileceği düĢüncelerinden tercih 

yaptıkları belirlenmiĢtir. KORKUT-OWEN ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu araĢtırmada da lisans 

öğrencilerin benzer ifadeleri iĢaretledikleri görülmüĢtür. Üniversite seçilirken üniversitenin 

popülaritesi, fiziksel imkanlar, barınma imkanları, Ģehrin ucuzluğu üniversitenin baĢarıları gibi 

etmenlerdense, üniversitenin ailesi ile yaĢadığı Ģehirde olmasının daha ağır bastığı belirlenmiĢtir.  

OSYM sınavı ile yerleĢen öğrencilerin sınavsız geçiĢle yerleĢen öğrencilere göre anne/baba isteği, 

öğretmenlerin yönlendirmesi, rehber öğretmenlerin yönlendirmesi, aile dostlarının yönlendirmesi, iyi 

kazancının olabileceği ifadelerini anlamlı derecede daha fazla belirtmiĢtir. Aynı Ģekilde bu öğrenciler 

ünivesitenin fiziksel imkanlarının, Ģehrin barınma olanakları, Ģehrin ucuz olmasına da dikkat ettikleri 

belirlenmiĢtir. 

Kızların erkek öğrencilere göre anne/babasının isteğine, arkadaĢlarının tavsiyesine, Ģehrin barınma 

olanaklarına, Ģehrin ucuz olmasına ve okudukları Ģehrin cazip gelmesi ifadelerini anlamlı derecede 

daha fazla iĢaretledikleri belirlenmiĢtir.  

21 ve üzerindeki yaĢtaki öğrencilerin daha küçük öğrencilere göre anlamlı derece daha fazla sınavsız 

geçiĢ olanaklarını kullandıkları belirlenmiĢtir.  

Düz lise ve Anadolu lisesi mezunu öğrencilerin meslek/teknik/anadolu teknik lisesi mezunu 

öğrencilerine göre bölüm seçmelerinde öğretmenlerin yönlendirmesi, üniversitenin fiziksel ve çevre 

düzenlememesine, üniversitenin yurt ve barınma olanaklarına, Üniversitenin eğitsel, sosyal ve kültürel 

olanaklarına etmenlerin anlamlı derecede daha fazla etkili olduğu belirlenmiĢtir. Akar‘ın 2012 yılında 

ĠĠBF öğrencileri ile yapmıĢ olduğu araĢtırmada, bu araĢtırmayaa paralel olarak mezuniyet sonrası iĢ 

bulma olanakları öğrencilerin bölüm seçmesine etkili olduğunu sonucuna varılmıĢken bu araĢtırmadan 

farklı olarak Akarın araĢtırmasında öğrencilerin Ģehrin (ulaĢım) ucuz olması, barınma olanakları gibi 

etkenlerin öğrencilerin bölüm seçmesinde etkili olduğu belirlenmiĢtir.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, Sabit Mıknatıslı Alternatör (SMA) ün Ġçten Yanmalı Motor (ĠYM) larda 

kullanılabilirliği test edilmiĢtir. SMA‘nın ĠYM üzerinde üç farklı deney koĢulunda göstermiĢ olduğu 

performans değerleri ölçülmektedir. Bu ölçümlerde SMA‘nın yüksüz, yüklü ve Ģarj esnasındaki 

göstermiĢ olduğu performans değerleri normal ĠYM‘lerde kullanılan alternatör performans verileri ile 

karĢılaĢtırılarak ĠYM‘lerde SMA‘nın kullanılabilirliği test edilmiĢtir. Ölçümlerden elde edilen 

sonuçlarda SMA‘nın yüksüz ve yüklü deneylerde göstermiĢ olduğu performans ve veriminin 

ĠYM‘lerde kullanılan alternatöre göre benzerlik gösterdiği ancak SMA‘nın Ģarj ölçüm deneylerinde ise 

ĠYM‘lerde kullanılan alternatöre göre daha iyi performans gösterdiği görülmüĢtür.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Sabitmıknatıslı Alternator, İçten Yanmalı Motor, Elektrik Üretimi, Senkron 

Alternator, Sabit mıknatıs 

 

 

Testing Usability of Permanent Magnet Alternator Reputation 
 

Abstract 

 

In this treatise, the use of permanent magnet alternators (PMA) in internal combustion engines (ICE) 

are evaluated. Performance values of three different experimental scenarios in ICE using PMA are 

measured. In these measurements, the performance values considering positive charge, neutral and 

ongoing charging states of PMA are compared with the alternator performance outputs of commonly-

used ICE in order to evaluate the usability of PMA in ICE. Results acquired from the measurements 

demonstrate that even though the performance of PMA in experimental scenarios considering positive 

charge and neutral states is similar to the performance of the alternator used in ICE, ongoing charging 

state experiments of PMA present a better performance compared to the alternator used in ICE. 

 

 

Keywords: Permanent Magnet Alternators, Internal combustion engine, Generation Of Electricity,               

                  Synchronous Alternator, Permanent Magnet 

 

GĠRĠġ 

 

Günümüz otomotiv teknolojisinin hızla ilerlemesi ile birlikte artan enerji ihtiyacının az bir güçle 

karĢılanabilmesi ve bununla beraber yakıt tasarrufunun arttırılması gibi yenilikler otomotiv 

teknolojisini yeni arayıĢlara yöneltmektedir. Otomotiv endüstrisinde yaĢanan geliĢmeler ve teknolojik 

yenilikler insan güvenliğini ve konforunu daha da ön plana çıkartmıĢtır. 

TaĢıtların içerisindeki alt sistemler içerisinde elektrik sistemleri taĢıtların önemli sistemlerinden 

biridir. Bu sistemin amacı, elektrik alıcılarına (far, sinyal, cam sileceği, radyo v.b) akım vererek 

beslemek ve araç bataryasını devamlı Ģarjda tutmaktır. Elektrik sisteminin çalıĢmaması sürüĢ kalitesi 

ve güvenliği için tehlike yaratabilir. ġarj sisteminin ana elemanlarından biri olan batarya kapasitesiyle 

sınırlıdır ve devamlı olarak otomobilin tüm elektriksel güç ihtiyacını karĢılayamaz. Her elektrik 

alıcısına gerektiği zaman ve gerektiği miktarda elektriği sağlamak için, bataryanın daima tam Ģarjlı 

kalmasını sağlamak gerekir. Bunun için taĢıtlarda elektrik üretmek ve bataryayı tam Ģarjda tutmak için 

bir Ģarj sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Araç motoru çalıĢmadığı zamanda kullanılan bütün alıcılar 

batarya tarafından beslenir. ĠYM çalıĢtıktan sonra bu görevi Ģarj sistemi yapar. 
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Araç motoru düĢük devirlerde çalıĢırken Ģarj sisteminin vereceği akım alıcıları beslemeye 

yetmez. Bu durumda alıcıların beslenmesini alternatör, batarya ile birlikte yapar. Araç motoru yüksek 

devirlerde çalıĢırken Ģarj sisteminin vereceği akım, elektrik alıcılarının harcadığından fazla olabilir. Bu 

durumda sistemin ürettiği akımın bir kısmı alıcılara giderken, diğer bir kısmı da bataryanın Ģarj 

edilmesini sağlar (Yıldırım, Sağıcı, Mesut, Yıldızdal ve Ağgez, 2007:1-15). ġarj sistemlerinde 

çoğunlukla kullanılan alternatörler fiyat bakımından uygunluğu, eĢsiz makine yapısına sahip olması ve 

sabit verimli olmaları nedeniyle alternatörlerde geliĢmeler hızlı olmamıĢtır (Perreault ve ÇalıĢkan, 

2004:618-630), (Naidu, Boules ve Henry, 1997:1535–1543). Ancak araçlarda kullanılan elektronik 

donanımların çoğalması, araçlarda emniyet ve konforun artmasından dolayı elektrik ihtiyacı giderek 

artmaktadır. Bu talebi karĢılamak için alternatör üreticileri ve bilim adamları teknolojik geliĢmeleri 

kullanarak alternatörlerin çıkıĢ gücünü, performanslarını ve verimlerini artırmak için çalıĢmalar 

yapmaktadırlar (Perreault ve ÇalıĢkan, 2004:618-630), (Cai, 2004:386–393). Bu çalıĢmalar; dördüncü 

dereceden harmonikleri bastırıma diyotu ilave etmek, mıknatıs ilavesi yapmak, ikiz rotor kullanmak ve 

çıkıĢ gerilimlerini güç elektroniği teknikleri ile hassas kontrollerini sağlamak vb. olarak verilebilir 

(Bürger, 1995:304–345). 

Elektrik tüketiminin artması düĢük motor devirlerinde daha yüksek elektrik üretimi ihtiyacı taĢıt 

üreticilerini yeni yöntemlere doğru itmektedir. Bunlardan bir tanesi de elektrik üretiminde sabit 

mıknatıslı alternatör kullanımıdır (Bhim, Singh ve Dwivedi, 2006:63–73), (Dutta ve Rahman,  

2006:1375–1380). Bu alternatörler; yüksek verim, yüksek güç ve düĢük atalet ve daha basit yapıda 

oluĢları en büyük üstünlükleridir (Naidu, Boules ve Henry, 1997:1535–1543).   

Yakıt ekonomisi sağlamak alternatörlerde aranan özelliklerden bir tanesidir. Ancak ĠYM‘larda 

kullanılan alternatörlerde istenilen akımı temin etmek için mekanik güç tüketimi artmaktadır. ĠYM‘ye 

kayıĢla bağlı olduklarından yakıt tüketimini artırmaktadırlar (Bürger, 1995:304–345). SMA‘larda ise 

mekanik güç harcamalarının minimuma indirilmesi ĠYM‘de yakıt tasarrufuna imkân vermektedir. 

 

SABĠT MIKNATISLI ALTERNATÖRLER 

 

Alternatörler günümüzde taĢıtların giderek artan elektrik ihtiyaçlarını karĢılamakta yetersiz 

kalmaktadır. Mevcut kullanılan alternatörlerin verimleri ve performansları düĢüktür. Belirli bir hızın 

altında gerilim üretememektedirler. Elektrik tüketiminin artması düĢük motor devirlerinde daha 

yüksek elektrik üretimi taĢıt üreticilerini yeni yöntemlere doğru itmektedir (Naidu, Boules ve Henry, 

1997:1535–1543). Bunlardan bir tanesi de elektrik üretiminde sabit mıknatıslı alternatör kullanımıdır 

(Bhim, Singh ve Dwivedi, 2006:63–73), (Dutta ve Rahman,  2006:1375–1380). 

Sabit mıknatıs, uyarma ihtiyacı olmadan manyetik alan üreten malzemelere denir. Sabit 

mıknatıslar normalde demir, nikel ve kobalt gibi elementlerin alaĢımlarından oluĢurlar yüksek kalıcı 

akı yoğunluğu ve yüksek mıknatıslanmayı giderici kuvvete sahiptirler. Kalıcı akı yoğunluğunun 

yüksek olması mıknatısın, manyetik devrenin hava aralığından daha yüksek bir manyetik alanı 

desteklemesini sağlar. En son geliĢtirilen Neodyum-Demir-Bor (NdFeB)‘ dur. Bu mıknatıs bütün ticari 

mıknatıslar içerisinde en yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir. Sabit mıknatıstan beklenen özellikler 

genel olarak; yüksek iç koersif kuvvet, yüksek doyma manyetizasyonu, yüksek kalıcı akı yoğunluğu, 

yüksek enerji yoğunluğu gibi belli baĢlı özelliklerdir (Ayçicek, (2010).  

Sabit mıknatıslı alternatörler yüksek verim, yüksek güç ve düĢük atalet ve daha basit yapıda 

oluĢları en büyük avantajlarıdır. Bu tip alternatörlerin dezavantajları ise çıkıĢ geriliminin yük 

değiĢimine ve hıza bağlı olarak regülasyonun kompanze edilme zorluğudur. Otomobillerde 

kullanılmasındaki en büyük engellerden bir tanesi budur. Bilinen elektrik gerilim regülasyon sistemleri 

yüksek elektrik üretimini 14V‘a düĢürmektedir. Bu durum sabit mıknatıslı alternatörlerde büyük 

avantaj sağlar. Stator sargılarında geçecek manyetik akıyı kontrol etmek için değiĢik mekanik 

sistemler kullanan çalıĢmalar mevcuttur (Liaw, Soong ve Ertugrul, 2006:27–33). Alternatörün çıkıĢ 

gücü hıza bağlı olarak değiĢmekte ve ters EMK kuvvetinin gerilim değeri çıkıĢ gerilim değerinden 

büyük olduğunda en yüksek değerine ulaĢmaktadır. Alternatörlerde ters EMK gerilimi 80V ulaĢmasına 

rağmen çıkıĢta istenilen 14V sabit gerilim istenildiğinden sadece yüksek devirlerde istenilen akımı 

üretir. Ancak rotor kaçak reaktansı alternatörün çıkıĢ gücü kapasitesini sınırlar. Bu makineden akım 

çekildiği zaman karakteristiklerden elde edilen sonuçlara göre kaçak reaktanslar üzerinde hatırı sayılır 

bir gerilim düĢümü olur. Bu düĢen gerilimin değeri hıza ve akıma bağlı olarak artmakta ve akım 
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arttığında alternatör çıkıĢ geriliminin değerinde de gözle görülür bir düĢme olmaktadır (Bürger, 

1995:304–345). 

DüĢük ve orta hızlarda kayıpların çoğunluğu stator bakır kayıplarında olmaktadır. Demir 

kayıpları sadece yüksek hızlarda baskın olmaktadır. Sabit mıknatıslı alternatörlerin verimleri ise %60-

80 civarındadır. Bu verimi de 500-2000 devir arasında temin edebilmektedirler (Naidu, Boules ve 

Henry, 1997:1535–1543). 

Elektrik üretiminde yüksek akı yoğunluğu önemlidir. Kullanılan sabit mıknatısın akı 

yoğunluğuna bağlı olarak da makinenin çapı azalacaktır. Sabit mıknatıslı alternatörler rotorlarına sabit 

mıknatıs eklenen üç fazlı stator sargısından oluĢmaktadır. ÇıkıĢta tam dalga doğrultmaç ile DA gerilim 

elde edilir. Sabit mıknatıslı alternatörler yenilenebilir enerji üretimi için çevirme veriminin yüksek 

olmasından dolayı çok caziptir. Alternatörün çalıĢmasını sonuçlarını elde etmek için eĢdeğer devresi 

ġekil 1‘de gösterilmektedir. Bu eĢdeğer devre ile SMA‘nın rahatça benzetimi yapılabilir. EĢlenik 

devrede mekanik ve elektriksel değiĢkenler kullanılarak verilmiĢtir (Niekerk, 1996: 451–455). 
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ġekil 1: Sabit Mıknatıslı Alternatör EĢdeğer Devresi 

 

SMA lar da fırçalardan kaynaklanan kayıplar olmasa da rulmanlardan kaynaklanan kayıplar 

mevcuttur. Rulmanlar bütün elektrik makinelerinde vardır ve bunlardan kaynaklanan kayıplar da 

AĢağıda (1) denkleminde gösterildiği gibi dETfric sürtünme torkudur. 

 

ω.T=P fricfric           (1) 

 

Bu tork düĢük hızlarda ölçülebilir. Ancak makinenin içerisindeki mevcut soğutma fanında 

kaynaklanan sürtünme kayıpları ihmal edilebilir. Manyetik materyallerdeki eddy akımları ve histerezis 

kayıpları manyetik kayıplardır. Bu kayıplar eksensel akı yorgunluğuna göre değiĢmekle birlikte eĢitlik 

(2) denklemin deki formülle hesaplanabilir. 

 
x

maxh

2

max

2

ehe B.f.K+.B.fK=P+P
       (2) 

 

Denklemdeki x sabit 1.5-2.5 arasında değiĢen sabit bir değerdir. Yüksüz çalıĢan sabit mıknatıslı 

makinede kayıpların ölçümünde çok dikkat edilmelidir. Çünkü manyetik kayıplar ters EMK‘nın karesi 

ile orantılı olarak değiĢmektedir. Toplam manyetik kayıplar eĢitlik (3) denkleminde de ifade 

edilmektedir. 

Bakır kayıpları dirence bağlı kayıplar (4) nolu denklemde ifade edilebilir. Doğrultmaç kayıpları 

ise tam dalga doğrultmaç diyotları üzerinde düĢen gerilimlerdir. Bu kayıplar ise (5) nolu denklem de 

verilmektedir. 

 
2.mm KP 

          (3) 

 

eqdcCu RIP .2
          (4) 

 

dcrec IP .4.1
          (5) 
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DENEY DÜZENEĞĠ VE ÖLÇÜM TABLOLARI 

 

ĠYM‘de gerçek zamanlı olarak alternatör performans testlerinin yapılabilmesi için bir deney 

düzeneği kullanılmıĢtır. Deneyde kullanılan ĠYM üzerindeki alternatör ile bilgisayar arasında iletiĢimi 

sağlayabilmek için mekanik ve elektronik bağlantılar bulunmaktadır. Deney düzeneğinin genel 

görünümü ġekil 2‘de görülmektedir. 

 

 
 

ġekil 2: Deney Düzeneği. 

 

Deneyde Fiat 1.6L buji ile ateĢlemeli bir motor kullanılmıĢtır. Deney düzeneğinde kullanılan 

alternatör MAKO firmasının üretmiĢ olduğu ve piyasada 12V AA125R-14V-45A özeliklerindeki bir 

alternatördür. Deney düzeneğinde kullanılan bir diğer alternatör ise Efor Endüstriyel Tasarım Sanayi 

Ticaret firmasının üretmiĢ olduğu iki fazlı sabit mıknatıslı alternatördür. ġekil 3‘de ĠYM‘larda 

kullanılan alternatör ile ġekil 4‘de sabit mıknatıslı alternatör gösterilmektedir. 

 

                                             

          ġekil 3: ĠYM‘lerde Kullanılan Alternatör.                     ġekil 4: Sabit Mıknatıslı Alternatör 

 

 

 

 

 

. 

Deneylerde PTA ile SMA üzerinde üç farklı deney ölçüm koĢulları uygulanmaktadır. Bunlar; 

yüksüz performans ölçümleri, yüklü performans ölçümleri, Ģarj esnasındaki performans ölçümleridir. 

Deneylerde ilk olarak alternatörler üzerinde yüksüz performans ölçümleri yapılmaktadır. Yüksüz 

performans ölçümlerinde ĠYM‘nin sabit 2000-2100 rpm motor devrinde çalıĢtırılarak alternatörlerin 

sabit 4000-4200 rpm devir aralığında bir saat süre ile çalıĢmaları esnasında devreye hiçbir elektrik 

alıcısının bağlanmadan alternatörlerin sağlamıĢ oldukları performans verileri ölçülmektedir. Yüklü 

performans ölçüm deneylerinde alternatörlerin çalıĢmaları sırasında elektrik alıcıları (fan, farlar, 

sinyaller, silecek motorları ve direnç) devreye onar dakikalık çalıĢma aralıklarında bağlanarak 

alternatörlerin yük altında göstermiĢ oldukları performans verileri ölçülmektedir. Bu ölçümlerde 

yüksüz performans ölçümlerinde ölçülen parametrelerin yük altındaki değiĢimleri ölçülmektedir. 

Alternatörler üzerinde yapılan son ölçüm ise Ģarj esnasındaki performans ölçümleridir. Bu 

ölçümlerde de alternatörlerin yüksüz ve yüklü deney Ģartlarındaki çalıĢma koĢulları aynen 

sağlanmıĢtır. Bu ölçümde alternatörlerin hiçbir elektrik alıcısı bağlanmadan sabit motor devrinde 

Ģarjsız bir akünün Ģarjı esnasındaki göstermiĢ oldukları performans değerleri ölçülmüĢtür Bu ölçümler 

yüksüz ve yüklü deneylerde ölçülen parametrelerin Ģarj esansındaki değiĢimleri ölçülmektedir.  



478 

 

Sabit Mıknatıslı Alternatörün Deney Ölçüm Tabloları 

 

Tablo 1: Yüksüz Performans Ölçüm Verileri 

 
ĠYM‘lerde 

Kullanılan 

Alternatör 
SMA 

Alternatör Gerilimi 14.5V 14.5 V – 15V 

Alternatör Akımı 0 A – 3.5 A 1.8A – 2A 

Devir (rpm) 4000 4000 

Yük Akımı 0 A 0 A 

Yük Gerilimi 14.5 V 14.8V – 15V 

 

 

Tablo 2: Yüklü Performans Ölçüm Verileri 

 
ĠYM‘lerde 

Kullanılan 

Alternatör 
SMA 

Alternatör Gerilimi 11.2V- 14.5V 10.3V- 14.6V 

Alternatör Akımı 9A – 20 A 0.1A – 19.9 A 

Devir (rpm) 4000 4000 

Yük Akımı 0 A – 21 A 0 A – 21.5 A 

Yük Gerilimi 14.5 V 10.3 V – 14.6 V 

 

 

Tablo 3: ġarj Esnasındaki Performans Ölçüm Verileri 

 
ĠYM‘lerde 

Kullanılan 

Alternatör 
SMA 

Alternatör Gerilimi 13.1 V – 14.4 V 13.1v – 15.9V 

Alternatör Akımı 3.6A – 20.9 A 2A – 19.9A 

Devir (rpm) 4000 4000 

Yük Akımı 0 - 0.16A 0A – 0.6A 

Yük Gerilimi 13.6V – 14.3V 12.5V – 15.8V 

 

SONUÇ 

 

Deneylerde elde edilen verilere göre SMA ve ĠYM‘lerde kullanılan alternatörlerin yüksüz 

deneylerde üretmiĢ oldukları alternatör gerilimlerinin ve yük gerilimlerinin hemen hemen aynı değerde 

olduğu alternatör akımlarının ise ĠYM‘lerde kullanılan alternatörün 3.5 A‘e kadar çıktığı SMA‘nın ise 

2 A‘de kaldığı görülmüĢtür. 

Alternatörlerin yüklü deneylerinde ise SMA ve ĠYM‘lerde kullanılan alternatörlerin üretmiĢ 

oldukları alternatör gerilim - akım ve yük gerilim - akım değerlerinin hemen hemen aynı değerde 

olduğu görülmüĢtür. 

Alternatörlerin Ģarj esnasındaki ölçümlerinde ise SMA‘nın alternatör gerilimi, yük akımı ve yük 

geriliminde ĠYM‘lerda kullanılan alternatöre oranla iyi olduğu görülmüĢtür. Alternatör akımı 

ölçümlerinde ise ĠYM‘lerde kullanılan alternatörün SMA‘ya oranla biraz yüksek olduğu görülmüĢtür.  
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Özet 

 

Masif ağaç malzemenin sertlik değerlerinin tespit edilmesinde farklı sertlik ölçüm yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye‘de yetiĢen 10 farklı ağaç türü üzerinde iki farklı yöntem 

kullanılarak sertlik ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Masif ağaç malzemenin yüzey sertlik değerlerinin 

ölçümünde Pandüllü sertlik ölçme cihazı ve Durometer kullanılmıĢtır. Elde edilen değerler grafikler 

haline getirilmiĢ ve sonuçlar karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Masif ahşap, sertlik, ölçme metodu 

 

 

Comparison of Wood Hardness With Different Measuring Methods 
 

Abstract 

 

Different hardness measurement methods are used for determining the hardness of the wood materials. 

In this study, two hardness measurement methods were performed on 10 different wood species which 

are grown in Turkey. Pendulum hardness measuring and Durometer shore hardness measuring were 

used for determining the hardness of massive wooden materials. The obtained values were converted 

to graphs and the results were analyzed comparatively. 

 

Keywords: Wooden material, hardness, Measuring Methods 

 

 

1. GĠRĠġ 
Ağaç malzemede sertlik önemli bir kritertir ve birçok faktöre bağlı olarak değiĢiklik 

göstermektedir. Ayrıca sertlik ağaç malzemenin çeĢitli özelliklerini etkilemektedir. Bunlar yüzey 

dayanıklılığı, üstyüzey iĢlemlerinin baĢarısı vb. Ağaç malzemenin üst yüzeyinde sertlik çeĢitli 

çalıĢmalar ile incelenmekte ve ağaç mazemeye çeĢitli iĢlemlerin uygulanmasından sonra da sertlik 

değiĢiklikleri olabilmektedir. Bu konuda literatürde farklı çalıĢmalar bulunmaktadır. 

Kaygın çalıĢmasında ahĢap yüzeyler için hazırlanan değiĢik renkteki opak boyaları, farklı 

türdeki ağaç malzeme yüzeyine uygulayarak sertlik direncini araĢtırmıĢtır (Kaygin, 1997:92,93). 

Sönmez, (1989, 2000) çalıĢmasında ağaçtan yapılmıĢ mobilya üstyüzeylerinde kullanılan vernik 

katmanlarının sertlik karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonuçlarında, vernik katmanlarının 

sertliğinde ağaç cinslerinin farklılaĢmasının etkili olmamıĢ, asıl etkinin vernik türüne ait olmuĢ ve 

polyester vernikte 139,2 ortalama ile en fazla sertlik değeri elde edilmiĢtir (Sönmez, 1989, 2000). 

Kayın ve meĢe kaplamalı yüzeyler üzerine selülozik, sentetik, poliüretan ve polyester vernik 

uyguladıktan sonra vernik katmanlarının sertlik açısından incelenmiĢ çalıĢma sonucunda, en sert 

verniğin polyester olduğu görülmüĢtür (Sönmez, 1989). 

Sarıçam ve kestane odunları emprenye ve vernikleme iĢleminden sonra açık hava Ģartlarında 

bekletilerek sertlik değerleri incelenmiĢtir. Her iki ağaç türünde de poliüretan vernik 1. derece, sentetik 

vernik 2. derecede sertlik gösterdiği bildirilmiĢtir (Peker, 1997). Budakçı çalıĢmasında ahĢap 

verniklerinde sertlik değerlerini incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre katman kalınlığının 

arttırılması, 3. kat uygulamarında sertlik üzerinde fazlaca etkili olmadığını tespit etmiĢtir (Budakçı, 

1997). DeğiĢik ağaç türleri üzerine farklı yöntemlerle uygulanan farklı tipteki su çözücülü verniklerin 

sertlik, parlaklık ve tutunma direncinin solvent bazlı verniklerden daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir 

(Özçiftçi vd., 1999). Masif meĢe ve meĢe kaplamalı numunelere selülozik, sentetik, poliüretan ve 

akrilik vernikler uygulanarak vernik katmanlarına elma, portakal, limon, çamaĢır suyu, ve coca – cola 
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etki ettirilmiĢ ve verniklerin tamamında sertlik kaybı meydana gelmiĢ, en fazla sertlik kaybı coca cola 

ve çamaĢır suyu etkisinde kalan akrilik vernikte olmuĢtur (Sönmez, 1999). DeğiĢik ağaç türleri üzerine 

farklı yöntemlerle uygulanan farklı tipteki su bazlı verniklerin sertlik değerlerinin solvent bazlı 

verniklerden daha düĢük olduğu belirtilmiĢtir (Yakın, 2001). Budakçı çalıĢmasında elde edilen 

sonuçlara göre farklı vernik katmanlarının sertlik, parlaklık ve yüzeye yapıĢma mukavemetine ağaç 

türlerinin önemsiz, vernik etkisinin önemli olacağını belirtmiĢtir (Budakçı, 2003). Bazı vernikler ile 

üstyüzey iĢleminin ladin odununun parlaklık, pandüllü sertlik ve renk özelliklerine etkileri arastırılmıĢ; 

pandüllü sertlik değeri en yüksek poliüretan vernikte bulunmuĢtur. Buna göre üstyüzey iĢlemlerinin 

ladin odununun bazı fiziksel özelliğini arttırdığı söylenmiĢtir (Örs, vd., 2005). 

 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

Ağaç malzeme 

Bu çalıĢmada Türkiye‘de yaygın olarak yetiĢen 10 farklı ağaç türü kullanılmıĢtır. Kullanılan 

ağaç türleri Türkiye‘nin batısında yer alan Kütahya‘nın Simav ilçesindeki doğal ormanlardan rastgele 

seçim yöntemi ile elde edilmiĢtir. Kullanılan ağaç türleri karaçam, sedir, kayın, kestane, akçaağaç, 

kavak, meĢe, kızılcık, kızılçam ve ardıçtır.  

 

Deney numunelerinin hazırlanması 

AhĢap malzemeler TS 2470 standardına göre, düzgün lifli, budaksız, çatlaksız, çürüksüz, 

reaksiyon odunu, mantar ve böcek zararı ile renk ve yoğunluk farkı bulunmayan 10 farklı ağaç 

türünden elde edilmiĢtir. Tomruklar ormandan rastgele seçim yöntemi ile elde edilmiĢtir. ġerit testere 

makinesi ile uygun boyutlara getirilen masif ağaç malzemeler planya ve kalınlık makinesi kullanılarak  

100x100x10 mm boyutlarına getirilmiĢtir. Daha sonra 60 kum zımpara kullanılarak bıçak izleri 

temizlenmiĢtir. 

Standartlara göre son ölçülerine getirilen deney örnekleri iklimlendirme dolabında 20±2°C 

sıcaklık ve % 65±5 bağıl nem ortamında ağırlıkları sabit olana kadar bekletilmiĢ ve  rutubetlerinin % 

12±2 denge rutubetine ulaĢmaları sağlanmıĢtır. Numuneler 80 kum ve 120 kum zımparalarla 

zımparalanmıĢ ve zımparalama iĢleminden sonra numune yüzeyleri orta sertlikteki fırça ve basınçlı 

hava ile temizlenerek sertlik ölçümüne uygun hale getirilmiĢtir. 

 

Sertlik ölçümü 

Masif ağaç malzemenin yüzey sertlik değerlerinin ölçümünde ağaç malzemenin sertlik 

ölçümlerinde kullanılan Pandüllü sertlik ölçme cihazı ve Durometer kullanılmıĢtır. 

 

Pandüllü sertlik ölçme cihazı ile sertlik ölçümü 

Yüzey sertliklerinin ölçümlerinde metal cisimle belli prensiplere göre salınım yaptırılır ve 

baĢlangıç noktası ile bitiĢ noktası arasındaki salınımlar sayılır. Sert yüzeylerde daha fazla, sert 

olmayan yüzeylerde az sayıda salınım görülecektir. Cihazın platformuna yerleĢtirilen masif panel 

yüzeyinde, 63±3,3 HRC sertliginde ve 5±0,0005 mm çapında iki bilye ile sallanan pandül 

salınımlarına göre katman sertlikleri belirlenir. Sertlik ölçümünde iki pandül kullanılmakta olup, 

pandülün türüne göre salınım baĢlangıç ve durma noktaları farklılık gösterir. Köning 60‘dan 30‘a 

persöz için 120‘den 40‘a kadar olan salınımlar sayılır. (Sönmez 1989, d). 

 

 
ġekil 1: Pandüllü sertlik ölçme cihazı ile sertlik ölçümü 
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Durometer ile sertlik ölçümü 

Belli kuvvet ile ahĢap numuneye batırılan iğnenin derinliği ölçülerek ahĢabın göreceli sertlik 

derecesinin tayini yapılır. Ucun gerisinde bulunan yay malzemenin sertliğine göre gerilir ve yayın 

gerilmesine bağlı olarak ahĢabın sertliği belirlenir. 

 

 
ġekil 2: Durometer ile sertlik ölçümü 

 

BULGULAR 

 

Pandüllü sertlik ölçme cihazı ve Durometer sertlik ölçme cihazı ile yapılan ölçümler sonucunda 

elde edilen veriler Tablo 1 ve ġekil 3‘de verilmektedir.  

 

Tablo 1: Pandüllü Sertlik Ölçme Cihazı ve Durometer Sertlik Ölçme Cihazı Ġle Elde Edilen Bulgular 
Ağaç türü Özgül ağırlık 

(g/cm
3
) 

Pandüllü sertlik ölçme 

(salınım) 

Durometer sertlik 

Ölçme (shore D) 

Çam 0.529 54 28.3 

Sedir 0.535 55 32 

Kayın 0.643 62 43 

Kestane 0.592 58 38.5 

Akçaağaç 0.554 62 36.3 

Kavak 0.593 57 33 

MeĢe 0.790 69 43 

Kızılcık 0.538 58 34.6 

Kızılçam 0.603 56 32.3 

Ardıç 0.471 50 26.5 

 

 
ġekil 3: Pandüllü sertlik ölçme cihazı ve Durometer sertlik ölçme cihazı ile elde edilen bulgular 

0
50

100
150

Ağaç türlerine göre sertlik değerleri 

Pandüllü (salınım) Durometer (shoreD)
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Durometer sertlik ölçümü sonuçları 

Durometer sertlik ölçüm cihazı ile yapılan ölçümlerde elde edilen veriler üzerinde Minitab 

istatistik programı kullanılarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arasındaki iliĢkiyi 

incelemek için Tukey testi uygulanmıĢtır. Sonuçlara göre p değeri %95 güven düzeyinde 0,000 

olduğundan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

 

Tablo 2: Durometer Sertlik Ölçümü Sonuçları Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi  
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Faktör 9 2747 305,20 14,19 0,000 

Hata 97 2086 21,51   

Toplam 106 4833    

 

Grupların ortalamaları, standart sapmaları ve grup alt üst değerleri Tablo 3‘ de görülmektedir. 

 

Tablo 3: Durometer Sertlik Ölçümü Değerleri 
Faktör N Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

% 95 lik güven aralıkları 

Karaçam 11 54,32 4,63 ( 51,54;  57,09) 

Sedir 11 55,14 4,31 ( 52,36;  57,91) 

Kayın 11 62,23 10,08 ( 59,45;  65,00) 

Kestane 11 57,591 3,007 (54,816; 60,366) 

Akçaağaç 11 62,091 1,700 (59,316; 64,866) 

Kavak 10 57,40 3,60 ( 54,49;  60,31) 

MeĢe 11 69,18 4,52 ( 66,41;  71,96) 

Kızılcık 11 57,864 2,976 (55,088; 60,639) 

Kızılçam 10 56,25 3,43 (53,34;  59,16) 

Ardıç 10 49,500 2,028 (46,589; 52,411) 

 
 

%95 güven düzeyinde gruplar arasındaki iliĢkileri incelemek için yapılan Tukey testi sonuçları 

Tablo 4‘ de verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre sertlik açısından 4 farklı grup oluĢtuğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 4: Ağaç Türlerine Göre Durometer Sertlik Ölçümü Değerleri Ġçin Tukey Testi Sonuçları 
Faktör N Ortalama Grup 

MeĢe 11 69,18 A 

Kayın 11 62,23     B 

Akçaağaç 11 62,091     B   C 

Kızılcık 11 57,864     B   C  

Kestane 11 57,591     B   C 

Kavak 10 57,40     B   C 

Kızılçam 10 56,25     B   C 

Sedir 11 55,14           C    D 

Karaçam 11 54,32           C    D 

Ardıç 10 49,500                  D 

 

Pandüllü sertlik ölçümü sonuçları 

Pandüllü sertlik ölçüm cihazı ile yapılan ölçümlerde elde edilen veriler üzerinde Minitab 

istatistik programı kullanılarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arasındaki iliĢkiyi 
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incelemek için Tukey testi uygulanmıĢtır. Sonuçlara göre p değeri %95 güven düzeyinde 0,000 

olduğundan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıĢtır. 
 

Tablo 5: Pandüllü Sertlik Ölçümü Sonuçları Ġçin Tek Yönlü Varyans Analizi 
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Faktör 9 2998,8 333,195 48,96 0,000 

Hata 97 661,5 6,820   

Toplam 106 3660,3    

 

Grupların ortalamaları, standart sapmaları ve grup alt üst değerleri Tablo 6‘ da görülmektedir. 
 

Tablo 6: Pandüllü Sertlik Ölçümü Değerleri 

Faktör N Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

% 95 lik güven aralıkları 

Karaçam 11 28,273 2,054 (26,710; 29,835) 

Sedir 11 31,636 2,942 (30,074; 33,199) 

Kayın 11 43,273 2,573 (41,710; 44,835) 

Kestane 11 38,455 2,945 (36,892; 40,017) 

Akçaağaç 11 36,273 2,724 (34,710; 37,835) 

Kavak 10 33,000 2,625 (31,361; 34,639) 

MeĢe 11 42,64 3,72 ( 41,07;  44,20) 

Kızılcık 11 34,636 2,157 (33,074; 36,199) 

Kızılçam 10 32,300 1,494 (30,661; 33,939) 

Ardıç 10 26,500 2,068 (24,861; 28,139) 

 

%95 güven düzeyinde gruplar arasındaki iliĢkileri incelemek için yapılan Tukey testi sonuçları 

Tablo 7‘ de verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre sertlik açısından 6 farklı grup oluĢtuğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 7: Ağaç Türlerine Göre Pandüllü Sertlik Ölçümü Değerleri Ġçin Tukey Testi Sonuçları 

 Faktör N Ortalama Grup 

Kayın 11 43,273 A 

MeĢe 11 42,64 A 

Kestane 11 38,455     B 

Akçaağaç 11 36,273     B  C 

Kızılcık 11 34,636         C   D 

Kavak 10 33,000         C   D 

Kızılçam 10 32,300               D 

Sedir 11 31,636               D   E 

Karaçam 11 28,273                     E   F 

Ardıç 10 26,500                           F 
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SONUÇ 

   

Her iki sertlik ölçümünde de ağaç türleri arasındaki sertlik farklarının yaklaĢık paralel seyirde 

olduğu görülebilmektedir. Tukey testi sonuçlarında ortaya çıkan gruplandırmalarda oluĢan bir miktar 

farkın ise özellikle meĢe numunelerden elde edilen, diğer ağaç türlerine göre yüksek sayılabilecek 

standart sapmalı sertlik değerlerinden kaynaklanabileceği düĢünülebilir. Bu durum meĢe yıllık 

halkalarının düzensizliği ve bunla birlikte ölçüm için düzgün yüzey elde etme zorluğundan 

kaynaklanabilir.  

Sonuç olarak Pandüllü sertlik ölçme cihazı ve Durometer ile yapılan sertlik ölçümlerinde 

yaklaĢık sonuçlar elde edildiği tespit edilmiĢtir ve bu iki metodun ahĢap malzemelerin sertlik 

ölçümlerinde kullanılmaları tavsiye edilebilir.    
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Özet 

 

Jeopolimerler Portland çimentosuna kıyasla daha yüksek basınç ve eğilme dayanımına sahip, yüksek 

sıcaklık ve asitlere karĢı daha dayanıklı alkali aliminosilikatlardır. Alkali çözelti; silisli ham maddeler 

içerisindeki amorf fazı çözerek tek parça silika ve aluminaların oluĢmasını sağlar. Bu tek parçalar 

kendi arasında birleĢerek ikili, üçlü, dörtlü vb. bileĢikleri oluĢturur. Çözelti doyma noktasına 

ulaĢtığında alkali aluminosilikat jelleri çökelerek jeopolimeri oluĢturur. Bu çalıĢmada alumina 

ilavesinin silisli jeopolimerlerin özeliklerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Silisli ham maddeler olarak perlit ve 

diatomit, alkali çözeltinin hazırlanmasında sodyum hidroksit kullanılmıĢtır. Bunların karıĢtırılması ile 

jeopolimer pastalar hazırlanmıĢtır. Jeopolimer pastalara etüvde 70 Cº ve % 40 bağıl nemde 12 saat kür 

uygulanmıĢtır. Jeopolimer pastaların 24 saatin sonunda birim hacim ağırlık ve basınç dayanımları 

bulunmuĢtur. Alumina ilavesinin perlit ve diatomitli jeopolimerlerin basınç dayanımlarını % 60 a 

kadar düĢürdüğü görülmüĢtür. XRD ve XRF analizleri ve SEM görüntüleri diatomitin perlite göre 

daha iyi bir reaktif Al2O3 ve SiO2 kaynağı olduğu ve dolayısıyla daha yüksek oranda 

jeopolimerleĢtiğini göstermiĢtir. En yüksek basınç dayanımı (16.2 MPa) % 90 diatomit ve % 10 

alumina içeren jeopolimer pasta serisinde elde edilmiĢtir. Bu serinin birim hacim ağırlığıda 1.25 

g/cm
3
olmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler:  Jeopolimer, perlit, diatomit, alumina, XRD, XRF, SEM, basınç dayanımı 

 

Influence Of Alumina On The Properties Of Siliceous Based Geopolymers 
 

Abstract 

 

A geopolymer is a type of alkaline aluminosilicate which can have superior compressive and flexural 

strength, high temperature resistance, and impressive acid resistance compared to ordinary Portland 

cement. The alkali solution induces the dissolution of the vitreous or amorphous component of 

siliceous raw materials releasing (probably monomeric) aluminates and silicates. These monomers 

inter-react to form dimers, which in turn react with other monomers to form trimers, tetramers and so 

on. When the solution reaches saturation, the N-A-S-H gel precipitates. In this paper, the effect of 

incorporating various amounts of alumina on siliceous based geopolymers were studied. The perlite 

and diatomite were used as siliceous raw material and sodium hydroxide to obtain alkaline solution. 

Geopolymer pastes were produced with mixing raw materials and alkaline solution. The geopolymer 

pastes were cured at 70 Cº and 40 % RH in an electrical oven for 12 h. Then GP were tested for unit 

weight and compressive strength (European code EN 196-1) at 1d. Alumina addition decreased the 

compressive strength of perlite and diatomite based geopolymers up to 60 % . XRD-XRF analysis and 

SEM images revealed that diatomite is a good source of reactive Al2O3 and SiO2 and achieved higher 

degree of geopolymerization in comparison with perlite. The paste series with 90% diatomite and 10% 

alumina gave compressive strength of 16.2 MPa and unit weight of 1.25 g/cm3. 

 

Keywords: Geopolymer, perlite, diatomite, alumina, XRD, XRF, SEM, compressive strength 
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INTRODUCTION 

 

A geopolymer is a type of alkali aluminosilicate which can have superior mechanical, chemical 

and thermal properties compared to ordinary Portland cement (OPC) (Duxcon 2007). Advantages 

geopolymers have over OPC include; their high compressive and flexural strength, high temperature 

resistance, and impressive acid resistance (Rangan, 2008, Rickard et al., 2010, Temuujin et al., 2011). 

Calcined industrial wastes, various minerals rich in SiO2 and Al2O3 and aluminosilicates as fly ash, 

bottom ash, blast furnace slag, metakaolin have been widely studied as a source material for 

geopolymer synthesis, not only because of the sound properties of the obtained products, but also due 

to the significant environmental benefits derived from remarkably reduced CO2 footprint and energy 

consumption in comparison with those of OPC (Davidovits, 2008, Duxcon et al., 2007, Van Deventer 

et al., 2007). Fernandez-Jimenez et al. (2005) proposed a reaction mechanism governing the alkali 

activation of aluminosilicates. According to this model, the contact between the solid particles 

(aluminosilicates) and the alkali solution induces the dissolution of the vitreous or amorphous 

component of the former, releasing (probably monomeric) aluminates and silicates. These monomers 

inter-react to form dimers, which in turn react with other monomers to form trimers, tetramers and so 

on. When the solution reaches saturation, the N-A-S-H gel precipitates.  

The critical feed stocks for a geopolymer include; (i) caustic soda, (ii) soluble silica, and (iii) 

soluble alumina. All three feed stocks must be available in large quantities and at a cost appropriate for 

commercial applications (van Riessen et al., 2013, Chen-Tan et al., 2009, Williams et al., 2010). 

Previous studies revealed that geopolymers could harden rapidly at room temperature and may acquire 

compressive strength in the range of 20 MPa after only 4 h. The final 28-d compressive strength may 

reach to 70-100 MPa ( Criado et al., 2010).  However, perlite (P) and diatomite (D) have received less 

attention. Only limited number of researches has been reported on geopolymers using perlite or 

diatomite as source material. Very few studies used alumina as a raw material in geopolymerization. In 

this study, characterization of geopolymer pastes produced with materials mentioned above have been 

carried out through SEM-EDX, XRF-XRD analyses, unit weight, volume reduction and compressive 

strength tests.  

  

EXPERIMENTAL PROCEDURE 

 

Perlite (P), diatomite (D) and alumina (A) were supplied from KümaĢ-Kütahya, Alayunt-

Kütahya and SeydiĢehir-Ankara, respectively. The chemical compositions of used raw material were 

given in Table 1. D and P are mainly composed of SiO2. The amount of Al2O3 and alkalies in P were 

considerably higher than D. 

 

Table 1:Chemical Composition of Raw Materials by XRF Method 

 

Oxide  

(wt %)  
Diatomite Perlite Alumina 

SiO2 86.56 72.31 0.58 

Al2O3 2.52 17.41 98.09 

Fe2O3 0.51 0.73 0.17 

CaO 0.93 0.75 0.001 

MgO 1.73 0.21 0.30 

K2O 0.38 4.66 - 

Na2O 0.21 2.35 0.32 

Others 0.17 0.18 - 

LOI*. 6.99 1.26 - 

                  *LOI: loss on ignition 

All raw materials were ground by a jet mill for 30 min to increase the surface area. The  

particle size analyses, the blaine fineness and specific gravity tests according to (TS EN 196-6)  

conducted on P, D and A. The specific gravity of the raw material samples was measured with the air 

comparison Picnometer (Beckman 930 model) and their specific surface area (Blaine) values were 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFR-4RDS1MB-5&_user=1566395&_coverDate=04%2F01%2F2008&_alid=1453501885&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5233&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=108&_acct=C000053765&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1566395&md5=f7a7e6a7c5a50171028e9013b4553e88&searchtype=a#bib1#bib1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFR-4RDS1MB-5&_user=1566395&_coverDate=04%2F01%2F2008&_alid=1453501885&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5233&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=108&_acct=C000053765&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1566395&md5=f7a7e6a7c5a50171028e9013b4553e88&searchtype=a#bib1#bib1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFR-4RDS1MB-5&_user=1566395&_coverDate=04%2F01%2F2008&_alid=1453501885&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5233&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=108&_acct=C000053765&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1566395&md5=f7a7e6a7c5a50171028e9013b4553e88&searchtype=a#bib1#bib1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3B-4YTKMNN-3&_user=1566395&_coverDate=04%2F10%2F2010&_alid=1362384786&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5726&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=2417&_acct=C000053765&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1566395&md5=411c23c62e5933bc2d25e19547457ad1#bbib9


488 

measured with the Blaine instrument. The particle size distributions were determined by using 45, 90, 

and 200 µm sieves. The results obtained are given in Table 2. In looking at the results of the physical 

experiments, P is milled more difficultly than D and takes different values with regard to the Blaine 

values and the specific gravity. 

 

Table 2: The Physical Properties of Raw Materials. 

 

Material > 90 μm (%)    > 45 μm (%) B. fineness (cm
2
/g) Specific Gravity  

Perlite 2 6,78 4433 2,29 

Diatomite 0,10 3,81 7651 1,93 

Alumina 1 4 3000 3,89 

 

The amount of reactive silica (RS %) is the principal parameter that determines the high 

reactivity potential of raw materials. The reactive SiO2 in P and D were measured according to TS EN 

196-2 standard by chemical treatment of the samples with concentrated HCl (37% w/w) and KOH 

(37% w/w) in Table 3. Reactive silica proportion was very high (82,76%) for D as a natural result of 

the fact that the structure becomes irregular as we move from crystallinity to amorphism. Reactive 

silica proportion for P was high (68,13%) too. 

 

Table 3: Reactive Silica Analysis of the Diatomite and Perlite 

Component Diatomite Perlite 

Total silica 86.56 72.31 

Reactive silica 82.76 68.13 

 

 

Geopolymer pastes (GP) were prepared by mixing of various amount of alumina with perlite 

and diatomite, respectively. The content of GP was given in Table 4. The alkaline solution (AS) in all 

GP samples were 6M sodium hydroxide (98% purity, d=2.05 g/cm
3
, from Detsan Chemicals). The AS 

was allowed to cool to ambient temperature before using. GP series were prepared with hand mixing 

the compositions given in Table 4 with AS using a constant solid/AS ratio of 5 g/ml for all series. 

Then, GP were compacted to get cylindrical samples. The GP were cured at 70 Cº and 40 % RH in an 

electrical oven for 12 h. 

 

Table 4: The Series and Composition (wt %) of GP  

 

Geopolymer Series Diatomite Perlite Alumina 

D90 90 - 10 

D75 75 - 25 

D50 50 - 50 

P90 - 90 10 

P75 - 75 25 

P50 - 50 50 

 

Then GP were tested for unit weight, volume reduction and compressive strength (European 

code EN 196-1) after one day. In order to determine the mineral structure of the raw materials and 

geopolymer compositions, XRD analysis was conducted by using Cu K (= 1,54056 A
o
) radiation on 

a Rikagu Miniflex brand ZD 13113 series X-ray diffractometer (Figure 1). The microstructure of raw 

samples and GP were determined by means of a ZEISS EVO 50 Vp variable pressure Analytic 

FESEM (Figure 2-4). 
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RESULTS AND ANALYSIS 

XRD data of GP were presented in Figure 1. The main crystalline phases in both GP were 

quartz, corundum, silimanite. With increasing alumina content, the GP samples had crystalline 

structure. Fig. 1 show us that the A did not dissolved. Thus the series with less A amount were 

expected to form better geopolymerization. According to XRD patterns, GP having D show more 

strong crystalline peaks than GP produced with P. The amorphous structure of GP produced with D 

verifies that D was a more suitable raw material for geopolymer formation. Considerably higher 

compressive strength of geopolymers produced with D also promotes the findings above. 

 

Figure 1: XRD Pattern of (a) D90, D75 and D50 (b) P90, P75 and P50  

(Q: Quartz, A: Corundum, S: Silimanite) 

Fig. 2. present SEM images of D and P raw powders. These SEM observations supported the 

chemical analysis. Both of the D and P raw materials were amorphous. D was considerably finer than 

p as given in Table 2. 

  

  

Figure 2: SEM Images of (a) Diatomite and (b) Perlite 

D90 

D75 

D50 

P90 

P75 

P50 

a b 

a b 
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Fig. 3. present the SEM images of the GP produced with P. P90 has some micro cracks while 

P50 has a fairly porous structure. SEM observations confirm that more P favors the improvement of 

geopolymerization and more compact microstructure.  

 

  
  

Figure 3: SEM Image of Perlite-Based GP (a) P90, (b) P50 

 

Fig. 4. present the SEM images of the GP produced with D. D90 has no micro cracks and has 

a compact microstructure. SEM observations confirm that more D favors the enhancement of 

geopolymerization. Besides D90 show more compact microstructure compared with P90. It is clearly 

seen at Fig. 4b that A in D50 did not dissolved and attend to geopolymerization reactions. 

 

  
 

Figure 4. SEM Image of Diatomite-Based Geopolymer Materials (a) D90, (b)D 50 

Compressive strength, unit weight and mass change of D, P and A based GP in Table 5. It can 

be seen that compressive strength decreases when the P ratio decreases. The compressive strength of 

D90 (16,21 MPa) was higher than D50 (7,42 MPa). The differences in compressive strength between 

D based GP and P based GP were due to the differences in reactive silica content (Table. 3) and the 

average particles size (>45µm=3,81 for D against 6,78 for P). Amorphous phases are easily dissolved 

than crystalline phase during the dissolution step of geopolymerization and because a significant part 

of the reaction occurs at the particle-liquid interface, the finer the particles the greater is the surface 

area and more reactive is the material [Van, Jaarsveld 2003., Fernandes Jimenes 2003]. The 

compressive strength of D-based geopolymers and P based geopolymers decreased with increase of A 

content. Unit weight of D based GP increased from 1,25 to 1,85 by increment of the A content from 10 

to 50%. Unit weight of P based GP were constant about 1.40 for all A ratious. With increasing 

alumina ratios unit weight increased in both GP. 

 

 

a b 

a b 
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Table 5. The Compressive Strength and Unit Weight of the Geopolymer Pastes 

 

Sample Compressive Strength (MPa) Unit weight (gr/cm
3
) 

D90 16.2 1.25 

D75 12.2 1.46 

D50 6.9 1.85 

P90 7.4 1.41 

P75 5.9 1.39 

P50 4 1.38 

 

 

CONCLUSION 

 

The study of the effect of alumina addition on the characteristic of geopolymers made from D and P 

based geopolymers are reported. The alumina did not dissolved. Alumina addition decreased the 

compressive strength of perlite and diatomite based geopolymers up to 60 % . Compared to perlite, 

diatomite is a better raw material for geopolymers. Becauseit is more amorphous and il has smaller 

particle size. The paste series with 90% diatomite and 10% alumina gave compressive strength of 16.2 

MPa and unit weight of 1.25 g/cm
3
. 
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Özet 

 

Betonun içyapı özellikleri ve dayanımı agrega tane boyutu ve bağlayıcı fazın bileĢimi ile büyük ölçüde 

değiĢmektedir. Bu çalıĢmada agrega tane boyutunun beton özelliklerine etkileri araĢtırılmaktadır. Bu 

amaçla iki farklı maximum agrega tane boyutu (12 ve 22 mm) ile üretilen betonlar üzerinde deneysel 

bir çalıĢma yürütülmüĢtür. Her agrega tane boyutu için sırasıyla üç ayrı basınç dayanımı (40, 50 ve 60 

MPa) veren üç ayrı su-çimento oranı (0.58,0,48 ve 0.38) çalıĢılmıĢtır.  

 

Bu çalıĢma ile agrega tane boyutunun, beton iç yapısı ve dayanımı üzerindeki etkilerinin daha iyi 

anlaĢılması sağlanmıĢtır. Daha küçük agrega tane boyutu kullanıldığında; düĢük su-çimento oranı ile 

üretilen betonların dayanımını artarken, yüksek su-çimento oranına sahip betonlarda dayanım önemli 

ölçüde değiĢmemiĢtir. Optik mikroskop görüntülerinden, daha küçük tane boyutlu agregalar ile 

üretilen betonlarda agrega ile bağlayıcı fazın arayüzeyinin daha kuvvetli olduğu görülmüĢtür. SEM 

görüntülerinden yüksek su-çimento oranı ile üretilen betonlarda bağlayıcı fazın çok daha boĢluklu 

olduğu görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler:  Agrega, tane boyutu, beton, optik mikroskop, SEM, basınç dayanımı 

 

Effect of aggregate grain size on microstructure and strength of concrete 

 

Abstract 

 

The microstructural and mechanical properties of concrete considerably varies by the aggregate grain 

size and the binder phase composition.  This paper investigates the effect of aggregate grain size on 

the properties of conventional concretes. To this end an experimental study is carried out on concretes 

composed with two different maximum aggregate size (12 and 22 mm). For each grain size of 

aggregate; three water-cement ratios (0.58, 0,48 and 0.38) reaching compressive strengths about 40, 50 

and 60 MPa respectively were studied.  

 

This study allowed to better understand the influence of aggregate grain size on microstructure and 

strength of concrete. Use of smaller aggregate grain size enhanced the compressive strength of the 

series with low water-cement ratio, where it did not influenced the strength of the other series 

significantly. The aggregate-cement paste interfacial transition zone observed with optical microscopy 

was stronger for smaller aggregates. Considering SEM images, the binder phase was considerably 

more porous in concretes with higher water-cement ratio.  

 

Keywords: Aggregate, grain size, concrete, optical microscopy, SEM, compressive strength 
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INTRODUCTION 

 

Concrete properties are strongly linked to the characteristics of the aggregate, the performance 

of the cement paste, and the interfacial region as well. Since approximately 75% of the concrete 

volume is occupied by the aggregates for which around 45% are coarse aggregate, it is assumed that 

the aggregate properties greatly affect the durability and the structural performance of concrete 

material (Meddah et al. 2010, ġengul et al. 2002). It was found that aggregates type, size or water 

content during mixing does not influence significantly concrete mechanical behaviour for a C30/37 

concrete strength class (Pereira et al. 2009). 

 

The advent of ready mixed concrete and the use of large capacity pumps for transporting 

concrete demanded the use of improved aggregate blends for mixtures with high workability and 

imposed new limitations on maximum size of aggregates (Dmax). Furthermore, the optimization of 

aggregate blends by packing or particle size distribution techniques can bring significant savings due 

to the reduction of the volume of binder. The packing test results indicate that the intermediate 

aggregates have a high compatibility with other aggregate fractions, therefore, can contribute to dense 

packing and better aggregate blends (Moini et al. 2015, Sobolev and Amirjanov 2010). Al-Oraimi 

(2006) stated that the compressive strength increased as the maximum aggregate size decreased and 

this was observed for all the aggregate samples. This is expected since the smaller aggregate size has 

more specific surface area which would result in higher bond strength between aggregate and the 

paste, and consequently this would increase the compressive strength.  

 

The concept that an interfacial transition zone (ITZ) or ―aureole de transition‖ exists around 

sand and coarse aggregate particles in concrete has been one of the accepted tenets of concrete 

technology for many years. This generally accepted picture was based originally on optical 

microscopy and on experimental observations made on ―model systems‖ rather than on concrete per 

se. In essence, the argument is that a region, extending about 30 μm or more from the aggregate, is 

deficient in content of cement particles due to the so-called wall effect, and therefore has a 

substantially higher porosity than the bulk paste [Diamond and Huang 2001, Escadeillas and Maso 

1991].  

 

Researchers specify that: (i) the ITZ porosity increases as the interface is approached. At the 

immediate vicinity of the interface, the porosity is almost triple that of the bulk paste; (ii) calcium 

hydroxide (CH) content also increased towards the interface; (iii) the anhydrous cement content is 

very low near the aggregate surface [Scrivener and Gartner 1987, Hussin and Poole 2011]. The grey 

scale of the BSE imaging will reflect the composition, in which: (i) anhydrous phases of un-reacted 

cement particles appear bright; (ii) CH emerges as light grey; (iii) other hydration products such as 

calcium-silicate-hydrate (C–S–H) become visible as various shades of darker grey; (iv) epoxy 

impregnated pores are seen as black [ Scrivener 1989, Hussin and Poole 2011]. This experimental 

study examines the effect of Dmax on the microstructure and compressive strength of concretes with 

optical microscopy and SEM observations and compressive strength tests. 

  

EXPERIMENTAL PROCEDURE 

 

CEM I 42,5 R Portland cement (C) was used to prepare the mixtures; it‘s properties are given 

in Table 1. Blast furnace slag (BFS) was used at ratious of 1,2 and 3% by weight of cement at low, 

medium and high strength concrete series respectively. 

 

 Table 1: Properties of Cement and Blast Furnace Slag 

 

 

 

 

Chemical composition (%) C (%) BFS (%) 

SiO2 19.3 41.83 

Al2O3 4.42 11.2 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061810005519#b0070


494 

Fe2O3 3.73 1.33 

CaO 62.5 36.77 

MgO 2.63 5.17 

SO3 2.77 0.14 

CI 0.01 0.0013 

Na2O - 0.49 

K2O - 1.03 

LOI 3.11 0.26 

Insoluble residue 0.32 - 

Unassigned 1.21 - 

Free CaO 1.48 - 

Physical properties 
  

Specific gravity 3.11 2.86 

Initial setting h/m 2.0/45 - 

Final setting h/m 3.0/45 - 

Lechatalier soundness (mm) 0.5 - 

Blain fineness (cm
2
/g) 3516 4543 

Compressive strength (MPa) 

2-day 21.9                         

7-day 38.3 

28-day 45.1 

 

 

The aggregates consists of 0-3 mm siliceous river sand (RS), 0-5, 5-12 and 12-22 crushed 

limestone coded as CS, CSI and CSII respectively. The physical properties and rates of aggregates 

passing through a sieve are given in Table 2 and 3 respectively.  

 

Table 2: Physical Properties of the Aggregates 

 

Aggregate FM 

 

D (kg/m
3
) SG  WA (%) 

RS 0.875 1550 2640 1.5 

CS  2.328 1530 2660 1.3 

CSI  5.374 1450 2700 0.5 

CSII  6.425 1400 2710 0.4 

  

 

In Table 2, FM is the fineness modulus of the aggregates, D is unit volume, SG is specific 

gravity, and WA is the water absorption by mass. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884604001772#TBL2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884604001772#TBL3
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Table 3: Sieve Analysis of Aggregates Used in Experiments 

 

Aggregate 

Sieve size (mm) 

32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 

Passing, % 

RS  100 100 100 100 98.7 95.7 81.4 36.7 

CS  100 100 100 94.2 74.8 49.6 30.4 18.2 

CSI  100 100 61.6 1 0 0 0 0 

CSII  100 56.5 1 0 0 0 0 0 

 

Total 6 cube (15 cm) specimens for each mixture were produced to determine compressive 

strength at 3, 7 and 28 days and the other analysis. For designing concrete mixtures, the absolute 

volume method that is specified in the TS EN 206-1 standard was used. Six concrete mixtures given in 

Table 4 were produced with three different concrete strength (low, medium and high) coded as (LS, 

MS and HS) and two different Dmax (12 or 22 mm). As an example MS12 represents the medium 

strength concrete serie 12 mm Dmax This serie has no aggregates of CSII. Microstructure and 

compressive strength versus Dmax were investigated using optical microscopy, SEM observations 

conducted at 28
th
 day and 3, 7 and 28 day compressive strength were determined for each series.  

 

Table 4: Material Contents (% and kg) Used in Concrete Production of 1 m
3 

 

 

LS22 LS12 MS22 MS12 HS-22 HS-12 

  % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % Kg 

C 

 

280 

 

280 

 

290 

 

290 

 

335 

 

335 

W 

 

162.4 

 

162.4 

 

139.2 

 

139.2 

 

127.3 

 

127.3 

RS 15.1 295 16.8 329 15.8 310 17.1 337 17.1 330 19 368 

CS 31.9 623 29.2 572 29.5 580 28.2 556 24.2 468 23 446 

CSI 20.6 402 54 1058 20.7 407 54.7 1079 21.6 418 58 1125 

CSII 32.4 633 0 0 34 669 0 0 37.1 718 0 0 

FM 4.06 3.73 4.12 3.75 4.26 3.81 

 

RESULTS AND ANALYSIS 

 

EVALUATION OF OPTICAL MICROSCOPY IMAGES 

 

The aggregate-paste interfacial transition zone often show increased porosity  and calcium 

hydroxide as seen in Fig.1. Apparent increase in porosity can be seen around the surface of the 

limestone aggregate in Fig 1a. The aggregate-cement paste interfacial transition zone (ITZ) is quite 

distinct. This is more pronounced for bigger aggregates. Besides binder phase is also porous in LS-22. 

The image also indicates the iron phases present around the limestone aggregate. These iron 

compounds are usually seen near the surface of the aggregate. Deposits of CH coated significant part 

of the ITZ in Fig. 1b.  

 

The porosity in the cement past was lesser, compared with LS-22. Compared with bigger 

aggregates in LS-22, the ITZ was stronger for smaller aggregates as seen in LS-12. In parallel with the 

decrease in w-c ratio the mortar phase got darker at Fig 1 c and d. CH on the surface of aggregate like 

a line can be observed in Fig. 1c. An area of alkali-silica gel like a crack replacing the binder phase 

was observed in Fig.1d. Surface roughness of lime stone aggregates seems to increase the strength of 

ITZ and thus the strength of concrete. The paste and the ITZ between aggregates versus binder phase 

seem stronger in high strength concrete series (HS22 and HS12). 
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Figure 1: Optical Microscopy Images of a) LS-22, b) LS-12, c) MS-22, d) MS-12, e) HS-22 and f) HS-12 

 

EVALUATION OF SEM-EDX OBSERVATIONS 
 

In Fig.2 LS22 display huge amounts of unreacted cement particles and CH. Amount of unreacted 

cement particles and large pores are partially reduced in LS12. BSE images of HS 12 appear dark grey 

proving an advanced hydration level with more calcium-silicate-hydrate (C-S-H) compared to the 

others. Besides, most of CH was seemed to be consumed in HS12. More compact and uniform 

microstructure can be observed in HS12. The highest compressive strength results were obtained for 

HS12. The BSE observations also support the compressive strength results. 

 

a b 

c d 

e f 
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Figure: 2 BSE Images of a) LS22 B) LS12 and c) HS12 

a 

b 

c 
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EVALUATION OF COMPRESSIVE STRENGTH TEST RESULTS 
 

Compressive strengths of the concrete series were given in Table 5. When the 3 day 

compressive strength of the concretes considered, it was seen that they were higher for concretes 

produced with bigger dmax in all cases. For 28 days the strength values were exactly opposite. 

Probably, higher water content in concretes produced with bigger Dmax enhanced the hydration of 

cement grains. But higher 28
th
 day strength of smaller Dmax aggregate concretes result from better 

distribution of cement grains and better progress of hydration reactions in our opinion. Besides, low 28 

day strength of concretes having bigger Dmax can arise from bigger voids composed in high w-c ratio 

concretes. Larger voids (air bubbles or cavities left by water) are generaly found under coarser 

aggregates. In high-strength concretes, a smaller maximum aggregate size yields higher compressive 

strengths; however, in normal-strength concretes, aggregate size has lesser effect on compressive 

strength. 

 

Table 5: Compressive Strength of the Concrete Series (MPa) 

 

Series LS22 LS12 MS22 MS12 HS-22 HS-12 

3 d 21.569 21.244 28.658 27.924 38.307 33.658 

7 d 30.902 29.167          39.831 38.051 43.480 50.740 

28 d 41.596 42.940 50.182 52.376 59.831 63.738 

 

CONCLUSION 

 

Use of smaller aggregate Dmax enhanced the 28
th
 day compressive strength of the high strength 

concrete series, where it did not influenced the strength of the other series significantly. So, use of 

bigger Dmax did not enhanced the compressive strength as expected. The aggregate-cement paste 

interfacial transition zone observed with optical microscopy was stronger for smaller aggregates. 

Besides, there was less CH formation around smaller aggregates. SEM images revealed that the binder 

phase was porous and more CH was observed in low strength concretes. Compared to the others; 

considerably more C-S-H formation, and compact microstructure observed at the SEM images of the 

high strength concretes. 
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Özet 

 

Enerjiye olan talebin artması ile birlikte enerji verimliliği üzerine yapılan çalıĢmalarda günümüzde 

hızla yaygınlaĢmaktadır. Ülkemizde enerjinin önemli bir bölümünün binaların ısıtılması, soğutulması 

ve iklimlendirilmesi için harcandığı bilinmektedir. Bu nedenle, binalarda optimum konfor koĢullarının 

sağlanması amacı ile ekolojik ve enerji tabanlı etkin bina tasarımı konusunu da  beraberinde 

getirmektedir. Bu çalıĢmada özellikle fabrikalar gibi geniĢ bina cephesine sahip enerji tabanlı etkin 

binalarda kullanılan güneĢ duvarlarının sistem konfigürasyonlarında fotovoltaik sistemler ile birlikte 

entegrasyonu ile güneĢ kollektörleri üzerinde oluĢan etkiler ele alınmıĢtır.  GüneĢ pillerinin güneĢ 

duvarlarına entegrasyonu ile birlikte hem elektrik enerjisinin üretilmesi hem de ısı enerjisinin 

sağlanması hedeflenmektedir. Yine fotovoltaik pillerde sıcaklık artıĢına paralel olarak  verimlerinin 

düĢmesi bu tür bir hibrit sistemle azaltılmıĢ olacaktır. GüneĢ duvarı panelleri, fotovoltaik panellerin 

üzerlerindeki atık ısıyı alarak soğutur ve ısıtma amaçlı olarak kullanır. Isının bu yer değiĢtirebilme 

yeteneği, ayrıca sera etkisini düĢürmede de önemli bir rol oynamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Güneş Duvarı, Fotovoltaik Sistem. 

 

The Integrated Solar Wall and PV Systems for Energy Based Efficient 

Building Design  
 

Abstract 

 

Nowadays, the energy efficiency researches increases due to the rising of  energy demand. It is known 

that a significant part  of energy is consumed  for the heating of buildings, cooling and condition of 

buildings. Therefore, energy based efficient building design is important for ecology.  In this paper, 

PV modules and solar walls are approached for hybrid configuration design for efficient buildings. 

The efficient of PV systems are compared with variation of temperature. Both production of electricity 

and saving heat energy are aimed by using solar wall and PV systems. PV system temperature is 

increased by solar wall panels and output temperature of solar wall provides heat of building. The 

ability  to change of heat position is important role for reduction of greenhouse effect.   

   

Keywords: Energy, Solar Wall, PV Modules. 

 

GĠRĠġ  

 

Ülkemizde ve dünyada hızla artan nüfus ve geliĢen sanayi, enerji kaynaklarının yetersiz 

kalmasına, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki farkın giderek büyümesine neden olmuĢtur. Bunun 

önüne geçmek için son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının baĢında gelen güneĢ enerjisinden 

farklı Ģekillerde elektrik enerjisi üretme yöntemleri oluĢturulmuĢtur. Yenilenebilir enerji kaynağı 

olarak güneĢ yaĢamın doğal döngüsünün temel parametrelerinden olmakla birlikte çok çeĢitli 

uygulama alanlarıyla öne çıkmakta ve bu konuda yeni çalıĢmalar devam etmektedir. 

Yenilenebilir enerji teknolojileri arasında yer alan güneĢ enerjisi teknolojisini ısıl teknolojiler 

ve fotovoltaik teknoloji olarak iki ana sınıfta toplayabiliriz. Fotovoltaik teknoloji; yarıiletken 

teknolojisi ile geliĢtirilen aygıtlar olup güneĢ enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren 

sistemlerdir. Isıl teknolojiler ise doğrudan ısınmak/ısıtmak için kullanıldığı gibi yoğunlaĢtırıcı 

sistemlerle ısı enerjisini, termodinamik prensiplere göre mekanik enerjiye çevirerek elektrik üretimi 
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gibi farklı alanlarda kullanılmasına olanak sağlar. Isıl teknoloji sistemlerinden baĢlıcaları; Parabololik 

oluk ve çanak yansıtıcıları/odaklayıcıları, Kule Tipi GüneĢ Santralleri, Düzlemsel GüneĢ Kolektörleri, 

Vakum Tüplü GüneĢ Enerji Sistemleri, GüneĢ Ocakları, GüneĢ Kurutucuları, Su Duvarı, Çatı Havuzu, 

Ġlave GüneĢ Mekanı, Termosifon Kollektör, Trombe Duvarı, GüneĢ Duvarıdır (Khanları, 2013). 

Enerjinin büyük çoğunluğu binaların ısıtılması, soğutulması ve iklimlendirilmesi için 

harcandığı göz önüne alındığında kullanılan enerjinin hayat standartlarını etkilemeden minimize 

edilmesi enerji tabanlı etkin bina tasarımlarını da beraberinde getirmektedir.  

GüneĢ duvarları da enerji tabanlı etkin bina tasarımı içinde yer alan güneĢ enerjisi kullanılarak 

binaların iklimlendirilmesinde kullanılan çevre dostu sistemlerdir. 1981 yılında  Almanya‘da Wieneke 

adlı bir firma tarafından binanın havalandırması amacı ile verilen havanın ön ısıtması amacıyla 

üretilmiĢtir. GeliĢen teknoloji ile beraber yeni konfigürasyonlara sahip olan güneĢ duvarının kullanımı 

gün geçtikçe artmaktadır.  

GüneĢ duvarları güneĢ pilleri (PV) ile hibrit olarak kullanımı ve dizaynı mümkündür. GüneĢ 

enerjisi kullanılarak elde edilen bu iki farklı enerji tipleri sayesinde PV sistemlerin güneĢ duvarları ile 

birlikteki dizaynı, PV sistemlerin artan sıcaklıkla düĢen verimleri güneĢ duvarları sayesinde azalmasını 

sağlamaktadır.    

 Literatürde yapılan çalıĢmalara bakıldığında, Krauter et al. (1999), PV/T sistemlerin binaların 

termal olarak yalıtılmıĢ cephelerine giydirme cephe sistemleri ile entegre edilmesini incelemiĢlerdir. 

Ölçümlerini, PV panellerin olduğu cepheye termal yalıtım katmanının entegre edilmesi ve aktif 

havalandırma veya sulu soğutma ile soğutulması üzerine yapmıĢlardır. Ġrdeleme sonucu, su soğutmalı 

PV/T sistemde PV hücrelerdeki sıcaklık düĢüĢünün dolayısıyla elektriksel verimdeki artıĢın en fazla 

olduğunu göstermiĢtir. Bu çalıĢmada ayrıca, ısıl verimleri sıvı-soğutmalı PV-modül için %70 ve hava 

soğutmalı PV-modül için %60‘lara çıkarmayı amaçlayan birkaç seçenek denenmiĢtir (Koyunbaba 

,2010). (Yun et al. 2007), bina cephesine entegre edilmiĢ PV sistemin havalandırma tabanlı 

analizlerini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu sistemin kıĢın ön-ısıtma, yazın ise PV modül sıcaklıklarını 

düĢürmek için doğal havalandırma olarak kullanılabileceğini önermiĢlerdir. Tüm cephe alanına oranla 

optimum alanı kaplayan saydam cam ve opak PV modül arasındaki iliĢkiyi ve enerji performansına 

etki eden değiĢkenleri incelemiĢlerdir. Tasarım parametrelerini, iklim, bina karakteristikleri, cephe 

biçimleri ve PV sistem elemanlarına göre sınıflandırmıĢlardır (Koyunbaba ,2010). 

 Türkiye'de gerçekleĢtirilen bu alanla ile ilgili tez çalıĢmalarından (Sugözü,2005) güneĢ enerjisi 

ile çalıĢan iki farklı güneĢ duvarının Elazığ koĢullarında uygulanabilirliği konusunda araĢtırmalarını 

gerçekleĢtirmiĢtir. Soğuk kıĢ aylarında 3. bölge olan Elazığ ili için sistemin verimli olarak 

çalıĢabileceği kanaatine varmıĢlardır. (Khanları, 2013) tez çalıĢmasında ise güneĢ duvarı sistemlerinin 

Türkiye'de uygulanabilirliği üzerine çalıĢmalarını gerçekleĢtirmiĢtir. GüneĢ ıĢınım Ģiddetinin 300-400 

W/m
2
 olduğu yerlerde güneĢ duvarı sistemlerinden maksimum verim alabileceği sonucuna ulaĢmıĢlar 

ve Türkiye'de güneĢ ıĢınım Ģiddeti değerleri ile karĢılaĢtırarak uygun bölge tespiti yapmıĢlardır.  

 ÇalıĢmamız kapsamında güneĢ duvarı sistemlerinin PV sistemlerle hibrit dizaynı ele alınacak 

olup farklı sistem konfigürasyonları gösterilerek hibrit sistemin avantajları ortaya koyulacaktır. Yine 

hibrit sistem ve güneĢ duvarı ile ilgili olarak Dünya üzerinde ki bazı uygulama örnekleri ele 

alınacaktır.   

 

TÜRKĠYE GÜNEġ ENERJĠSĠ PROFĠLĠ 

 

 Dünya yüzeyinden yaklaĢık 160 km uzaklıkta atmosferin üst sınırında güneĢ ıĢınlarının 

geliĢine dik bir yüzeye gelen ortalama güneĢ enerjisi yoğunluğu yani güneĢ sabiti yaklaĢık 

1.37KW/m²dir. GüneĢ enerjisinden en iyi yararlanan bölge ekvatorun 35° kuzey ve güney enlemleri 

arasında yer alan kısmıdır. Bu bölge ―Dünya GüneĢ KuĢağı‖ olarak adlandırılır.1 yılda 2000-3500saat 

güneĢ alır ve güneĢ potansiyeli 3,5-7 KWh/ m²/gün arasında değiĢir.Dünya üzerindeki ortalama yıllık 

güneĢ radyasyonu miktarı kurak bölgelerde 2000-2500 KWh/ m² ve daha üst enlemlerde ise 1000-

1500 KWh/ m² arasında değiĢir. Dünyanın değiĢik bölgelerindeki güneĢ radyasyon miktarı Tablo 1‘de 

gösterilmiĢtir (Aksungur, 2010). 
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Tablo1. Bölgelere Göre GüneĢ IĢınım ġiddeti DeğiĢimi (Aksungur, 2010). 
Bölge kWh/m

2 

Kuzey Avrupa 800 

Orta Avrupa 1000 

Akdeniz Bölgesi 1700 

Ekvator 2200 

 

Türkiye'nin güneĢ enerjisi profiline bakıldığında yenilenebilir enerji kaynakları müdürlüğünden alınan 

2016 yılı verileri doğrultusunda ġekil 1'de toplam güneĢ radyasyonun Ģehirlere göre dağılımı 

gösterilmiĢtir (EĠE, 2016). Aylara göre global radyasyon değerleri ve farklı PV yapılarına göre 

üretilebilecek yıllık enerji miktarları sırasıyla ġekil 2 (a) ve (b)de gösterilmiĢtir.   

 
ġekil 1: Türkiye güneĢ enerjisi potansiyeli atlası (EĠE, 2016) 

Atlastan da görüleceği üzere ülkemiz güneĢ kuĢağında yer alan bir coğrafi yapıya sahiptir. Bu sebepten 

ele alacağımız güneĢ duvarı ve hibrit sistem dizaynının yapılan çalıĢmalarda referans alındığında 

verimli olacağı görülebilir.   

                
ġekil 2: Türkiye (a) Aylık global radyasyon değerleri (b) PV Tipi Alan-Yıllık Enerji değiĢimi (EĠE, 

2016). 

GÜNEġ DUVARI VE PV SĠSTEM HĠBRĠT DĠZAYNI 

 

 GüneĢ ıĢınımına yönelmiĢ herhangi bir koyu yüzey güneĢ enerjisi toplayıcısı olarak 

nitelendirilebilinir.   Enerji toplayıcısı açık renge nazaran koyu olmasından dolayı ıĢık enerjisini 

yansıtma yerine yutarak bunu ısıya dönüĢtürmektedir.  

 GüneĢ duvarları da bu prensip doğrultusunda çalıĢan özellikle fabrikaların güneĢ cephelerinde 

dizaynı gerçekleĢtirilen çevre dostu sistemlerdir. Bu sistemlerde güneĢle hava ısıtma sistemi bir metal 

duvar sistemini oluĢturur ve yeni veya eski binaların iç hacimlerini havalandırmak ve ısıtmak için 

güneĢ enerjisini kullanır. GüneĢ duvarının temel elemanı güneĢ enerjisini emen panelleridir. Panellerin 

üzerinde, farklı literatür araĢtırmaları sonucu geliĢtirilmiĢ delikler mevcuttur; panellerin arkasında 

(b) (a) 
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oluĢturulan negatif basınç sayesinde deliklerden sızan dıĢ hava, paneller tarafından emilen güneĢ 

enerjisi sayesinde ısıtılır. Binaların güney, güney-doğu, güney-batı, doğu, batı cepheleri paneller için 

uygun olan bu sistemlerde ısıtılan hava, binanın mevcut havalandırma sistemine bağlantı yapılarak 

veya ayrı bir fan kanal sistemiyle binaya gönderilir (ġekil 3). Böylece binanın mevcut ısıtma sistemi 

daha az çalıĢır; büyük yakıt ve para tasarrufu yapılır (Solar Wall, 2016). 

 

 
 

ġekil 3: GüneĢ Duvarı (Solar Wall) Ģematik diyagramı (Solar Wall, 2016) 

 

 GüneĢ duvarlarının tuğla ve metal duvar üzerine kurulumu yapılabilmektedir. ġekil 4'de iki 

farklı tip kurulum konfigürasyonuna sahip güneĢ duvarı ele alınmıĢtır.  

 
 

ġekil 4: GüneĢ duvarı konstrüksiyonları (a) tuğla üzerine (b) metal duvar üzerine (Solar Wall, 2016) 

 

 Hibrit sistemler günümüzde özellikle yenilenebilir enerji kaynakları alanında yapılan 

çalıĢmalarda oldukça sık kullanılmaktadır. Hibrit sistemler ile verim artımı kazanılabileceği gibi 

birbirlerinden bağımsız çalıĢan sistemlerin kendi içinde oluĢturacağı olumsuz etkiler hibrit sistemler 

ile azaltılması sağlanabilmektedir.  

 GüneĢ duvarlarının PV paneller ile hibrit sistem ile dizaynı hem PV performansını arttırır hem 

de bir güneĢsel kojenerasyon sisteminin oluĢturulmasını sağlar. Bu sayede iki değiĢik enerji türü olan  

elektrik ve ısı aynı yüzey alanından elde edilir (ġekil 5,6). 

(a) 
(b) 
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 ġekil 5: Hibrit sistem konfigürasyonu 

 

 Uzun zamanlı geri ödeme süresi ve düĢük verimlilikleri PV'lerin yıllardır üzerinde çalıĢmaları 

sürdürülen iki önemli sorunudur. PV paneldeki her 1 °C'lik sıcaklık artıĢı sonucu elektrik enerjisi çıkıĢ 

verimliliğinde % 0,4 ile % 0,5 arasında bir düĢüĢ yaĢanmaktadır. Bu yüzden PV soğutma konsepti çok 

önemli olmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6: Hibrit sistem dizaynı Ģematik diyagramı (Solar Wall, 2016) 

 PV ile güneĢ duvarının hibrit olarak tesis edilmesi bu problemlere bir çözüm getirmektedir. 

GüneĢ duvarı panelleri, PV panellerininüzerlerindeki atık ısıyı alarak soğutur ve ısıtma amaçlı olarak 

kullanır. Isının bu yer değiĢtirebilme yeteneği, ayrıca sera etkisini düĢürmede de önemli bir rol 

oynamaktadır. 

 (Koyunbaba, 2010) güneĢ duvarı konfigürasyonu üzerine yaptığı deneysel çalıĢmasında hibrit 

sistem için sıcaklıkla güneĢ pili veriminin değiĢimini güneĢ duvarı fanlarının çalıĢması ile birlikte artıĢ 

gösterdiğini saatlik bazda göstermiĢtir (ġekil 6).   
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ġekil 6: Hibrit sistemdeki PV veriminin saatlik değiĢimi (Koyunbaba, 2010). 

 Dünya üzerinde güneĢ duvarının kurulumu 30'a yakın ülkede gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır 

(Khanları, 2013). Özellikle fabrikaların güney cepheleri bu sistemlerin kurulumu için en yaygın 

kullanım alanı olarak görülmüĢtür (ġekil 7).  

 

ġekil 7: Örnek bir fabrika uygulaması 

SONUÇ 

 

 Dünya genelinde fosil kaynaklar, gerek ısınmada gerekse yakıt olarak çok geniĢ bir kullanım 

alanına sahiptir. Bu fosil kaynakların rezervlerinin gelecek için yeterli görülmemesi; ayrıca elde ediliĢ 

ve depolama bakımından büyük ölçüde ileri teknoloji ve finans kaynağı gerektirmesi, dünyadaki bütün 

ülkelerin mevcut enerji programlarını tekrar gözden geçirmesine ve acilen gerekli önlemleri almasına 

sebep olmuĢtur. Alınacak önlemlerin baĢında, toplam enerji talebinde petrolün payının giderek 

düĢürülmesi, enerji tasarrufunun sıkı bir Ģekilde yapılması ve kaynakların verimli kullanılmasının 
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yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olduğu kadar yararlanmaya yönelik 

teknolojilerin hızla geliĢtirilip uygulamaya konulması gelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında da güneĢ enerjisi bu bağlamda büyük öneme sahiptir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının bir diğer  önemli avantajıda hibrit sistem olarak dizayn 

edilebilmelidir. ÇalıĢmamız kapsamında, üzerinde deneysel ve teorik çalıĢmaları hala devam eden yeni 

bir yaklaĢım olan güneĢ duvarı sistemlerinin çalıĢma prensibi ele alınarak, PV sistemlerle hibrit yapı 

oluĢturması durumunda ki avantajları değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda PV sistemlerin artan sıcaklıkla 

azalan verimleri güneĢ duvarına olan konfigürasyonu sayesinde artırılabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bu kapsamda yapılan literatür çalıĢmaları karĢılaĢtırmalı olarak  ele alınmıĢtır.    
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Özet 

 
Günümüzde tarım turizmi, macera turizmi, kırsal turizm veya karanlık turizm gibi alternatif turizm oluĢumları, 

kitlesel turizme bir baĢka alternatif olarak görülmektedir. Bu alternatif turizm oluĢumları kitlesel turizmin 

fiziksel ve kültürel çevreye yarattığı olumsuz etkilerden kurtararak yeni turizm çekim yerleri oluĢturmakta ve 

daha sürdürülebilir bir turizm modeli oluĢturulmasına destek olmaktadır. AraĢtırmada Türkiye‘nin tarihe sahne 

olmuĢ karanlık turizm potansiyelini belirlemek ve karanlık (dark) turizm bağlamında alt kategorilere ayırmak 

amaçlanmaktadır. Karanlık (dark) turizm geçmiĢ olaylar hakkında bilgi edinmek ile ilgili önemli mesajlar 

taĢıyarak hem eğitim amaçlı hem de duygusal mesajlar sunmaktadır. Böyle çekim yerleri ve sahalar bazen 

ziyaretçiler üzerinde intikam hisleri, sempati, empati, depresyon, üzüntü, korku ve nefret gibi olumsuz 

duygularda çağrıĢtırabilmektedirler. AraĢtırma yöntemi olarak ikincil verilerden yararlanılmıĢtır. Ayrıca tarih 

branĢından on  kiĢi ile yarı yapılandırılmıĢ yüz yüze görüĢme tekniği uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgular Stone 

(2006)‘un belirlediği yedi temel kategori altında sınıflandırılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarında Türkiye‘nin kitlesel 

turizme alternatif olarak Anadolu‘da oldukça zengin bir karanlık turizm potansiyel bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

Özellikle savaĢ alanları kategorisinde Çanakkale ve SarıkamıĢ savaĢ alanları, zindanlar kategorisinde Yedikule 

zindanları ve Sinop ve Ulucanlar Cezaevleri, türbeler kategorisinde Osmanlı dönemi türbeleri, karanlık sergiler 

kategorisinde Kıbrıs‘da bulunan Barbarlık müzesi,  araĢtırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Karanlık Turizm, Türkiye 

 

 

The Dark Tourism Potential of Turkey as an Alternative Tourism 
 

Abstract 

 

Nowadays, agrotourism, adventure tourism, rural tourism or dark tourism can be considered as alternatives to 

mass tourism. These alternative tourism formations release mass tourism from negative effects on environment 

and culture and create new destinations by supporting new tourism models. In this research the aim is to 

determine Turkey‘s dark tourism potential and to constitute its sub categories.  Dark tourism serves sensual and 

educational purposes by keeping messages of past. These destinations and environments may have connotations 

about revenge, sympathy, emphaty, depression, sorrow, fear, and hate on visitors. The research method is the 

secondary data. Furthermore, the interviews have been made with ten academic history teachers. Semi-structured 

interviews are carried out with each participant.  The findings have been classified under seven categories served 

by Stone(2006). By the results of the research is has been uncovered that Turkey has a very rich dark tourism 

potential. Turkey has Çanakkale and SarıkamıĢ battle fields in battle field category, Yedikule and Sinop 

Dungeons in Dungeon category, The Ottoman Tombs in tombs category, the Barbarian Museum in Cyprus in 

dark exhibition category as important findings of the research. 

 

Keywords: Alternative Tourism, Dark Tourism, Turkey 

 

1. GĠRĠġ 

Tarihten pay almak insanların seyahat etmelerinde rol oynayan önemli faktörlerden birisidir. 

Her toplumun geçmiĢinde hatırlamaktan zevk aldığı, gurur duyduğu baĢarılar, günler veya olaylar 

olduğu gibi, üzücü ve acı olaylarda vardır (Kozak, ve Bahçe, 2009).  Özellikle son yıllarda savaĢ 

alanları, hapishaneler, soykırım alanları, doğal felaketlerin ve terör saldırılarının gerçekleĢtiği acı, 

keder ve ölümlerin yaĢandığı yerlere turistik amaçlı ziyaretlerin sayısı sürekli artmaktadır.  

Karanlık (dark) turizm olgusu günümüze kadar genellikle ―dark turizm‖ (Stone, 2005, 2006; 

Mowatt ve Chancellor, 2011; Kim ve Butler, 2015), ―thanatourism‖ (Tanaś, 2013; Stone ve Sharpley, 

2008) ―black spot‖ turizm (Rojek, 1991) ve ―atrocity heritage‖ turizmin dahil olduğu kavramlar 

altında araĢtırılmıĢ ve tanımlanmıĢtır (Strange ve Kempa, 2003; Kang, Scott, Lee ve Ballantyne, 

2012). Ülkemizde ise ―Hüzün Turizmi‖ (Birdir, Dalgıç, Güler ve Kayaalp, 2015; Yırık ve Seyitoğlu, 
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2014; Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013; Kılıç ve Akyurt, 2011), ―Keder Turizmi‖ (Alaeddinoğlu ve 

Aliağaoğlu, 2007), ―Kara Turizm‖ (Yıldız, Yıldız ve Aytemiz, 2015) ve ―SavaĢ Turizmi‖ (Doğaner, 

2006) olarak adlandırılmaktadır. Bunlar arasında uluslararası akademik literatürde en fazla ―dark 

turizm‖ ülkemizde ise ―hüzün turizmi‖ olarak araĢtırılmıĢ ve incelenmiĢtir. ―Dark‖ kelimesi batı 

kültüründe soykırım, cinayet, savaĢ ve ölüm gibi negatif çağırıĢımlar yapan bir anlama sahiptir 

(Bowman ve Pezzullo, 2009, akt.Yıldız vd.,2015). 

Günümüzde dünya turizm hareketleri incelendiğinde 2015 yılında uluslararası turizm 

hareketlerine katılan kiĢi sayısı 1 milyar 184 milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır. Gelir bakımından da 1.232 

milyar $ USD rekor bir rakama ulaĢmıĢtır (UNWTO, 2016). Ülkemizde ise uluslararası turizm 

hareketleri ile gelen toplam turist sayısı 2015 yılında 41.617.530 kiĢiye ulaĢmıĢ, toplam 31 milyar 464 

milyon USD turizm geliri elde edilmiĢtir (TUĠK, 2016). Ülkemizde turist sayısını ve turizm gelirlerini 

arttırabilmek için alternatif turizm çeĢitleri geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.  

Günümüzde doğa veya insanlardan kaynaklanan felaketler veya vahĢetler ile ilgili alanlar artık 

sadece hafızalarda değil ayrıca turist çekim merkezi olarak ta değerlendirilmektedirler. Polanya‘da 

2014 yılında sadece Auschwitz-Birkenau soykırım kampını 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği (Bender, 

2015), New York‘ta Ground Zero 9/11 Memorial  Müzesini ise 2011‘den bu yana 18 milyondan fazla 

kiĢi (http://www.911memorial.org, 2015) ziyaret etmiĢtir. Karanlık (dark) turizm geçmiĢ olaylar 

hakkında bilgi edinmek ile ilgili önemli mesajlar taĢıyarak hem eğitim amaçlı hem de duygusal 

mesajlar sunmaktadır (Kang, Scott, Lee ve Ballantyne, 2012; Henderson, 2000). Böyle çekim yerleri 

ve sahalar bazen ziyaretçiler üzerinde intikam hisleri, sempati, empati, depresyon, üzüntü, korku ve 

nefret gibi olumsuz duygularda çağrıĢtırabilmektedirler (Miles, 2002).  

Özellikle 2000‘li yıllardan beri birçok araĢtırmacı karanlık (dark) turizm konusunda çeĢitli 

konularda araĢtırmalar gerçekleĢtirmiĢlerdir (Kim ve Butler, 2015; Busby ve  Devereux, 2015; 

Mudzanani, 2014; Chang, 2014; Topsakal ve Ekici, 2014; Tanaś, 2013; Korstanje, 2012; Kang, Scott, 

Lee ve Ballantyne, 2012; Stone, 2013; Korstanje ve Ivanov, 2012;  Bitner, 2011; Bigley, Lee, Chon ve 

Yoon, 2010; Stone ve Sharpley, 2008; Stone, 2006; Stone, 2005; Strange ve Kempa, 2003; Miles, 

2002). Ancak karanlık (dark) turizm olgusunun geliĢmesi ve turistler açısından önemli bir turizm 

deneyimi sağlanması ile birlikte yeni endiĢeler ve ahlaki ikilemlerde artmaktadır (Kang, Scott, Lee ve 

Ballantyne, 2012).   

Türkiye‘de de turistik değere sahip karanlık turizme sahne olabilecek birçok turizm 

potansiyeli bulunmaktadır. SubaĢı (2015)‘na göre dünyanın en bereketli toprakları arasında bulunan 

Anadolu Yarımadasında günümüze kadar yaĢayan birçok medeniyet ve toplumlar (Hattiler, Hurriler, 

Hititler, Asurlar, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar, Karyalılar, Likyalılar, Yunan Kolonileri, Romalılar, 

Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti) bağımsızlığını ilan etme, 

hakimiyet kurma, dini ve politik sebepler gibi nedenlerle savaĢmıĢlar ve bunun sonucunda ölümler 

yaĢanmıĢtır (akt.Birdir, Dalgıç, Güler ve Kayaalp, 2015).  

Ülkemiz ağırlıklı olarak sahil bölgelerinde kitlesel turizme yönelik bir turizm türü 

sergilemektedir. Bu durumda sezonluk yoğunlaĢma ve turizmin tüm yıla yayılamaması sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Ülkemizde birçok alternative turizm türüne ait arz potansiyeli mevcutken bunlardan 

yeteri kadar yararlanılmamaktadır. Karanlık turizm türü de kültüre dayalı turizm türlerinden birisidir. 

Günümüzde birçok ülke tarihini koruyarak ve yaĢayarak öğrenmeye çalıĢmaktadır. Karanlık turizmde 

yerli ve yabancı turistlere tarihte yaĢanmıĢ önemli olayların yaĢandıkları yerlerde eğitici ve öğretici, 

milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı motivasyonları arttırmak ve insanların merak ve öğrenme güdülerini 

karĢılayabilmek amacıyla ortaya çıkmıĢtır. Mevcut araĢtırmada da Türkiye‘nin tarihe sahne olmuĢ 

karanlık turizm potansiyelini belirlemek ve karanlık (dark) turizm bağlamında alt kategorilere ayırmak 

amaçlanmaktadır.  

 

2. LĠTERATÜR ANALĠZĠ 

Karanlık (Dark) Turizm 

Seaton (1996) karanlık (dark) turizmi sembolik veya gerçek ölüm alanlarına yapılan seyahat 

olarak tanımlamıĢtır. Seaton (1996) karanlık (dark) turizm ziyaretçilerinin amaçlarını 5 temel 

kategoride sınıflandırmıĢtır. Bunlar 1. Ölüm sürecini izlemek için, 2. GeçmiĢte bireysel ve toplu 

ölümlerin olduğu yerlere yapılan seyahatler, 3. Sembolik kalıntılara yapılan ziyaretler, 4. Ölülerin ve 

abidelerinin olduğu yerlere ziyaretler, 5. Temsili ölüm alanlarını görmek için yapılan seyahatlerdir.  
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Karanlık (dark) turizm ilgili alanyazında elde edilen bulgular doğrultusunda ―merak, öğrenme 

ve maneviyat gibi çeşitli güdülerin tatmininin sağlanabilmesi için, tarih öncesi ve sonrasında acı, 

ölüm, keder gibi sıkıntıların yaşandığı ya da kurgulandığı yerlere yapılan ziyaretler‖ olarak 

tanımlanabilmektedir.  

Stone (2005) dünya üzerinde ölümle, anıtla, trajediler ile ilgili önemli turist çekim özelliğine 

sahip alanlar bulunduğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢmasında karanlık (dark) turizmin ana temasının ölüm 

olduğunu belirtmiĢ ve karanlık (dark) turizme yönelik tüketici motivasyonlarının daha iyi 

belirlenmesini önermektedir.  Stone (2006)‘da karanlık (dark) turizmi yedi farklı kategoriye ayırmıĢtır. 

1. Karanlık Eğlence Fabrikaları, 2. Karanlık Sergiler, 3. Karanlık Zindanlar, 4. Karanlık Ebedi 

Ġstirahat Yerleri (Mezarlıklar, türbeler vb.), 5. Karanlık Abideler, 6. Karanlık SavaĢ Alanları, 7. 

Karanlık Soykırım Kampları 

Kim ve Butler (2015)‘de Güney Avustralya‘da Snowtown‘da karanlık (dark) turizmin 

geliĢimine karĢı yerel toplumun tutumlarını araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmalarında yerel halkın karanlık 

(dark) turizmin geliĢmesine karĢı olmalarına rağmen, gelecek konusunda kararlara yönelik halka 

danıĢılması oldukça etkileyici olduğunu belirlemiĢlerdir.  

Bittner (2011)‘de karanlık (dark) turizm adıyla değil Thanatological adı ile Hırvatistan‘da 

turistik çekim yeri olan ölüm yerlerini ziyaret eden turistlerin ziyaretçi deneyimlerinin 

değerlendirilmesini incelemiĢtir.  Yarı yapılandırılmıĢ bir görüĢme yöntemi kullanılarak ölümle ilgili 

(Thanatological)  turistik alanların kültürel ve tarihi mirasın bir parçası olup olmadığı, benzer 

özellikler sergileyen baĢka yerleri ziyaret edip etmeyecekleri konusunda sorular sormuĢlardır. Ayrıca 

thanatological turistik alanların ekonomik açıdan önemli bir kazanç sağlayabileceğini belirtmiĢtir.  

Kang, Scott, Lee ve Ballantyne (2012) Güney Kore Jeju‘da 3 Nisan BarıĢ Parkını bir karanlık 

(dark) turizm alanı olarak ziyaret eden turistlerin deneyimlerini incelemiĢlerdir. 46 yarı-yapılandırılmıĢ 

görüĢme ve 407 kiĢilik bir anket uygulaması gerçekleĢtirilip nitel ve nicel bir çalıĢma yapmıĢlardır. Ġlk 

olarak ziyaret için temel motivasyon nedeninin ―yükümlülük‖ olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Chang (2014) karanlık (dark) turizme katılan ziyaretçi deneyimlerini sınamıĢlardır. 2009 

yılında Tayvan‘da büyük bir tayfun ile yıkılan Hsiaolin Köyünü yerleĢim yeri araĢtırma konusu olarak 

seçilmiĢtir. Hsiaolin Village Memorial Park‘ı ziyaret eden 341 kiĢiye anket uygulamıĢlardır. Negro 

çalıĢmasında Yapısal EĢitlik Modeli ile karanlık (dark) turizm motivasyonu, çevresel tutumlar, sosyal 

fayda, öğrenme faydası ve psikolojik fayda boyutları arasındaki iliĢkileri değerlendirmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda karanlık yerleĢim yeri kalıntılarına karĢı karanlık (dark) turizm motivasyonu arttıkça 

ziyaretçilerin çevresel tutumları da artabilmektedir ve elde edilen deneyimin faydalarını 

etkilemektedir. Ayrıca daha güçlü karanlık (dark) turizm motivasyonu duygusal ve zorlayıcı bir 

rahatlama yaĢatarak mevcut deneyimin psikolojik açıdan fayda boyutunu da doğrudan 

etkileyebilmektedir.  Sosyal ve öğrenme fayda boyutlarının doğrudan etkileri çok güçlü değildir.  

Mudzanani (2014) Güney Afrika‘da ―Hector Peterson Memorial and Museum‖‘u ziyaret eden 

turistleri motive eden etmenleri analiz etmiĢ ve karanlık (dark) turizmin ve ölüm olgusunun neden bu 

kadar çekici geldiğini araĢtırmıĢtır. Genellikle bu müzeye gelen turistleri motive eden etmenler, 

farklılık, gerçeklerden kaçma, nostalji, geçmiĢ ile bağlantı kurma, eğitim ve medya faktörü olduğu 

tespit etmiĢlerdir.  

Tanas (2013) Polonya‘da Ölüm Turizmi (Thanatourism) alanları konusunda araĢtırma 

yapmıĢtır. Yazar Polonya‘da tarihi ve kültürel değerlere sahip mezarlıkları, anıtları, savaĢ alanlarını ve 

ölüm kampları gibi karanlık (dark) turizm potansiyeline sahip değerleri araĢtırmıĢtır.  

Strange ve Kempa (2003)‘de karanlık (dark) turizm alanları olarak meĢhur ―Alcatraz ve 

Robben Island‖ hapishanelerini araĢtırmıĢlardır. Eski ceza amaçlı ve hapishane alanları günümüzde 

müze ve tarihi alanlara dönüĢtürülerek geçersiz olarak popular bir turist çekim merkezi olmuĢtur. 

Bunlardan en seçkinleri Amerika‘da ―Alcatraz‖ ve Güney Afrika‘da ―Robben Island‖‘dır. Yazarlar 

ceza tarihinin pazarlanması ve yorumlanması açısından analizlerle araĢtırmıĢlardır. Politik 

dokümanları incelenmiĢ, alan üzerine gözlemler yapılmıĢ, turistler ve müze ile personeli yarı-

yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılmıĢtır.   

Stone ve Sharpley (2008)‘de karanlık (dark) turizme ölümle ilgili (thanatologic) açıdan 

incelemiĢlerdir. Mevcut çalıĢmaların çoğunlukla dark turizm arz kapasitesine odaklanıldığına ancak 

yazarlar mevcut çalıĢmada karanlık (dark) turizm deneyimleri üzerine talebi incelenmemiĢtir. 

ÇalıĢmada modern toplumlarda bir ölümle yüzleĢme aracı olarak dark turizmin potansiyeli ve ölüm 

üzerine sosyo-kültürel bakıĢlar arasında iliĢki incelenmiĢtir.  
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Kozak ve Bahçe (2009) karanlık turizmin tüketiminin psikolojik güdülere dayanmakta 

olduğunu ve radikal milliyetçiliği desteklediğinin belirtmiĢlerdir ve bu durumun dünyada barıĢ ve 

eĢitliği hedefleyen turizmin temel felsefesi ile ters düĢtüğünü belirtmiĢlerdir.  

Bigley, Lee, Chon ve Yoon (2010)‘da Kore‘de savaĢ ile ilgili turizm çekim yerleri üzerine 

Korean Demilitarized Zone (DMZ)‘u ziyaret eden turistlere motivasyonlarını belirlemeye yönelik bir 

çalıĢma sergilemiĢlerdir. Sonuç olarak 38 değiĢken faktör analizine tabi tutulmuĢ ve açıklayıcı faktör 

analizi yapılarak 5 temel motivasyon faktörü oluĢturulmuĢtur bunlar; 1.KarĢı siyasal rejim, 2. Tarihin, 

kültürün ve güvenliğin bilinmesi ve öneminin kavranması, 3. Merak ve macera, 4. SavaĢ ve sonuçları, 

5.Doğa temelli turizm motivasyonu 

 

3. ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada Türkiye‘nin tarihe sahne olmuĢ karanlık turizm potansiyelini belirlemek ve 

karanlık (dark) turizm bağlamında alt kategorilere ayırmak amaçlanmaktadır.  

AraĢtırma sürecinde veri toplama yöntemi olarak nitel araĢtırma yöntemlerinden olan yarı 

yapılandırılmıĢ yüz yüze görüĢme tekniği uygulanmıĢtır ve ikincil verilerden yararlanılmıĢtır.  

AraĢtırmada 10 tarih eğitimcisi ile görüĢme tekniği uygulanmıĢtır. Bunlardan 1‘i AraĢtırma Görevlisi 

(Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi branĢı), 2‘si Öğretim Görevlisi (Arkeoloji branĢı), 2‘si Okutman 

(Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi branĢı) ve 5‘i Öğretmen (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi branĢı) 

olarak görev yapmaktadırlar. Katılımcılarla görüĢmeler yaklaĢık 45 dakika sürmüĢtür. Tüm 

görüĢmeler yüz yüze 2016 Ocak ayında gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılara karanlık turizmin detaylı bir 

Ģekilde tanımı yapılarak ―Stone (2006)‟un belirlediği yedi temel kategorisi altında tarihsel süreçte 

Türkiye‟de gerçekleşen karanlık (dark) turizm kapsamına girebilecek olaylar, yerler‖ sorulmuĢtur.  

Verilerin analizinde, katılımcılardan görüĢme sonucunda elde edilen verileri aynen 

yansıtmaktan ziyade karanlık turizm potansiyeline sahip yerler tespit edilmiĢtir ve ikincil 

kaynaklardan kavramsal anlamda açıklamalar yapılmıĢtır.   Daha sonra Stone (2006)‘un belirlediği 

yedi temel kategori altında özetlenmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 

 

4. BULGULAR 

 Stone (2006) çalıĢmasında karalık turizmin küresel anlamda arz potansiyelini belirlerken 7 

temel kategoride sınıflandırılabileceğini belirtmiĢtir. Bunlar, I. Karanlık Eğlence Fabrikaları, II. 

Karanlık Sergiler, III. Karanlık Zindanlar, IV. Karanlık Dinlenme Yerleri, V. Karanlık Türbeler, VI. 

Karanlık SavaĢ Alanları ve vii. Karanlık Soykırım Kampları olarak tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda 

mevcut çalıĢmada tarih akademisyenleri ile yapılan görüĢmeler neticesinde belirlenen kategoriler 

çerçevesinde Türkiye‘nin karanlık turizm potansiyeli Ģu Ģekildedir. 

I. Karanlık Eğlence Fabrikaları 

 Karanlık Eğlence Fabrikaları, ağırlıklı olarak belli bir ticari etik kapsamında eğlenceye odaklı 

gerçek veya kurgusal Ģekilde ölümle ilgili ürkütücü olaylar çağrıĢtıran ziyaret alanlarını kapsamaktadır 

(Stone, 2006).   

Soru 1: Katılımcılara Türkiye‘de Karanlık Eğlence Fabrikalarına kategorisine girebilecek turizm 

merkezleri sorulmuĢtur? 

 Tüm katılımcıların ortak görüşü Türkiye‟de bu konuda gezilecek, görülecek ve öğrenirken 

korkunun yaşanabildiği en önemli eser tarihi Yedikule Zindanlarıdır.  

Yedikule, aslında adı gibi bir zindan oluĢturmak amacı ile değil, Bizans'a misafir gelen kralları 

ve yabancı sarayların mensuplarını ihtiĢamlı bir Ģekilde karĢılamak için yapıldı. M.S. 413–439 yılları 

arasında, Kral II. Teodosios döneminde yapımı tamamlanan bu ihtiĢamlı yapının bugünkü halini 

alması ise Ġstanbul‘un fethinden sonra olmuĢtur. Ġstanbul‘un Fethi‘nden önce bir süre hapishane olarak 

da kullanılan yapı, Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi‘nde ise dönem dönem hapishane, darphane, sanat 

evi, hayvanat bahçesi olarak kullanıldı ve hatta bir dönem Osmanlı Hazinesi burada muhafaza edildi 

(www.seyahatdergisi.com, 2015).  

Yedikule Zindanları bir açık hava müzesi olsa da, Kanlı Kuyu, Genç Osman‘ın idam edildiği 

oda, Altın Kapı ve zindan kuleler gibi bölümler, sanki halen yüzlerce yıl önce sahip olduğu o kötü 

ruhu korumaktadır ve sizi bir nevi tarihin karanlık yüzü ile tanıĢtıracaktır. 

II. Karanlık Sergiler 
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 Karanlık Sergiler, potansiyel öğrenme ve eğitimi sağlamak için ürün tasarımının belli bir 

kurgusal çerçeve altında hazırlandığı alanları ve sergileri kastetmektedir (Stone, 2006). 

Soru 2: Katılımcılara Türkiye‘de Karanlık Sergiler kategorisine girebilecek turizm merkezleri 

sorulmuĢtur? 

 Katılımcıların çoğunluğu bu konuda Türkiye‟de en uygun karanlık sergilerin gerçekleştiği yer 

için “Barbarlık Müzesi‟ni” ve 4‟ü ise yakın tarihte yaşanan  “Madımak Oteli Müzesi‟ni” 

örneklendirmiştir. 

 

Resim 1. Barbarlık Müzesi 

Barbarlık Müzesi, 1963 yılında Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı‘nda görevli BinbaĢı Nihat Ġlhan‘ın 

ailesinin Rum çeteleri tarafından katledildiği evdir. Katliamın ardından, 1 Ocak 1966 yılında ev 

―Barbarlık Müzesi‖ adıyla ziyarete açıldı. Evi gezerken her yerde o vahĢetin yaĢandığı günlerin 

izlerini görmeniz mümkündür.  

 

 

Resim 2. Barbarlık Müzesi 

Duvarlardaki kan izleri (aradan geçen yıllarda birer siyah lekeye dönüĢmüĢ durumdalar), kurĢun 

delikleri ve o gün orada katledilenlerin kıyafetleri gibi. Her Ģey katliamın sonrasındaki gibi korunmuĢ 

ve o vahĢetin ardından çekilmiĢ fotoğraflar tüm açıklığı ile sergilenmektedir. Müzeyi gezerken o gün 

yaĢananları tüm ruhunuzda hissedebiliyorsunuz (Keskin, 2010).  

Sivas‘ta, 2 Temmuz 1993 günü meydana gelen olaylarda Pir Sultan Abdal Ģenliklerini protesto 

edenlerken 37 kiĢinin yakıldığı Madımak Oteli, Bilim ve Kültür Merkezi olarak düzenlenmiĢtir. Otelin 

lobi bölümünde 2 Temmuz olaylarında yaĢamını yitirenlerin adları yer alırken, her biri için de devir- 

daim yöntemi ile 24 saat akacak çeĢme yaptırılmıĢtır. Lobideki Anı KöĢesi‘nde çıkan yangında 

hayatını kaybeden 33 kiĢi ile birlikte 2 otel görevlisi ve göstericilerden ölen 2 kiĢinin de adı 

yazmaktadır (Yalçınkaya ve Ceylan, 2011). 

Hayatını kaybedenlerin adlarının altında ise ―2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen elim 

olayda 37 insanımız hayatını kaybetmiĢtir. Böyle acıların bir daha yaĢanmaması dileğiyle‖ ifadesi yer 

almaktadır. Ölenlerin adlarının yer aldığı bölümün bir yanında AĢık Veysel, Pir Sultan Abdal, AĢık 

Ruhsati, diğer yanında Hacı BektaĢi Veli, Mevlana Celaleddini Rumi, Yunus Emre‘nin özlü sözleri de 

yer almaktadır. 

III. Karanlık Zindanlar 

 Karanlık zindanlar, geçmiĢte ağır ceza mahkumlarının kaldıkları yerleri ve alanları 

göstermektedir. Bu ürün türleri aslında ana ticaret odağı eğitim ve eğlencenin bir bileĢimine sahiptir. 

Eskiden tehlikeli ve ürkütücü olan bu yapılar artık eğitim ve eğlence amaçlı turizmde güvenle 

değerlendirilmektedir. Bu alanlarda iyi canlandırılan ―suç ve ceza‖ turları düzenlenmektedir (Stone, 

2006). 
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Soru 3: Katılımcılara Türkiye‘de Karanlık Zindanlar kategorisine girebilecek turizm merkezleri 

sorulmuĢtur? 

 Araştırmaya katılanların katılımcıların hepsi ülkemizde bu kategoriye girebilecek en iyi 

örnekler arasında Sinop ve Ulucanlar Cezaevlerini uygun görmüşlerdir. Aslında katılımcılardan 4 kişi 

tarafından Diyarbakır Cezaevi de önerilmiştir ancak henüz müze olarak turizme açılmadığı için 

değerlendirme kapsamına alınamamıştır.  

Sinop Cezaevi yaklaĢık 13.000 m²‘lik bir alanı kaplar. 1214 yılında Ģehrin Selçuklular 

tarafından alınıĢının anısına Sultan Ġzzettin Keykavus tarafından yaptırılan iç kale içinde yer alır 

(Sinop Müzesi, 2016).  

Selçuklu döneminden itibaren uzun süre tersane ve zindan olarak kullanılan iç kale 1882 

yılından itibaren Cezaevine dönüĢmüĢtür. Sinop Mutasarrıfı Veysel PaĢa amaca uygun olarak bugün 

mevcut olan eski hapishane binasını yaptırmıĢtır. Ġki kat üzerine kesme taĢtan ve sık pencereli olarak 

―U‖ planlı olarak tasarlanmıĢtır (Sinop Müzesi, 2016). 

Sinop Cezaevi ―esaslı bir cezadır mahkûmlar için. Anadolu‘nun en kuzeyinde binlerce yıllık 

bir kalenin surları ardına gizlenmiĢ, Karadeniz‘in hırçın dalgalarına terkedilmiĢ, rutubetini bir yiyenin 

bir daha iflah olmayacağı 120 yıllık Cezaevi 1997 yılına kadar toplumdan tecrit edilmek istenilen 

yazar ve Ģairlerin, azgın mahkûmların sürgün yeri olmuĢtur. 1960 yılına kadar Cezaevinde arĢiv 

tutulmadığı için burada yatan ünlüler hakkında detaylı bilgiye ulaĢmak zordur. Burada yatan ünlü 

yazar ve Ģairler hakkında en gerçekçi bilgileri, yine onların Cezaevindeyken veya sonra yazdıkları 

anılarından elde etmek mümkündür. Cezaevi 1996 yılından itibaren boĢaltılmıĢ ve Kültür Bakanlığı‘na 

devredilmiĢtir. 2003 yılında Ġl Özel Ġdaresine tahsisi yapılmıĢtır. 2000 yılından itibaren ziyarete açılan 

Cezaevini sanat galerileri müzeleri, konaklama tesisleriyle tam teĢekküllü bir kültür kompleksi haline 

getirme çalıĢmaları halen devam etmektedir (Sinop Müzesi, 2016). 

Ulucanlar Cezaevi, 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk hapishanesi olarak inĢa 

edilmiĢtir. 2006 yılında kapatılan ve 2009 yılında restore edilmek üzere Altındağ Belediyesi‘ne 

devredilen Ulucanlar Cezaevi, 15 Haziran 2011 tarihinde bambaĢka bir kimlikle yeniden kapılarını 

açmıĢtır. Açık kaldığı 81 yıl boyunca infazlara ve mahkûm isyanlarına tanıklık eden, Türk siyasi ve 

edebi hayatının önemli isimlerinin kaldığı Ulucanlar Cezaevi, koridorlarında artık kültürü, sanatı ve 

yeni umutları ağırlıyor. Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Belediyesi tarafından müze ve kültür sanat 

merkezine dönüĢtürüldü. Türkiye‘de bir ilki gerçekleĢtiren Altındağ Belediyesi, cezaevinin 

yıkılmasına izin vermeyerek, Ankara‘ya önemli bir eser kazandırdı.  Bütün yaĢanmıĢlıkları ile birlikte 

Ģimdi bambaĢka bir yüzle ziyaretçilerini ağırlayan Ulucanlar Cezaevi, Türkiye‘nin yakın tarihi ile 

birlikte sizleri kendi içsel yolculuğunuza çıkarmaya davet ediyor (Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2016). 

Bu konuda katılımcıların görüĢleri dıĢında Aliağaoğlu (2004) Sultan Ahmet Cezaevi‘de 

Karanlık Zindanlar kapsamına dahil etmektedir. Sultan Ahmet Cezaevi Nazım Hikmetten, Aziz 

Nesine, Kemal Tahir‘den Necip Fazıl Kısakürek‘e kadar ülkenin ünlü yazar ve siyasilerini bir 

zamanlar konuk olarak ağırlamıĢtır. Eski adı Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi olan Sultan Ahmet 

Cezaevi, 1994 yılında Four Season Hotels & Resort Ģirketi ile anlaĢma yapılarak beĢ yıldızlı bir otel 

olarak faaliyetini sürdürmektedir.  

IV. Karanlık Ebedi Ġstirahat Yerleri 

 Karanlık Ebedi Ġstirahat Yerleri karanlık turizm için potansiyel ürünler olarak mezarlıklar 

üzerine odaklanmaktadır. Sonuç olarak çağdaĢ toplumda mezarlık ve türbeler duygusallaĢmıĢ bir rol 

oynamaktadır. Turizm planlayıcıları bu mezar veya türbe yerlerinin doğan atmosferinin, mimarisini ve 

yerel çevre ekolojisini koruyarak bölgeye turist ziyaretlerini arttırmaya çalıĢmaktadır (Stone, 2006). 

Soru 4: Katılımcılara Türkiye‘de Karanlık Ebedi Ġstirahat Yerleri kategorisine girebilecek turizm 

merkezleri sorulmuĢtur? 

 AraĢtırmaya katılanların 8‘i bu konuda Anadolu‘da baĢta tarih öncesinden kalma birçok 

tümülüs (örn. Ankara‘da çevresinde bulunan Frig Tümülüsleri, Bintepe‘deki Alyattes‘in tümülüsü ve 

Nemrut Dağı‘ndaki tümülüs vb.) ve nekropoller (örn. Hierapolis Nekropol Alanı gibi) bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

 Katılımcılardan 6‘sı ise Selçuklular ve Osmanlı devletleri zamanında din ve devlet adamlarına 

yaptırılan türbelerinde (örn. Bursa‘da ve Ġstanbul‘da Osmanlı padiĢahları ve devlet adamlarının 

türbeleri, Konya‘da Sultanlar Türbesi ve Mevlana türbesi gibi), karanlık turizm kapsamında yerli ve 

yabancı ziyaretçiler tarafından  ziyaret edilebileceğini belirtmiĢlerdir. 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip2KWs4fnMAhWHsxQKHfLBAq4QFghDMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.denizli.org%2Fhierapolis-nekropoller&usg=AFQjCNHQpu1-8K59EY8rgyjB8rv4RJT_3A&sig2=Knkut9ZsTHTdzUV7X2uNFg&bvm=bv.122676328,d.bGs
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 Katılımcılardan 2‟si ise yakın zamanda vefat etmiş ve Türk siyasi tarihine damga vurmuş 

kişiler adına (Turgut Özal, Alpaslan Türkeş vb.)  yapılan anıt ve abide gibi yerlerinde karanlık turizm 

kapsamına girebileceğini ve yerli turistler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilebileceğini 

belirtmişlerdir. 

V. Karanlık Abideler 

 Karanlık Abideler, özellikle son zamanlarda hatırlama, anma ve saygı gibi rolleri 

ticarileĢtirilmiĢ yerlerdir. Karanlık abideler ölümden kısa süre sonra ölüm yerine çok yakın bir yerde 

resmi veya gayri resmi olarak inĢa edilirler. Hatta karanlık abideler karanlık turizm yelpazesinin daha 

karanlık bölümünde yer almaktadır. Bu olaylar kısa sürede medyanın ilgisi çeker ve daha sonra politik 

farkındalıklar oluĢturulur (Stone, 1996).  

Soru 5: Katılımcılara Türkiye‘de Karanlık Abideler kategorisine girebilecek turizm merkezleri 

sorulmuĢtur? 

Katılımcılardan 2‟si bu konuda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

yattığı Anıtkabir‟in de karanlık turizme dahil olabileceğini savunurken, diğerleri ise oranın Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının Atasına saygı, anma ve minnet için yaptırdığı bir anıtmezar olduğunu 

belirtmişlerdir. Ticari hiçbir amaç güdülemeyeceğini de belirtmişlerdir. 

Katılımcıların tamamı Çanakkale Şehitlik Anıtı ve Sakarya Şehitliği ve Zafer Anıtı  öncelikle 

belirttiler. Anadolu‟nun birçok ilinde şehitlik ve anıtlar bulunmasına rağmen öncelikli olarak milli 

mücadelede dönüm noktalarından olan Çanakkale Şehitlik Anıtı ve Sakarya Şehitliği ve Zafer Anıtı 

karanlık abideler bağlamında karanlık turizmde değerlendirilebilmektedir. 

 Çanakkale ġehitlik Anıtı, Çanakkale il sınırları içindeki Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale 

Boğazı'nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer almaktadır. 1915 yılında I. 

Dünya SavaĢı sırasında Çanakkale SavaĢları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerin anısına yaptırıldı. 

Dört ayak ve bir kubbeden oluĢmakta ve 41.7 mt yüksekliğindedir.  Sakarya ġehitliği ve Zafer Anıtı, 

Sakarya ġehitlerinin anılarını sembolleĢtiren anıt, eski mütevazı Sakarya ġehitliğinin üzerinde 

ġehitlerkaĢı Tepesinde yükselir. Sakarya ġehitler Anıtı, anıt, heykeller ve müze olmak üzere üç 

bölümden oluĢmaktadır. I. Dünya SavaĢı ve KurtuluĢ SavaĢında birçok askerimizin Ģehit olduğu bu 

yerlerin hem eğitim ve öğretim açısından hem de milli birlik ve bütünlüğün sağlanması açısından 

özellikle yerli ziyaretçiler tarafından karanlık (dark) turizm boyutunda yoğun Ģekilde ziyaret 

edilmektedir.   

Katılımcılardan biri bu konuda Anadolu‟da çok fazla bilinmeyen Roma-Germen İmparatoru 

Friedrich Barbarossa örneğini verdi. III. Haçlı Seferleri sırasında (1190) Roma-Germen İmparatoru 

Friedrich Barbarossa‟da 10 Haziran 1190 tarihinde Göksu Irmağı‟na düşerek boğuldu. 1971 yılında 

Almanya‟nın Ankara Büyükelçiliğinin girişimleri sonucu Friedrich Barbarossa‟nın öldüğü yerin 

yakınlarına hadiseyi anlatan bir anıt kitabe dikildi. 29 Aralık 2011 tarihinde kitabenin bulunduğu 

kaide üzerine, Friedrich Barbarossa‟nın heykeli dikildi.  

VI. Karanlık SavaĢ Alanları 

Bu kategori potansiyel turizm ürünü olarak nesneleĢtirilmesi savaĢ ve savaĢ alanı çevresinde 

oluĢmaktadır. Aslında karanlık savaĢ alanları eğitim ve anma odaklı olarak karanlık turizm 

bağlamında değerlendirilebilmektedir (Stone, 2006). 

Soru 6: Katılımcılara Türkiye‘de Karanlık SavaĢ Alanları kategorisine girebilecek turizm merkezleri 

sorulmuĢtur? 

 Katılımcıların tamamı Karanlık Savaş Alanları konusunda Malazgirt, Sarıkamış ve Çanakkale 

savaş alanlarını ortak görüş olarak belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların yarısı tarih öncesinden 

Troya savaşının da karanlık savaş alanlarına dahil olabileceğini belirtmiştir.  

Anadolu‘da ilk bilinen dünya savaĢı ölçüsünde Troya savaĢından (M.Ö.1200) en son Büyük 

Taarruza (1922) kadar geçen 3100 yılı aĢan sürede savaĢ ve hazırlığı bu topraklarda bir yerlerde 

mutlaka var olmuĢtur. Zaten Anadolu‘nun her tarafında bulunan kaleler ve surlar bu durumu 

kanıtlamaktadır. Bu durum çok sayıda savaĢ turizmi mekanı yaratırken bu mekanların turizme 

açılmamasının nedeni, turizmin Türkiye‘de deniz-kum-güneĢ turizminde yoğunlaĢması ve kültür 

turizminde ise genellikle arkeoloji üzerine yoğunlaĢılmıĢtır (Doğaner, 2006).   

Türkçe literatürde karanlık savaĢ alanları genellikle ―hüzün turizm‖ adı altında araĢtırılmıĢtır 

(Birdir, Dalgıç, Güler ve Kayaalp, 2015; Yırık ve Seyitoğlu, 2014; Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013; 

Kılıç ve Akyurt, 2011).  

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gelibolu_Yar%C4%B1madas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Bo%C4%9Faz%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Bo%C4%9Faz%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Sava%C5%9Flar%C4%B1
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Doğaner (2006)‘e göre savaĢ turistlerinin büyük bir kısmını savaĢa katılan askerler, aileleri, 

tarih ve askeri tarihe meraklı turistler oluĢturmaktadır. GeçmiĢle, ölümle, zafer ve yenilgiyle, dostluk 

ve düĢmanlıkla yüzleĢmek isteyen insanlar için savaĢ alanları en uygun mekanlardır. Alaeddinoğlu ve 

Aliağaoğlu (2007) savaĢın kendisi kadar, savaĢ alanları da toplumun yücelen değerleri, davranıĢları ve 

kültürel yaĢamı üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirtmiĢlerdir.  

Katılımcıların karanlık savaş alanları konusunda ortak görüşü Türklere Anadolu‟nun 

kapılarını açan Malazgirt Savaşıdır. MuĢ iline 137 km uzaklıkta olan Malazgirt 1534 km²' 

yüzölçümüne sahip geniĢ bir ovadan oluĢmaktadır. Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 

tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans Ġmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 

gerçekleĢen bir savaĢtır. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere 

Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaĢ" olarak bilinir. Bu konuda literatürde, Sayılan 

(2008) tarafından savaĢ alanlarının turizme kazandırılması konusunda Malazgirt SavaĢ alanı üzerine 

bir çalıĢma da yapılmıĢtır. Sayılan (2008) ülkemizde turizmin çeĢitlilik kazanmasında önemli bir 

potansiyel olabilecek Malazgirt savaĢ alanı, MacCannell‘ın bir mekanın mabetleĢme süreçlerine göre 

sorunlar belirtilerek değerlendirmiĢtir. Tarihimizde bir diğer önemli savaĢ alanı ise Çanakkale 

SavaĢıdır. Çanakkale SavaĢı, I. Dünya SavaĢı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu 

Yarımadası'nda Osmanlı Ġmparatorluğu ile Ġtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara 

muharebeleridir. Ġtilaf Devletleri; Osmanlı Ġmparatorluğu'nun baĢkenti Ġstanbul'u alarak Ġstanbul ve 

Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal 

yolu açmak, baĢkent Ġstanbul′u zaptetmek suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini savaĢ dıĢı 

bırakarak Ġttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı 

seçmiĢlerdir. Ancak saldırıları baĢarısız olmuĢ ve geri çekilmek zorunda kalmıĢlardır. Kara ve deniz 

savaĢı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiĢtir. Bu konuda Birdir, Dalgıç, Güler ve Kayaalp 

(2015) çalıĢmalarında Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkını ziyaret eden yabancı turistlerin 

deneyimlerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda katılımcılar, Ģehitlikleri, mezarlıkları ve anıtları 

gezerken geçmiĢe döndüklerini, hüzünlendiklerini ve huzur bulduklarını belirterek, turizm sayesinde 

geçmiĢte yaĢanan savaĢlardan ders alınabileceğini ve dünya barıĢına katkıda bulunulabileceğini ifade 

etmiĢlerdir.  

Araştırmada katılımcıların bir diğer ortak görüşü Sarıkamış Savaş alanı olmuştur. SarıkamıĢ, 

24 Aralık 1914 yılında baĢlayan Osmanlı-Rus savaĢında SarıkamıĢ‘ta Allahüekber Dağları‘nda doksan 

bin askerin Ģehit olduğu yerdir (KeleĢyılmaz, 2000, akt.Yırık ve Seyitoğlu, 2014). Doksan bin kiĢilik 

ordunun tamamı, ağır kıĢ Ģartlarındaki dondurucu soğukta Ģehit olmuĢtur. SarıkamıĢ, tarihte eksi 40 

dereceye düĢen dondurucu soğuğa ve açlığa rağmen Türk askerinin mücadele verdiği yer olarak 

hafızalarda yerini almıĢtır (Çolak, 2006; Aksun, 2005, akt.Yırık ve Seyitoğlu, 2014). 

Katılımcıların son olarak değerlendirdikleri diğer bir savaş alanı ise Büyük Taarruz ve 

Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar 

Meydan Muharebesi, Kütahya‘ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan 

orduları arasında meydana gelen savaĢtır. BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa tarafından Ģahsen 

yönetildiği için BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. Ġstiklal SavaĢı'nın kesin bir Türk 

zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan bu çarpıĢmanın yıldönümü Türkiye'de ulusal bayram olarak 

kutlanmaktadır. KurtuluĢ SavaĢı'nın son evresi 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar - Kocatepe'de 

baĢlayan Büyük Taarruz ile açılmıĢ ve 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun Ġzmir'e girmesiyle 

sonuçlanmıĢtır. Büyük Taarruz ve BaĢkomutan savaĢlarının geçtiği iki ayrı alan olarak Afyonkarahisar 

ve Dumlupınar Bölümleri BaĢkomutan Tarihi Milli Parkı olarak ziyaretçiler tarafından 

gezilebilmektedir. Kılıç ve Akyurt (2011) Afyonkarahisar‘ın destinasyon imajı değerlendirmesi 

üzerine yaptıkları çalıĢmalarında, Afyonkarahisar‘ın sadece termal turizm konseptine sahip 

olmadığını, sahip olduğu ve milli mücadeleye sahne olmuĢ BaĢkomutan Tarihi Milli Parkı‘nın da 

karanlık turizm bağlamında değerlendirilebileceğini belirtmiĢlerdir.  

Yıldız vd. (2015)‘de kara turizm ve terör turizmini incelemiĢlerdir. Yazarlar karanlık 

turizminin bir çeĢidi olan terör turizmi kapsamında özellikle Türkiye‘nin doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde birçok çatıĢmanın gerçekleĢtiği dağlarda, çatıĢmaların yaĢandığı mağaraların terör 

örgütünün kamp sahalarının ve sınır geçiĢ noktalarının trekking ile hem kamp ve mağaralarda 

konaklamalı hem de gezip görmek amaçlı turlar düzenlenebileceğini belirtmiĢlerdir. Yazarların bu 

konuda yaptıkları çalıĢma ve öneriler karanlık turizmin uç noktası ve adrenalin, macera ve farklılık 

arayan tüketici grupları açısından değerlendirilebilir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Sel%C3%A7uklu_Devleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alparslan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans_%C4%B0mparatoru
https://tr.wikipedia.org/wiki/IV._Romanos_Diogenes
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
https://tr.wikipedia.org/wiki/I._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gelibolu_Yar%C4%B1madas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gelibolu_Yar%C4%B1madas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0tilaf_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bo%C4%9Faz%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Bo%C4%9Faz%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Sava%C5%9F%C4%B1_deniz_harek%C3%A2tlar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Sava%C5%9F%C4%B1_deniz_harek%C3%A2tlar%C4%B1


515 

VII. Karanlık Soykırım Kampları 

 Karanlık Soykırım Kampları, soykırım, vahĢet ve felaket yani ana teması ölüm olan ve 

karanlık turizm yelpazesinde en karanlık bölümü temsil etmektedir. Soykırım kampları dünyada çok 

yaygın Ģekilde bulunmamaktadır. Rwanda, Kamboçya ve Srebreniska bunlardan bazılarıdır. Bu 

kamplar sınırlı yorum imkanı sunsa da aĢırı uç bir turizm öğesidir. Bu kampları gezen turistler aĢırı 

duygusal bir deneyim yaĢamaktadırlar. Karanlık sergilerin tersine ölümün gerçek yerleridir. Ġnsanların 

acı çekme ve eziyet görmelerinin yanında yüksek oranda politik ve ideolojik hikayeler anlatılır.  

Günümüzde karanlık turizme yönelik en önemli soykırım kampı Polonya‘da bulunan Auschwitz-

Birkenau soykırım kampıdır (Stone, 2006).   

Soru 7: Katılımcılara Türkiye‘de Karanlık Soykırım Kampları kategorisine girebilecek turizm 

merkezleri sorulmuĢtur? 

 Araştırmada katılımcıların ortak görüşü, ülkemizde her hangi bir millete veya ayrımcılığa 

karşı tarih boyunca herhangi bir soykırım ile karşılaşılmadığı için karanlık soykırım kampları olarak 

karanlık turizmde değerlendirilebilecek her hangi bir örnek bulunmamaktadır.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Turizm boĢ zamanların iyi bir Ģekilde değerlendirilmesi, dinlenme, eğlenme ve yeniden 

canlanma gibi amaçların gerçekleĢtirildiği ortamlar yaratması olarak bilinmektedir. Karanlık (dark) 

turizmde çekim unsuru diğer alternatif turizm türlerine göre sıra dıĢı bir özellik taĢımaktadır. Karanlık 

turizm geçmiĢte yaĢananların yerinde ziyaret edilmesi ve geçmiĢ dönemdeki koĢulların duygu ve 

hissiyatının yaĢanmasını, öğrenilmesini ve görülmesini deneyimlemektedir. Karanlık turizm Stone 

(2006) kategorilerinde belirtildiği gibi savaĢ alanlarını, zindanları, soykırım kamplarını, anıt ve 

abideleri, mezarlık, türbe ve anıt mezarları ve felaket alanlarını kapsamaktadır.   Anadolu tarih öncesi 

ve sonrasında birçok farklı devlete, kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmıĢ olup bu süreçte 

Anadolu topraklarında tarihe sahne olmuĢ birçok acı, keder, ölüm, savaĢ ve felaket yaĢanmıĢtır.   

Anadolu‘nun zengin bir karanlık (dark) turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen diğer 

ülkelerden daha düĢük farkındalığa sahiptir (Topsakal ve Ekici, 2014). Özellikle mevcut araĢtırma 

sonuçlarına göre karanlık savaĢ alanları olarak Çanakkale, BaĢkomutan Tarihi Milli Parkı ve 

SarıkamıĢ savaĢ alanları çok önemli karanlık (dark) turizm potansiyeli oluĢturmaktadır. Karanlık ebedi 

istirahat yerleri kategorisinde Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait din ve devlet adamlarının mezar ve 

türbeleri Anadolu‘nun her bölgesinde önemli turizm potansiyeli taĢımaktadır. Ayrıca Anadolu 

topraklarında daha yeteri kadar günıĢığına çıkartılamamıĢ birçok tarih öncesi nekropoller ve 

tümülüsler bulunmaktadır. Binlerce yıllık tarihi sürece ait bu önemli mezarlıkların ülkemizin karanlık 

turizm potansiyeline ciddi bir değer kazandıracaktır.  Karanlık abideler kategorisinde ise Çanakkale 

ġehitliği, Sakarya ġehitliği ve Zafer Anıtı ve Doğu ve Güneydoğu‘da Ģehit olan askerlerimize 

yaptırılan Ģehitlikler özellikler yerli ziyaretçiler için milli birlik ve beraberlik duygusunun 

sağlanmasında önemli karanlık (dark) potansiyele sahiptirler. Zaten Birdir, Dalgıç, Güler ve Kayaalp 

(2015) özellikle Çanakkale‘nin gerek yurtiçi gerekse yurtdıĢında yüksek bilinirliğe sahip bir hüzün 

turizmi çekimyeri olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Karanlık zindanlar konusunda ülkemiz, Türkiye‘nin Cumhuriyet öncesine ve sonrasına hizmet 

etmiĢ ve birçok ünlü siyasetçiyi ve edebiyatçıyı ağırlamıĢ dönemin siyasi tarihini damga vurmuĢ 

önemli tarihi cezaevi potansiyeline sahiptir. Bunlardan Sinop ve Ulucanlar Cezaevleri günümüzde 

müze olarak hizmet verirken, Sultan Ahmet Cezaevi ise tematik otel konseptinde 5 yıldızlı bir 

konaklama tesisi olarak hizmet vermektedir. Aslan (2015) çalıĢmasında Sinop Cezaevinin karanlık 

turizm açısından ciddi bir çekim gücüne sahip olduğunu ve bu turizm türünde değerlendirilebileceğini 

belirtmiĢtir. Ayrıca Yassıada‘nın Türk siyasi tarihinde önemli bir sürece Ģahitlik etmesine rağmen Ģu 

anda atıl olarak kalmasından dolayı maalesef önemli bir karanlık (dark) turizm potansiyelinden 

faydalanılamamaktadır. Yassıada gelecekte ―Demokrasi ve Özgürlükler Adası‖ adı altında açık ve 

kapalı müze, konferans salonları ile birçok önemli toplantı, seminer ve derslerin yapılabileceği kongre 

ve kültür merkezi Ģeklinde kullanılması planlanmaktadır.  

Ülkemizin kültürel açıdan alternatif bir turizm türü olan karanlık (dark) turizmin yeteri kadar 

farkındalık yaratılması, ulusal, bölgesel ve yerel pazarlama ve tanıtım politikalarında ön plana 

çıkartılarak vurgulanması gerekmektedir. Ayrıca eğitim kurumları ile iĢbirliği içerisinde turizm 

pazarlamacıları bu tarihi ve kültürel değerleri hem eğitim ve öğretim hem de milli maneviyat açısından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki çalıĢmalarda ülkemizin karanlık (dark) turizm 
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haritasının oluĢturulması ve yerli ve yabancı ziyaretçileri motive eden etmenleri belirleyerek turizm 

pazarlama stratejilerine yön verilmesi gerekmektedir.   
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Özet 

 

Ülke ekonomisine ulusal ve uluslararası düzeyde büyük katkı sağlayan turizm, sosyal ve kültürel 

kalkınma süreçlerinin geliĢmesine de yardımcı olan önemli bir sektördür. Turizm faaliyetlerinin, 

ülkelerin sahip olduğu özgün değerleri kullanma imkanı vermelerinin yanı sıra, istihdam sağlama, eĢit 

gelir dağılımı ve kırsal alanların kalkınmasına da büyük katkısı vardır. Ancak doğal, kültürel ve tarihi 

çevre değerlerinin korunmasında turizmin fiziksel planlamasının önemi dikkate alınmadığı zaman 

turizm, fiziksel çevreyi kirleten bir boyut kazanmaktadır. Turizm aktivitelerinin bu olumsuz etkileri 

sonucu çevreye duyarlı turizm yaklaĢımları ve doğal kaynakları koruma kavramları, sürdürülebilirlik 

tartıĢmaları ile birlikte gündeme gelmiĢ ve yeni bir turizm çeĢidi olarak ekoturizm önem kazanmıĢtır. 

Özellikle Dünya Turizm Örgütü‘nün 2002 yılını, ekoturizm yılı olarak ilan etmesiyle birlikte 

ekoturizm, turizm literatüründe oldukça sık kullanılan ve irdelenen bir kavram haline gelmiĢtir. 

Ancak, doğal kaynakların kullanım alanları; hızlı nüfus artıĢı, sanayileĢme, kentleĢme ve teknoloji 

alanındaki geliĢmelerden dolayı sürekli geniĢlemiĢ ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da buna 

paralel olarak artmıĢtır. YaĢanan bu geliĢmeler ise sürdürebilirlik konusunu hemen hemen tüm 

sektörler için sıkça kullanılan bir kavram haline getirmiĢtir. Turizm açısından sürdürülebilirlik 

kavramı, turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve estetik değerlerin korunup 

geliĢtirilerek çekiciliklerin devamının sağlanmasını ifade etmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye‘de insanların ilgi odağı haline gelen birçok doğal alan mevcuttur. Ancak, bu 

doğal alanların kullanımındaki hızlı artıĢ beraberinde birçok ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik 

problemleri getirmiĢ ve bu alanların sürdürülebilirliğini de tehdit eder hale gelmiĢtir. Doğal alanlarda 

gerçekleĢtirilecek turizm faaliyetlerinin kontrolsüz ve bilinçsizce yapılması sonucu biyolojik 

çeĢitliliğin olumsuz etkilenmesi, ziyaretçiler ile yöre insanları arasındaki sosyo-kültürel çatıĢmalar, 

yöre dıĢından gelen iĢletmecilerin gelirin büyük bölümünü elde etmesi vb. gibi sonuçlar 

sürdürülebilirlik açısından karĢılaĢılabilecek ciddi tehditler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu amaçla 

Muğla ili Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve doğal rekreasyon alanlarından biri olan Uyku 

Vadisi çalıĢma alanı olarak seçilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda bu ve benzeri alanların sürdürülebilir 

kullanımına yönelik öneriler geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Doğal alanlar, ekoturizm, sürdürülebilirlik, Uyku Vadisi, Muğla, Türkiye 

 

 

Utilization and Sustainability of Natural Areas for Ecotourism: Sleeping 

Valley, Muğla, Turkey 
 

Abstract 

 

Providing a significant contribution to the economy of the country at national and international levels, 

tourism is also an important sector that helps social and cultural development. Tourism activities not 

only enable countries to utilize their authentic assets but also contribute to the creation of employment, 

equal income distribution and development of rural areas. However, tourism may pollute the physical 

environment unless attention is paid to the physical planning of tourism in the protection of natural, 

cultural and historical values. These negative impacts of tourism activities have given rise to 
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environmental-sensitive tourism approaches and the concept of natural resource conservation in 

parallel to the debates on sustainability and ecotourism has gained importance as a new type of 

tourism. In particular, after the World Tourism Organization declared 2002 as ecotourism year, 

ecotourism has been extensively studied in the literature. However, areas in which natural resources 

are used have continuously increased due to rapid population growth, industrialization, urbanization 

and technological advancements, in parallel to which the pressure on the natural resources has 

increased. These developments have resulted in the frequent use of sustainability concept in nearly all 

sectors. The concept of sustainability for tourism refers to the conservation and improvement of 

natural, historical, cultural, social and aesthetic values that are tourism resources and ensuring the 

sustainability of their attractiveness. 

In this context, there are many natural areas that have been attracting people in Turkey. However, 

increased use of these natural areas has led to various ecological, social, cultural and economic 

problems and threatened the sustainability of these areas. Due to the uncontrolled and unconscious 

tourism activities to be carried out in natural areas, serious threats have been faced such as negative 

impact on biological diversity, socio-cultural conflicts between visitors and local people, and income 

mainly going to the businesses from outside that area and etc. To this end, Sleeping Valley that is 

located in Muğla province, Milas district and one of the natural recreational areas was selected as the 

study site. The purpose of the study was to make recommendations for the sustainable use of this area 

and other similar areas. 

 

Keywords: Natural areas, ecotourism, sustainability, Sleeping Valley, Muğla, Turkey 

 

GĠRĠġ 

 

Günümüzde artan çevre duyarlılığı ve çevre koruma ile ilgili mücadeleler karĢısında insanlar 

artık çevreye karĢı daha duyarlı olmaya baĢlamıĢlardır (Erdoğan ve Yağcı, 2003:2). Buna bağlı olarak 

kitle turizmine alternatif pek çok turizm çeĢidi ortaya çıkmıĢtır. Ekoturizm ise, bunlar arasında en çok 

dikkati çekenlerden birisi olmuĢtur. Ekoturizm, doğal alanlara yapılan, doğal çevre ve biyolojik 

çeĢitliliği korumayı, yöre insanını ve kültürünü tanımayı amaçlayan, onların sosyo-ekonomik refahını 

yükselten, bir turizm çeĢididir (Karademir vd., 2013:430). Ülke ekonomisine ulusal ve uluslararası 

düzeyde büyük katkı sağlayan turizm, sosyal ve kültürel kalkınma süreçlerinin geliĢmesine de 

yardımcı olan önemli bir sektördür. Turizm faaliyetlerinin, ülkelerin sahip olduğu özgün değerleri 

kullanma imkanı vermelerinin yanı sıra, istihdam sağlama, eĢit gelir dağılımı ve kırsal alanların 

kalkınmasına da büyük katkısı vardır. Bu bağlamda turizm, bir toplumun ekonomik refahı olduğu 

kadar yaĢam kalitesi ve uluslararası alanda iletiĢimini güçlendiren ve sosyo-kültürel alıĢveriĢe de 

imkan sağlayan önemli bir sektör konumundadır (Akyol ve Tolunay, 2012:26). Ancak doğal, kültürel 

ve tarihi çevre değerlerinin korunmasında turizmin fiziksel planlamasının önemi dikkate alınmadığı 

zaman turizm, fiziksel çevreye zarar veren bir boyut kazanmaktadır. Turizm faaliyetlerinin bu olumsuz 

etkileri sonucu çevreye duyarlı turizm yaklaĢımları ve doğal kaynakları koruma kavramları, 

sürdürülebilirlik tartıĢmaları ile birlikte gündeme gelmiĢ ve yeni bir turizm çeĢidi olarak ekoturizm 

önem kazanmıĢtır (Kuter ve Ünal, 2009:147). 

Sürdürebilirlik kavramı, 1992‘de Rio de Janerio‘da gerçekleĢtirilen BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve 

Kalkınma Konferansı Dünya Zirvesi‘nden sonra hemen hemen tüm sektörler için sıkça kullanılan bir 

kavram haline gelmiĢ ve turizm sektörü de bu çerçevede ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Sürdürebilirlik, 

bugünün gereksinimlerini; gelecek kuĢakların gereksinimlerini karĢılama kabiliyetinden ödün 

vermeden karĢılayan kalkınmadır (Korkmaz ve BaĢkalkan, 2011:62). Ekoturizmin doğa temelli turizm 

endüstrisinin hızla büyüyen bir bölümü ve sürdürülebilir turizmin bir biçimi olduğu ifade 

edilmektedir. Ekoturizm topluluğu ekoturizmi, çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını sürdüren, 

doğal alanlara doğru olan sorumlu turizm olarak tanımlamaktadır. Ekoturizm açısından 

sürdürülebilirlik kavramı, turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve estetik değerlerin 

korunup geliĢtirilerek çekiciliklerin devamının sağlanmasını ifade etmektedir (Oral ve ġenbük, 

1996:198).  

Alternatif turizm kavramı sürdürülebilir turizm kavramıyla iliĢkili olarak, kitle turizmine 

alternatif oluĢturacak turizm etkinlikleri olarak geliĢtirilmiĢ olup, kitle turizminden kaynaklı 

olumsuzlukların meydana gelmediği, çoğu küçük ve belirli amaçlar için daha iyi organize edilmiĢ 
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grupların katıldığı turizm türüdür (Arslan, 2005:30). Bu bağlamda sürdürülebilir turizmin bir turizm 

çeĢidi olmadığı, tüm turizm çeĢitleri için doğal, kültürel ve sosyal kaynakları uzun vadede koruyan, 

olumlu bir tarzda ekonomik geliĢmeyi destekleyen bir politika biçimi olduğu gözden kaçırılmamalıdır 

(Akyol ve Tolunay, 2012:25). 

Günümüzde ekoturizmin sürdürülebilir turizmin bir biçimi olduğuna inanılmakta, doğaya dayalı 

turizm, yeĢil turizm, bilinçli turizm vb. gibi farklı Ģekillerde ifade edilmektedir. Sürdürülebilir bir 

turizm ve ekoturizm ancak; çevresel ve ekolojik anlamda sürdürülebilir, ekonomik anlamda 

uygulanabilir ve sosyal anlamda ise kabul edilebilir özelliklere bağlı olarak çevreci bir yönetim ve 

planlamalarla gerçekleĢme olasılığına sahiptir (Gössling, 1999:303). 

Kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevre tahribinin önlenmesini amaçlayan sürdürülebilir 

turizmin özellikleri ise (AkĢit 2007: 441): 
 Doğa temelli olması,  

 BiyoçeĢitliliğin korunmasına katkıda bulunması,  

 Yerel toplumların refahını desteklemesi, 

 Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin minimuma indirgenmesi için aktivitelerini hem turistler 

hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlemesi, 

 Yenilenemez kaynakların minimum kullanımını gerektirmesi, 

 Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkanlarının üretilmesini öngörmesi Ģeklinde 

sıralanmaktadır. 

 

Sürdürülebilir turizm kavramı ulaĢılmak istenen bir hedeftir. Ancak, bunun için fiziksel ve 

sosyo-ekonomik yapının incelenmesi, stratejik kararlar alınması, teknik konularda deneyim sahibi 

olunması ve eğitim kaçınılmazdır. Sürdürülebilir turizmin geliĢmesindeki en önemli faktör ise 

kuĢkusuz ekolojik sürdürülebilirlik konusudur. Çünkü ekolojik sürdürülebilirlik temel ekolojik 

dengelerin, eko sistemlerin korunmasını hedef alır. Yani çevrenin korunması, doğal kaynakların 

güçlendirilmesi ve ekonomik geliĢme ile ekolojik geliĢmenin uyum halinde sürdürülmesini 

gerektirmektedir. Bu genel anlamıyla ekonomik açıdan kıt kaynakların etkin kullanılması anlamına da 

gelmektedir (Çubuk, 1996). Bu kapsamda bildirinin amacı, Muğla ili Milas ilçesi sınırları içerisinde 

yer alan ve doğal rekreasyon alanlarından biri olan Uyku Vadisi‘nin ekoturizm potansiyelini 

araĢtırmak ve Uyku Vadisi ile birlikte benzeri alanların sürdürülebilir kullanımına yönelik öneriler 

geliĢtirmektir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Çalışma Alanının Tanıtımı ve Genel Özellikleri 

Muğla Ġli Milas ilçesine 15 km uzaklıktaki Gökçeler Köyü‘ne bağlı olan Uyku Vadisi, Bodruma 

25, Bodrum-Milas Havalimanı‘na 5 km mesafededir (ġekil 1). Ülkemizde kitle turizminden uzak 

sakin, doğayla içi içe yapılacak turizm faaliyetlerin uygulanabileceği yerlerden birisi de Uyku 

Vadisi‘dir. Hamzabey deresinin kıyısında, zeytin, çam, çınar, söğüt, kavak, kızılçam, incir, ceviz ve 

narenciye ağaçlarının içinde bulunan vadide, yine bu çayın açmıĢ olduğu yamaçları yer yer oldukça 

dikleĢen kanyon vadi görünümü almaktadır. Uyku vadisi güneyinde 541 m yüksekliğindeki Manastır 

Dağı bulunmaktadır. 

Uyku Vadisi, sıcaklık, nisbi nem, rüzgar gibi iklim elemanları açısından ekoturizm etkinlikleri 

için oldukça elveriĢli özelliklere sahiptir. Milas‘ın yıllık ortalama sıcaklığı 15,5 °C iken, yıllık 

ortalama yağıĢ miktarı 96,6 kg/m
2
‘dir (MGM, 2016). KıĢ mevsiminin ortalama sıcaklığı 8-10 °C 

arasında seyretmesi, bu mevsimde trekking, fotoğraf çekme vb. gibi bir takım ekoturizm 

faaliyetlerinin yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Uyku vadisinde yılın önemli bir kısmında 

ekoturizm etkinliği yapılabilecek iklimsel koĢulların mevcut olduğu bu verilerden anlaĢılmaktadır. 

Hamzabey deresinin oluĢturduğu su birikintileri ve yapay gölcükler harika manzaraların 

oluĢmasına katkı sağlamaktadır (ġekil 2). Bunun yanı sıra önünde bulunan incirden dolayı yörede 

Ġncirli Mağarası olarak da bilinen Gökçeler Mağarası‘da turistlerin ilgi odağı olan görülmeye değer bir 

doğal oluĢumdur. Uyku Vadisi, turistik çekiciliği ve doğal oluĢumlarıyla, yakınında bulunan ve kitle 

turizminin gözde bir beldesi olan Bodrum‘dan da önemli sayılabilecek derecede de turistin ilgisini 

çekmeyi baĢarmaktadır. 
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Kaynak: Google Haritalar, 2016 

ġekil 1: Uyku Vadisi 

 

 
    Kaynak: Uyku Vadisi, 2016 

ġekil 2: Uyku Vadisi‘nden bir görünüm  

 

Yöntem 

ÇalıĢmada, Mart-Mayıs 2016 tarihlerini kapsayan üç aylık dönemde yapılan arazi gözlemleri, 

tabiat parkına gelen ziyaretçilerle, iĢletme sahipleriyle ve bölgede yaĢayan yerel halkla yapılan 
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görüĢmeler, yapılandırılmamıĢ mülakatlar ve yazılı dokümanları inceleme gibi veri toplama 

tekniklerinin kullanılmasıyla elde edilen nitel araĢtırma verileri kullanılmıĢtır. 

Yıldırım ve ġimĢek (2008); nitel araĢtırma yöntemini; ―gözlem, görüĢme ve doküman analizi 

gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma‖ olarak 

tanımlamıĢtır (Özmen, 2010). 

Elde edilen verilerin özgün Ģekline mümkün olduğunca bağlı kalınmıĢ ve betimsel bir 

yaklaĢımla veriler sunulmuĢtur. ÇalıĢmada, betimsel ve içerik analizi olmak üzere iki veri analiz süreci 

kullanılmıĢtır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008). Sonuçlar, mevcut literatür yardımıyla tartıĢılarak, Uyku 

Vadisi‘nin ekoturizm potansiyeli ve alanda devam eden koruma-kullanma durumu ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak alanın sürdürülebilir bir Ģekilde yönetilebilmesi için bazı öneriler 

geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Uyku Vadisi’nin Doğal ve Kültürel Kaynakları 

Uyku Vadisi: Uyku Vadisi Milas ve çevresi için oldukça önem taĢıyan ve en çok dikkat çeken doğal 

turistik çekicilikler arasında yerini almaktadır. Vadiye ulaĢmak için öncelikle Milas‘tan Bodrum‘a 

giderken önce güneye ayrılan Ağaçlıhöyük Köyüne ve ondan sonra Gökçeler Köyüne geçilir. Buradan 

kısa bir yolculuktan sonra uyku vadisi tesislerinin bulunduğu alana ulaĢılır (ġekil 3). 

 

 
Kaynak: Gezmeciler, 2016 

ġekil 3:Uyku Vadisi‘ndeki tesisler 

Buraya ‗Uyku Vadisi‘ denilmesinin nedeni, bir rivayete göre Ģöyle izah edilmektedir. GeçmiĢte 

askerden kaçan hırsızlar, bu vadiye gelince vadinin temiz havasından dolayı uykuya dalarlar. Daha 

sonra buraya gelen askerler bu hırsızları yakalarlar. O zamandan beri buraya uyku vadisi 

denilmektedir. Ancak asıl neden olarak, temiz havası ve burada bulunan çiçeklerin etrafa yaydığı 

kokuların uykuyu getirmesi olarak belirtilmektedir. Uyku Vadisi ve Gökçeler Mağarası‘yla ilgili 

olarak Temalı Park Projesi hazırlanmaktadır. Bu bağlamda Ġncirli Mağarası‘nın da içinde bulunduğu 

3,5 km‘yi kapsayan bir alanda Muğla Valiliği tarafından kültür kampı, Karia Açıkhava Sergisi, yörede 

üretilen el sanatları ve tarımsal ürünlerin satıĢa sunulduğu Anadolu El Sanatları Köyü, gölet, mağara 

yönetim birimi, dinlenme olanakları ve yürüyüĢ olanaklarından oluĢan “Temalı Park Projesi‟‟ 

geliĢtirilmektedir. Yine bu kapsamda botanik parkı alanları oluĢturma, Milas ve Bodrum‘dan günlük 

gelen turistlere hizmet verme, altyapı hizmetleri, seyir terasları, yürüyüĢ patikalarının düzenli hale 

getirilmesi, yöredeki tarihi eserlerin restorasyonu, derenin köye yakın alanlarında kültürel faaliyetler 

ve ekoturizme yönelik uygulamalar yer almaktadır. Bu bağlamda Uyku Vadisi‘nde, doğa yürüyüĢleri, 

fotoğraf çekme vb. gibi faaliyetler rahatlıkla yapılabilmektedir. Buraya gelen ziyaretçiler, Hamzabey 
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deresinin eĢliğinde, incir, zeytin, kızılçam gibi çok sayıda bitki türünün doyumsuz güzelliğini 

seyrederek gezinti yapma olanağına sahiptirler. Ayrıca vadi içerisinde kaplumbağalar, keçiler, balıklar 

ve çeĢitli kuĢ türleri gibi çok sayıda yaban hayvanını gözlemlemek mümkündür. Bunların yanı sıra 

uyku vadisinde 300 yıllık tarihi değirmen ve 7 m yüksekliğinde doğal bir Ģelalede bulunmaktadır 

(Sezer, 2012:394). 

Uyku vadisini gezmeye gelen ziyaretçiler, yörenin doğal ürünlerinden oluĢan köy kahvaltısını 

yapabilmekte, alabalık tesislerinden faydalanabilmekte ve stres atma banyosu gibi faaliyetlerde 

bulunabilmektedirler. Uyku vadisi gerçekten de yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarından kaçıp, 

dinlenmek ve hoĢ vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunmaktadır (ġekil 4). 

 

 
Kaynak: Gezmeciler, 2016 

ġekil 4: Stres Banyosu 

 

Gökçeler (İncirli) Mağarası 

Uyku vadisinde mağara turizmi bakımından değerlendirilebilecek en önemli mağara, Gökçeler 

(Ġncirli) Mağarasıdır (ġekil 5). Gökçeler Mağarası, önünde yer alan incir ağaçlarından dolayı Ġncirli 

Mağarası olarak da bilinir. Mağara, Uyku Vadisi içerisinde yer almaktadır. Bu mağaraya ulaĢmak için, 

iki farklı güzergah söz konusudur. Bunlardan ilki, Uyku Vadisi giriĢinden sonra alabalık çiftliği 

geçilerek dere boyu takip edilerek gidilen güzergahtır. Sık sık dereyi aĢmayı gerektiren bu yol yazın 

çok keyif vericidir. Diğer güzergah ise, alabalık çiftliğine sapan yola girmeden, mevcut yol ile köyden 

çıktıktan sonra tahminen 1,5 km sonra Manastır Dağı‘nın vadiye bakan yamacına doğru, orman yolu 

izlenerek devam etmektedir. Daha sonra oldukça eğimli bir yamaçtan vadiye doğru yaklaĢık 300 m 

inildiğinde mağaranın giriĢine ulaĢılmaktadır. Köy muhtarlığı tarafından yürüyüĢ alanı, taĢlık 

merdiven ve oturma gruplarıyla düzenlenen yol, mağaraya rahatlıkla inilmesine imkan sağlamaktadır. 

Mağara, arkeolojik ve doğal sit alanı durumundadır. Muğla Valiliği‘nce daha önce 

ıĢıklandırması yapılan mağarada, içerisinde yaĢayan yarasaların yaĢamını olumsuz etkilediği 

gerekçesiyle, günümüzde bu uygulama yapılmamaktadır. 

Gökçeler Mağarası‘nın uzunluğu 346 m‘dir. Mağaranın yüksekliği 2 ile 20 m‘dir. Mağara, 

karstik oluĢumlar bakımından son derece zengindir (ġekil 6). ÇeĢitli bölümlerden oluĢan mağaranın 

bir bölümünde yarasalar, koloni halinde yaĢamaktadır. Kuvvetli ıĢıkla mağaraya girilmemesi 

hayvanları ürkütmemek açısından son derece önem arz eden bir durumdur. Mağaranın 7 m‘lik iniĢle 

girilen 2. Bölümüne ip olmadan inilmesi sakıncalıdır. Bunun dıĢındaki kısma, yarasalar bölümüne 

girmemek Ģartıyla giriĢte herhangi bir zorluk bulunmamaktadır. 
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  Kaynak: Uyku Vadisi, 2016 

ġekil 5: Gökçeler (Ġncirli) Mağarası 

 

 

 
  Kaynak: Ankahaber, 2016 

ġekil 6: Gökçeler Mağarası karstik oluĢumlar 

Mağaranın ağzı oldukça geniĢtir. Tavanları sert ve sağlamdır. Tabanda çamur, nemli toprak ve 

kayganlık mevcuttur. Sola doğru büyük bir bölümün bulunduğu yere, yarasaların çokluğundan dolayı 

‗yarasa galerisi‘ denilmektedir. Sağa hafif bir yokuĢla çıkıp sonra dar bir geçitle sarkıt ve dikitlerle, 

küçük havuzcukların bulunduğu bir baĢka bölüme ulaĢılmaktadır. Bu noktaya kadar herkesin 

girebileceği mağaranın bundan sonrası ise profesyonel mağaracıların girebileceği niteliğe sahiptir. 

Rehber eĢliğinde iple 7 m inilebilmekte ve daha geniĢ bir bölüme ulaĢılmaktadır. Sonrasında ise 

mağaranın sonuna kadar gerek eğilerek gerekse sürünerek gidilebilmektedir. DönüĢte baĢka çıkıĢ 

olmadığından aynı yol izlenmektedir. Gökçeler mağarasının yanı sıra vadi içerisinde çok sayıda 

mağaraların varlığı da söz konusudur. Bunların sayılarının 25‘ten fazla olduğu ifade edilmektedir. 

Bunlar özellikle mağaralara ilgi duyan gezginler için keĢfedilmeyi bekleyen ilgi çekici oluĢumlar 

olarak ifade edilebilir. 
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Turistik Aktiviteler ve Konaklama  

Her geçen gün daha büyük ilgiye sahip Uyku Vadisi‘nin, yılda ortalama 30 bin kiĢi tarafından 

ziyaret edildiği tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle turizm sezonunda günde ortalama 100-

150 kiĢilik bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapmakta olduğu buradaki tesis yöneticilerince ifade 

edilmektedir. Marmaris, Milas, Didim, KuĢadası ve özellikle Bodrum‘dan 50-60 kiĢiye ulaĢan 

kafileler halinde düzenlenen otobüs ve safari turları ile Uyku Vadisi‘ne gelen turistler, Uyku Vadisi 

Turistik Tesisleri‘nde kısa bir dinlenme veya kahvaltı molası verdikten sonra rehberler eĢliğinde 3 

km‘lik vadi turuna çıkarak, Gökçeler Mağarası ve diğer rotaları gezebilme imkanına sahip 

olmaktadırlar. Uyku Vadisi özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından 

ziyaret edilmektedir. Uyku vadisine gelen ziyaretçilerin bazıları konaklama yapmaktadırlar. Ancak 

genellikle turlarla veya kendi araçlarıyla gelenler, gezdikten sonra konaklama yapmadan 

gitmektedirler. Uyku vadisine sadece Bodrum ve Milas yöresinden değil Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir 

gibi büyük kentlerden gelen ziyaretçilerde söz konusudur.  

Elde edilen veriler ve alandaki olumlu fiziksel ve iklimsel koĢullar nedeni ile dört mevsim doğa 

yürüyüşü, mağara turu, kuş gözlemciliği, yaban hayatı (fauna) gözlemciliği, tırmanma, fotoğraf 

çekme, botanik turu, kamp yapma, bisiklet turu, tarım ve çiftlik (agro) turizmi, yamaç paraşütü vb. 

gibi birçok turistik faaliyete uygun doğal ortamlar söz konusudur. Ancak, bölge ve çevresinin sahip 

olduğu ekolojik ve sosyal yapıyı dikkate almayan uygulamaların alanın sürdürülebilirliğini tehlikeye 

atacağı göz ardı edilmemelidir. Aynı Ģekilde civarda yaĢayan yerel halkın sosyo-ekonomik yapısına 

dikkate almayan ve yerel halkın geliĢimine katkı sağlamayan faaliyetlerin ekoturizm anlayıĢından uzak 

faaliyetler olduğu unutulmamalıdır. Bilindiği üzere ekoturizm, doğal ve kültürel miras konulu, 

ziyaretçi ve yerel halkın menfaatlerini gözeten, korumacı ve eğitsel, sürdürülebilir turizm 

faaliyetleridir (Turoğlu ve Özdemir, 2005:97). Bu nedenle de koruma kullanma dengesinin 

sağlanabilmesi için alanın ekolojik yapısına ve yerel halkın sosyo-ekonomik yapısına uygun turizm 

faaliyetlerinin belirlenmesi ve buna uygun planlamaların yapılması gerekmektedir.  

Ancak, ekoturizmin istenilen her bölgede gerçekleĢtirilmesi mümkün değildir. GeliĢtirilmesi 

planlanan alanın belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler ise (Soykan, 2004); 

 Erişilebilirlik; alanın kolay eriĢilebilir olması gerekir.  

 Doğal güzellikler ve korunmuşluk; bölgenin doğal güzelliklerinin olması ve bu güzelliklerin 

korunmuĢ olması gereklidir. Çünkü ekoturizm doğa temelli bir turizm çeĢididir. 

 Tarihi ve kültürel değerler ve korunmuşluk; bölgeye özgü tarihi ve kültürel değerlerin var 

olması ve bunların korunmuĢ olması gereklidir. 

 Kaliteli su kaynakları ve rekreasyonel etkinliklere uygunluk; ekoturizm aktivitelerinin 

geliĢtirilebileceği korunmuĢ su kaynaklarının bulunması gereklidir. 

 Konaklama olanakları; bölgeye gelen turistlerin konaklama ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri 

yerlerin bulunması gereklidir (köy, çiftlik evi, kırsal pansiyon). 

 Kırsal-geleneksel ürünler; turistlere tanıtımı ve pazarlaması yapılabilecek geleneksel 

ürünlerin bulunması gerekir (yemek, eliĢi, vb.). 

 Yerel halkın turizme istekliliği; gelen turistlerin ihtiyacını karĢılayabilmeleri için yöre 

halkının turizm geliĢimini benimsemiĢ olması gereklidir. 

 Yakın çevrenin ekoturizmi desteklemesi; 

 Yerel örgütlenme, organizasyon; bölgede ekoturizmin geliĢimini destekleyici kooperatif, 

dernek, kurularak turizm geliĢimi örgütlü bir Ģekilde sağlanmalıdır. 

 Gelişme kolaylığına sahip ortamlar, Ģeklinde sıralanabilir.  

 

Alanın Sürdürülebilirliğine İlişkin Değerlendirmeler 

Doğal varlıklar insanların herhangi bir katkısı olmadan oluĢan doğal zenginliklerdir. Bu 

kaynaklar insanların yaĢam kalitelerinin artırılması için çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Turizm 

de bu kullanım biçimlerinden bir tanesidir. Uyku Vadisi içerdiği kaynak değerleri, ekolojik ve sosyal 

yapısı dikkate alındığında turizm amaçlı özellikle de ekoturizm amaçlı kullanılabilecek alanlardan bir 

tanesidir. Ancak, ekoturizmin istenilen her bölgede gerçekleĢtirilmesi mümkün değildir. Öncelikli 

olarak alanın ekoturizm ilkeleri ile uyumlu bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Önceki 

bölümde Soykan (2004) tarafından bildirilen bu özelliklere değinilmiĢtir. Yapılacak planlamalarda, bu 
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özelliklerin yanı sıra ekoturizm kavramının herkesçe kabul edilen ortak ölçütlerinin de dikkate 

alınması gereklidir. Bu ölçütler (Erdoğan, 2010); 

 Ekoturizmin doğa temelli olması: Koruma iĢlevi 

 Ekoturizmde çevresel eğitim: Eğitimsel iĢlevi 

 Sürdürülebilir bir Ģekilde yönetilmesi: Yerel katılımcılık iĢlevi, Ģeklinde sıralanmaktadır. 

ÇalıĢmada elde edilen veriler hep birlikte değerlendirildiğinde Uyku Vadisi‘nin ekoturizm 

potansiyelinin oldukça yüksek olduğu ve alanın belirli ölçülerde çeĢitli turistik aktivitelere ev sahipliği 

yaptığını göstermektedir. Ancak, doğa temelli her turistik aktivitenin ekoturizm olmadığı literatürde 

oldukça sık vurgulanmakta ve kavrama eleĢtirel bakan bazı araĢtırmacılar da aslında ekoturizmin 

birçok durumda yerel halkın refahına katkı yapamadığını ve aktiviteleri gerçekleĢtirenlerin tutumları 

nedeniyle doğayı korumada istenildiği kadar baĢarılı olamadığını iddia etmektedirler (Arı, 2009). Bu 

nedenle Uyku Vadisi‘ndeki öncelikli konuların baĢında, alanda turistik faaliyetler için kullanılan doğal 

kaynakların sürdürülebilirliği ve gelecek kuĢaklara aktarılması temel alınmalıdır (Çakır ve Çakır, 

2012:281). 

Sürdürülebilirlik kavramı, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin, 

kesintisiz, bozulmadan, aĢırı kullanımla tüketilmeden ve ana kaynaklara aĢırı yüklenilmeden 

kullanılması Ģeklinde tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir bir yapı için kaynaklar sürekli olarak 

değerlendirilmeli, bu değerlendirme çerçevesinde koruma sağlanmalı ve koruma bilinci ön planda 

tutulmalıdır (Akyol ve Tolunay, 2014:21; Kaypak, 2010:321). Ancak, koruma konusu çoğu zaman 

rekreasyon veya turizm amaçlarıyla çoğunlukla çeliĢmekte ve rekabet edememektedir. Böylece 

korunması arzulanan biyolojik çeĢitlik baĢta olmak üzere doğal ve kültürel değerler olumsuz 

etkilenmektedir (Gül ve Akten, 2005:486). Bu durum özellikle yoğun rekreasyonel kullanımın koruma 

amacıyla çeliĢtiği alanlarda kaynak değerlerini etkileyen faktörlerin kontrolü ve yönetimi için bir 

ziyaretçi politikası geliĢtirilmesini zorunlu hale getirmektedir (Akten vd., 2012:58). 

Her ne kadar doğa temelli olsalar da Uyku Vadisi‘nde gerçekleĢtirilen turistik faaliyetlerin 

sürdürülebilirlik temelinde ve ekoturizm ilkeleri ile birlikte planlanması bu açılardan önem 

taĢımaktadır. Planlamalarda, yöresel değerler korunmalı, gerçekleĢtirilecek aktiviteler doğaya 

müdahaleyi içermemeli ve doğal kaynaklar bilinçli bir Ģekilde kullanılmalıdır (Kuter ve Ünal, 

2009:146). Ekoturizm faaliyetlerine katılan ziyaretçilere ve ekoturizmden en fazla etkilenecek kesim 

olan yerel halka, bölgenin ekosistemi, yerel kültürler ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. Örneğin, Uyku Vadisi içerisinde yer alan arkeolojik ve doğal sit kapsamındaki Gökçeler 

mağarasını görmek isteyen ziyaretçiler için daha önceden ıĢıklandırma çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ancak 

devam eden süreçte mağara içerisinde yaĢayan yarasaların yaĢamını olumsuz etkilediği gerekçesiyle 

bu uygulamaya son verilmiĢtir. Hatta yarasaların yaĢam ortamı olarak seçtiği bölüme girilmesi ve 

gezilmesi yasaklanmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu uygulamaların mağara içerisindeki ekolojik yapıyı ne 

yönde ve ölçüde etkilediği ise, maalesef belirsizdir. Ancak ıĢıklandırma uygulamasına son verilmesi 

ve yarasa bulunan alanın ziyarete kapatılması özellikle yaĢam ortamı için karanlık ve sessiz yerleri 

tercih eden bu tür için son derece olumlu bir geliĢmedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Türkiye‘nin doğal ve kültürel kaynaklar bakımından zenginliği ve buna bağlı olarak da 

ekoturizmden elde edilecek ekonomik ve çevresel kazançlar dikkate alındığında ekoturizm, Türkiye 

turizmi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır (Erdoğan ve Yağcı, 2003). Ancak, Uyku Vadisi 

örneğinde olduğu gibi her doğa temelli turistik faaliyetin ekoturizm olmadığı, uygulamalarda bölgenin 

ekolojik yapısı kadar sosyo-ekonomik yapısının da dikkate alınarak sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde 

ekoturizm planlamasının yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Planlama çalıĢmalarının baĢarılı 

olması ve amacına ulaĢabilmesi için ekoturizm kavramının özüne uygun olması gerekmektedir. 

Planlamada tüm ve doğal ve kültürel değerlerin dökümü çıkarılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 

Envanter çalıĢmalarında elde edilen veriler uygun Ģekilde iĢlenerek sağlıklı ve kullanılabilir bir veri 

tabanı oluĢturulmalıdır (Nayır, 2009). 

Etkinlik alanlarında yaĢayan yöre insanları mutlaka planlama ve uygulama aĢamalarına dahil 

edilmelidir. Yöre insanlarına özellikle gelir getirici çeĢitli seçenekler oluĢturulmalıdır. Bu noktada 

sadece yöre insanına yapılacak teĢvikler ve finansman destekleri olumlu sonuçların ortaya çıkmasına 

neden olabilecektir. Yine planlama çalıĢmalarında ekoturizm etkinlik alanları ve rotaları üzerindeki 
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mevcut doğal karakter bozulmamalı, özellikle endemik bitki ve hayvan türleri öncelikli olarak ele 

alınmalı, onların korunması, üretimi, yetiĢtirilmesi ve tanıtımına önem verilmelidir (Gül ve Özaltın, 

2007:200). 

Artan bir değer olan Uyku Vadisi, Milas ve çevresinde ilgi çeken doğal mekanların baĢında 

gelmektedir. Bu bağlamda her geçen gün artan yerli ve yabancı turist tarafından büyük ilgiyle 

gezilmektedir. Ancak, giderek artan turist sayısı ve turizm baskısı, beraberinde bir takım problemleri 

de gündeme getirmektedir. Özellikle mağaraya ulaĢmak için kullanılan güzergahta bir takım çevre 

kirliliklerine ve etrafa atılmıĢ çöplere rastlanılmaktadır. Bu durum, bilgilendirme ve bilinçlendirme 

çalıĢmaları üzerinde önemle durulması gerekliliğini, yani ekoturizmin eğitim boyutunun geliĢtirilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Uyku Vadisi‘ne gelen ziyaretçilerin alanı daha kolay gezebilmeleri ve gezdikleri alandan daha 

çok Ģey öğrenebilmeleri için, uyarı, bilgi ve yönlendirme levhalarının asılması, atıklar için belirli 

noktalara görsel açıdan doğa ile uyumlu çöp kutularının konması uygun bir yaklaĢım olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu kapsamda düzenlenecek yürüyüĢ rotalarında yer alan otsu ve odunsu taksonlar 

hakkında bilgi veren levhaların asılması da tarafımızdan önerilmektedir. Bunun yanı sıra gezi 

rotalarındaki düzenlemeler yapılırken seyir teraslarının ve fotoğraf çekim noktalarının oluĢturulması 

gelen ziyaretçilerin vadiyi, içindeki bitki örtüsünü ve yaban hayatını daha iyi gözlemlemelerine 

yardımcı olacaktır. 

Uyku vadisi içerisinde bulunan ve karstik oluĢumları ile dikkat çeken Gökçeler Mağarası‘ndaki 

ıĢıklandırma uygulamasından vazgeçilmesi ve yarasaların yaĢam ortamları olan mağara bölümlerinin 

ziyarete kapatılması, özellikle yaĢam ortamı için karanlık ve sessiz yerleri tercih eden bu tür için son 

derece olumlu bir geliĢmedir. Bu kapsamda, Gökçeler Mağarası‘nı görmeye gelen ziyaretçilere bu tür 

uyarıların yer aldığı tanıtıcı broĢürler verilmeli ve mağara ziyaretlerinde öncelikli olarak ekolojik 

yapının gözetilmesine dikkat edilmelidir.  

Uyku Vadisi‘ne yönelik artan taleplerin karĢılanması ve konaklama imkanlarının 

geliĢtirilmesinde yakın çevredeki köylerde ev pansiyonculuğu öncelikli olarak tercih edilmesi olumlu 

bir yaklaĢım olacaktır. Böylece yöre insanının hem ekonomik kazanç sağlaması hem de alanı 

korumaları için teĢvik edilmeleri sağlanmıĢ olacaktır. Ayrıca, ziyaretçiler bölgeyi doğal ortamında 

daha fazla deneyimle imkanı bulacaklardır. Yine yerel halka yöresel ürünler üretmeleri için teĢvikler 

verilerek, yöresel ürünlerinin sergilendiği ve pazarlandığı alanların oluĢturulması sağlanmalıdır. 

Fiziksel ve iklimsel koĢullarının uygunluğu nedeni ile alanda yılın her mevsiminde birçok 

turistik faaliyet yapılması mümkündür. Ancak yapılması planlanan etkinliklerin bölgenin ekolojik, 

sosyal ve ekonomik koĢullarına uygun olarak belirlenerek, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda 

gerçekleĢtirilmesi alanın koruma ve kullanma dengesinin sağlanması açısından son derece önemlidir. 

Bu nedenle alanın yapısına uygun etkinlikler öncelikli olarak tercih edilmeli, turistik ürün çeĢitliliğini 

artırmak adına zorlama ve ekolojik yapıya zarar verici faaliyetler tercih edilmemelidir. Bu amaçla 

yapılacak planlamalarda konu ile ilgili çalıĢan uzmanlardan yardım istenilerek alana uygun faaliyetler 

belirlenmelidir. Planlamalar yapılırken alanın ekolojik hassasiyet haritası oluĢturularak, hangi 

faaliyetlerin, hangi alanlarda, hangi sürelerde yapılabileceğine iliĢkin değerlendirmelere de bu haritalar 

üzerinde yer verilmelidir. 

Doğal alanlarda, taĢıma kapasitesinin aĢılmadan faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi alanın 

sürdürülebilirliği açısından oldukça önem taĢımaktadır. Turizm amaçlı kullanılan kaynaklardaki 

bozulmaların temel nedenlerinden bir tanesi kullanım yoğunluğu baskısıdır. Uyku Vadisi‘nin kaynak 

değerlerinin olası zarar görme riskinin en aza indirilmesi için alanın taĢıma kapasitesi belirlenmeli ve 

buna uygun olarak ziyaretçi yönetim planları da ekoturizm planlarına entegre edilmelidir. Bu olgu 

rekreasyon ve turizm amaçlı kullanıma açılan tüm doğal alanlar için büyük önem taĢımaktadır. 

Sonuç olarak, Uyku Vadisi ve içerisinde barındırdığı baĢta Gökçeler Mağarası olmak üzere, 

doğal mağara ve oyuklar, çeĢitli bitki türleri ve yaban hayatı, özellikle ekoturizm etkinlikleri gibi doğa 

temelli turizm türleri için büyük potansiyel taĢımaktadır. Bu potansiyelin değerlendirmesi ve 

geliĢtirilmesi sürecinde alanın sahip olduğu ekolojik ve sosyal yapı mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu 

bağlamda alanın sahip olduğu biyolojik çeĢitliliğin korunması birinci öncelik olarak düĢünülürken, bu 

kaynaklara bağımlı bir yaĢam sürdüren yerel halkın da alanın ayrılmaz bir parçası ve kültürel öğesi 

olduğu unutulmamalı ve katılımcılık anlayıĢı ile çalıĢmalar planlanmalıdır. Böylece, Uyku Vadisi ve 

benzer doğal alanların koruma ve kullanma dengesi kurularak, sürdürülebilir bir Ģekilde yönetilmesi 

ve sahip olduğu ekolojik ve kültürel ögelerin bozulmadan gelecek nesillere aktarılması sağlanmalıdır. 
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Özet 

 

Günümüz modern dünyasında birçok kiĢi daha rahat ve konforlu yolculuk sunan kruvaziyer 

gemileriyle seyahat etmeyi tercih etmektedirler. Bu ulaĢım modu yüksek güçlü makineye sahip yüksek 

hızlı gemiler gerektirmektedir. Ayrıca, yüzer otel olarak da bilinen bu kruvaziyer gemileri, otel 

hizmetleri ve yolcu ihtiyaçları nedeniye önemli derecede enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Kruvaziyer 

gemi rotaları arasında önemli destinasyonlardan birisi olan KuĢadası Limanı sadece Türkiye için değil 

Akdeniz Bölgesi için de tarihsel önemi, eserleri, binaları ve aynı zamanda ĢaĢırtıcı doğa ve plajları 

nedeniyle önemli konuma sahiptir. Özellikle yaz dönemi boyunca önemli kıyı Ģehirlerinin yakınındaki 

limanları ziyaret eden bu gemiler seyir, manevra ve yanaĢma safhalarında kayda değer derecede egsoz 

emisyonuna neden olmaktadırlar. Tatil Ģehirleri turistler nedeniyle çok kalabalıktır. Birçok insan tatil 

yaparken kruvaziyer gemilerinden yayılan emisyonlardan etkilenerek astım, akciger kanseri ve diğer 

solunum yolu hastalıklarıyla karĢı karĢıya kalırlar. Diğer yandan, çevresel açıdan egzos emisyonu hava 

kalitesini azaltır ve iklim değiĢikliğine neden olur. Bu çalıĢmada, 2015 yılında KuĢadası limanını 

ziyaret eden kruvaziyer gemileri incelenerek onların neden oldukları toplam emisyon miktarı ve dıĢsal 

maliyetler tahmin edilecektir. 

Gemiler seyir, yanaĢma ve manevra safhasında emisyona neden olurlar. Bu çalıĢmada sadece yanaĢma 

safhası araĢtırılacaktır. ÇalıĢmanın amacı; KuĢadası Ege Ports Limanında kruvaziyer turiziminin gemi 

kaynaklı toplam emisyonlarının ve bu emisyonların neden olduğu dıĢsal maliyetlerin hesaplanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kruvaziyer turizimi, gemi egzos emisyonu, Kuşadası Limanı 

 

 

Evaluation of Environmental Impact of Cruise Tourism; A Case Study of 

KuĢadası Cruise Port 
 

Abstract 

 

In our modern world, many people prefer to travel with cruise ships due to the luxury and comfortable 

voyage around of the world. By this type transportation mode requires high speed vessels with high 

powered engines. Furthermore, these cruise ships which also known as floating hotels require 

significantly high electrical loads in order to supply the hotel services and passenger needs. Among 

cruise ship routes, KuĢadası Port is one of the major destinations not only in Turkey but also in the 

Mediterranean Region because of the its historical significance, artifacts, buildings and also its 

amazing nature and beaches. However, these vessels cause considerable amount of exhaust emissions 

at cruising, hotelling and maneuvering and they visit ports near the important coastal cities during the 

year especially in summer. In summer, cities are very crowded due to people‘s holiday. Because of the 

fact that many people have been affected from cruise ships emissions by facing health problem such as 

asthma, lung cancer and other respiratory tract diseases. On the other hand, environmentally, exhaust 

emissions cause air quality deterioration and climate change. In this study  cruise ships and passenger 

ship which have approached KuĢadası Port during 2015 have been examined and their total emissions 

and externality cost have been estimated. 

Vessel cause emissions while berthing, hotelling and cruising mode. In this study only hotelling mode 

has been investigated. Aim of the study is to estimate total emissions and externality cost of cruise 

tourism at KuĢadası Ege Ports. 

 

Keywords: Cruise tourism, ship exhaust emissions, Kuşadası Port. 
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1. GĠRĠġ 

 

Truzim bölgelerin çoğunun en önemli özelliği dogal güzellikleridir. Yerli ve yabancı turistler bu 

doğal güzellikleri yaĢamak için ziyaretlerde bulunurlar. Fakat bu yerli, yabancı turistlerin o bölgeye 

ulaĢmalarında ve o bölge içi ziyaretlerinde kullanmıĢ oldukları ulaĢtırma modlarından yayılan emisyon 

bu dogal güzelliklere dogrudan ve dolaylı olarak zarar vermektedir. Yayılan emisyonlar hava kalitesini 

azaltır, iklim değiĢikliğini etkiler ve insan sağlığını olumsuz etkiler. Diğer yandan çevre kirliliğinin 

olumsuz etkilerine yerli halkın yanı sıra ziyaretçi turistler de maruz kalmaktadır. Truzim geliĢiminin 

geleceği doğal çevreye ve onun korunmasına bağlıdır (Maragkogianni ve Papaefthimiou, 2015). Bu 

nedenle emisyon miktarının azaltılması için gerekli limitler belirtilip uygulanmalıdır. 

Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri de yakıt tüketimidir. Deniz taĢımacılığı özellikle 

PM, NO2, CO, SO2 ve CO2 emisyonları ile hava kirliliğini ciddi Ģekilde etkiler. Kruvaziyer gemileriyle 

gerçekleĢen seferlerde geminin özellikleri ve sağlamıĢ olduğu imkanlar nedeniyle yüksek düzeyde 

enerji gereksinimi vardır. Bu enerji gereksinimi yakıtlarla karĢılandığı için bu tip gemilerde kullanılan 

yakıt miktarı ve tipine bağlı olarak ciddi derecede emisyona neden olurlar. Uluslararası Deniz Örgütü 

(IMO), 2007 yılı için kruvaziyer gemileri ve yolcu gemileri için global yakıt tüketimini 31.3 milyon 

ton olarak tahmin etmektedir ve bu tüketim 96 mt karbon dioksit üretimi anlamına gelmektedir 

(Maragkogianni ve Papaefthimiou, 2015). Liman safhasında yardımcı makineler için ihtiyaç duyulan 

enerji gereksinimi kruvaziyer gemilerinde verdiği otel hizmetinden dolayı yüksek safhadadır. Bu 

enerji gereksinnimi için tüketilen yüksek miktardaki yakıt bu tip gemilerin rıhtım sürecinde de yüksek 

miktarda egsoz emisyonlarına neden olur. Emisyonların insan sağlığı ve çevreyi etkilemesi dolaylı ve 

doğrudan maliyete neden olur. DıĢsal maliyet adı verilen bu maliyet kalemleri bu çalıĢmada 

hesaplanacaktır. 

 

2. MATERYAL VE METODOLOJĠ 

2.1. Kruvaziyer Turizmi 

 

Kruvaziyer turizimi; deniz, gemi ve liman bileĢenlerinden oluĢan bir truzim Ģeklidir. 

Konuklarına lüks otel konforunda her türlü sosyal faaliyetler sunarken her sabah farklı limanda veya 

ülkede uyanma olanağı sunmaktadır. 

Wild & Dearing (2000) kruvaziyer turizimini ‗konukların, belli bir rotada iĢlemekten ziyade 

değiĢik destinasyonları ziyaret etmek üzere, temel amacı taĢımak değil, misafirleri ağırlamak olan bir 

gemiye, boĢ zamanlarını değerlendirmek için, bir ücret ödeyerek binmek suretiyle yapılan seyahattir‘ 

Ģeklinde tanımlar. Temel amacı misafirleri ağırlamak olan bu truzim Ģekli konuklarına; gemi limana 

vardığında Ģehir turu yaparak kültürel ve eğlence faaliyetleri sunarken seyir esnasında gemideki yeme 

içme mekanları, alıĢveriĢ mağazaları, tiyatro, sinema, animasyon gösterileri, casino, yüzme havuzu, 

jakuzi gibi sosyal ve eğlence faaliyetleriyle lüks konaklama imkanı sunmaktadır. Konuklarına bu tür 

imkan sağlayan kruvaziyer gemilerini Uluslararası Kruvaziyerler Hatları Birliği (CLIA) ‗Seyahati 

programlanmıĢ, derin sularda iki gün veya daha fazla kalan, en az 100 yolcu kapasiteli gemi‘ (KTO, 

2011) olarak tanımlamıĢ olup bu gemiler otel ve deniz iĢletmeciliği faaliyetlerinden oluĢur (Gökgöz, 

2010). 

Son zamanlarda her yaĢa ve her bütçeye uygun seyahat programlarının sunulması çok sayıda 

insanı bu truzime yöneltmiĢtir. Gemilerin yolcu kapasitesini arttırıp, daha konforlu ve çok çeĢitli 

imkanlar ve hizmetler sunması, dünyanın her köĢesine rahat bir Ģekilde ulaĢtırması, cazip fiyatlar 

sunulması talebi arttırmaktadır (Dikec vd., 2014). CLIA‘nın 2014 yılında sunduğu rapora göre en çok 

talep edilen destinasyonlar; sırasıyla Karayipler, Akdeniz ve Avrupadır (Büyükipekçi ve Gök, 2015). 

Akdeniz‘in dünya kruvaziyer truziminde ikinci sırada olmasından etkenlerden en önemlileri; bu denize 

kıyısı bulunan çok sayıda ülke olması, ülkelerin birbirlerine yakınlığı ve Avrupa‘nın kültürel 

zenginlikleridir. Akdenize kıyısı olan Türkiye de bu kruvaziyer truziminin pastasından payını 

almaktadır. Hem kültürel hemde iklim nedeniyle deniz tatili fırsatları sunması kruvaziyer gemilerinin 

uğrak limanları arasında yer almasını sağlamaktadır. Özellikle Ege Bölgesi kruvaziyer turizimi 

açısından önemli bölgedir. 

 

2.2. Kruvaziyer Limanı 
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Yolcu gemilerine hizmet sunan kruvaziyer limanları da bu turizimin bir parçası olduğundan 

dolayı bu limanlar hem yolcuya hem de gemilere hizmet etmesi açısından önemli deniz tesisleridir. 

Yolcular için dinlenme, yeme içme, konaklama ve alıĢveriĢ merkezi, danıĢma enformasyon, banka 

hizmertleri gibi imkanlar sunması, gemiler için elektrik jeneratör, su, telefon, internet gibi hizmetlerin 

sunması bu tesislerin olması gereken özellikleridir (Gökgöz, 2010). Yüksek konforda yolcularına en 

üst düzeyde hizmet veren bu gemilerin limanlarda alacağı hizmetler çok önemlidir. Bu imkanların 

sağlanması için yüksek düzeyde enerji gereksinimi liman tarafından sorunsuz karĢılanması ve bu 

turizimin gereklerini yerine getirebilmesi o limanı cazip hale getirmektedir. Deniz taĢımacılığı 

neticesinde oluĢan emisyonlardan limanlar da etkilenmektedir. Liman Ģehirleri lokal hava kirliliğinin 

oluĢtuğu ve etkilendiği lokasyonlardır (Maragkogianni ve Papaefthimiou, 2015). 

 

2.3. Kruvaziyer Gemilerin İnsan Sağlığına ve Çevreye Etkisi 

 

Artan deniz trafiği neticesinde gemi egsoz gazlarının neden olduğu hava kirliliği ve bunların 

olumsuz etkileri kayda değer bir Ģekilde artmaktadır. Gemilerde yakıtın yanması sonucu oluĢan 

emisyon çeĢitleri; hava kirleticiler (sülfür dioksit, azot oksit, uçucu organik bileĢikler, partiküler 

madde ve karbonmonoksit) ve sera gazları (karbondioksit, metan ve nitrooksit) olarak ikiye 

ayırabiliriz (Ling, 2011). Bu egsoz gazından kaynaklanan sera gazları ve hava kirleticileri atmosferde 

kilometrelerce uzaklara taĢınır ve böylece denizde yayılsa bile karada hava kalitesini ve insan sağlığını 

olumsuz etkileyerek, küresel ısınmaya, asit yağmurlarına, buzul erimelerine ve su kalitesinin 

bozulmasına neden olur (PekĢen, 2015).  

Sözkonusu emisyonlar özellikle solunum yolu hastalıkları, astım, kanser, kalp rahatsızlığı 

hastalıklarının oluĢmasına neden olur veya bu tür rahatsızlıkları tetikler, ölümlere neden olur. Yakıt 

tüketimi ile oluĢan bu emisyonların azaltılması için IMO tarafından bellirli kısıtlamalar getirilmiĢ olup 

bu kısıtlamalara uymayan gemilerin sözkonusu bölgelerde sefer yapması yasaklanmıĢtır. Bu yaptırım 

nedeniyle gemiler temiz alternatif yakıt ve teknolojiye yönelerek ve kullanmaya baĢlayarak deniz 

taĢımacılığını daha çevre dostu taĢıma modu seviyesine getirerek ciddi emisyon azalımına katkıda 

bulunacaktırlar. 

 

2.4. Çalışma Alanı 

 

Türkiye‘nin en önemli kruvaziyer limanlarından biri KuĢadası Ege Ports Kruvaziyer Limanıdır.  

Akdeniz çanağında yer alan bu liman Doğu Akdeniz Bölgesi için en önemli limandır. ġekil 1 limanın 

Türkiye, Ege Denizi ve Akdeniz Bölgesindeki konumunu göstermektedir. 

 UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı internet sitesinde elde edilen bilgilerle göre 

son 5 yıl için Türkiye‘nin en çok 3 uğrak limanlarının ziyaret eden gemi sayısı ve yolcu sayısına göre 

karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Tablo 1‘ de belirtilen istatistiki rakamlara bakıldığında; 2011-2015 

yıllarında ülkemize gelen kruvaziyer gemi sayısı bakımından KuĢadası Kruvaziyer Limanı Türkiye‘de 

en çok talep gören limandır. Özellikle 2014 ve 2015 yıllarında gemi sayılarında artıĢ olduğu fakat 

yolcu sayısı bakımından 2013 ve 2015 yılında artıĢ olduğu görülmektedir. 2011-2015 yıllarında yolcu 

sayısı bakımınıdan Tablo 2‘de yer alan istatistiklere bakıldığında ise bazı yıllar liderliği Ġstanbul 

Kruvaziyer Limanı alırken bazı yıllar KuĢadası Ege Ports Limanı almaktadır.  
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ġekil 1: KuĢadası Ege Ports Limanın Konumu 

 Kaynak: (Sezer, 2014).  

 

Tablo 1: Yıllara göre en çok ziyaret edilen kruvaziyer limanlarına gelen  gemi sayısı 

 2011 2012 DeğiĢim 

(2011-

2012) 

2013 DeğiĢim 

(2012-

2013) 

2014 DeğiĢim 

(2013-

2014) 

2015 DeğiĢim 

(2014-

2015) 

KuĢadası 568 464 -0,18 428  -0,08 448  0,05 506  0,13 

Ġstanbul 420 382 -0,09 381  -0,003 317  -0,17 345  0,09 

Ġzmir 262 288  0,1 190  -0,34 124   -0,35 114  -0,08 

Kaynak: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2016) 

 

Tablo 2: Yıllara göre kruvaziyer gemi ile gelen yolcu sayısı 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

KuĢadası 662.456 564.317 577.685 556.745 567.315 

Ġstanbul 627.897 596.027 689.417 518.935 595.880 

Ġzmir 493.533 552.764 486.493 257.233 241.716 

Kaynak: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2016) 

 

KuĢadasını bu kadar cazip kılan faktörler; Efes, Artemis tapınağı, Meryem Ana Evi, St John 

Bazilikası, Priene, Miletus, Didim, Claros gibi tarihi ve kutsal mekanların yanısıra sahip olduğu iklimi, 

plajı denizi ile doğal güzelliklere sahip olması gibi bölgeye özgü özellikler ile limanın altyapısı ve 

hizmet anlayıĢı ile limanın yüksek standartta olmasıdır (Sezer, 2014), (Görgün, 2011). Özellikle 

Amerika, Ġngiltere, Kanada, Almanya, Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Yunanistan, Güney Kore ve Hollanda 

uyruklu ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir (KTO, 2011). 

 

2.5. Emisyon Hesaplaması 

 

ÇalıĢmada 2015 yılındaki ülkemizde truzim için en yoğun aylar olan nisan, mayıs, haziran, 

temmuz, agustos, eylüle ait veriler ele alınarak hesaplama yapılmıĢtır. KuĢadası Kaymakamlığı 

sitesinden elde edilen bilgilerde geminin GT, yolcu kapasitesi, ana makine ve yardımcı makine gücü, 

yakıt tüketimi bilgileri yer almamaktadır. Marine traffic sitesinden geminin GT bilgileri ve gemileri 

iĢleten firmaların kendi web sayfalarından yolcu kapasitesi bilgileri alınarak Tablo 3‘ de özetlenmiĢtir. 

 

Tablo 3: 2015 yılı Nisan- Eylül tarihleri arasında gelen gemilerin bilgileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trozzi (2010), gemilerden kaynaklanan emisyon hesaplamalarında iki farklı metot 

kullanılmaktadır. Bu metotlardan biri tüketilen yakıt miktarını baz alırken diğeri ise ana makine, 

yardımcı makine gücü ve yükleme faktörünü baz alır. 

Yakıt miktarı bilindiği durumlarda rıhtımda meydana gelen emisyon miktarı hesaplama 

denklemi;  

 

Erıhtım i,e,f= Σ (FCe,f* EFi,e,f,)        (1) 

 

Erıhtım: Rıhtımda meydana gelen toplam emisyon miktarı (ton).  

FC (Fuel consumption): Yakıt tüketimi (ton).  

EF (Emission Factor): Emisyon faktörü (kg/ton).  

i: Kirletici tipi.  

e: Makine tipi. 

f: Yakıt tipi. (0,01 MGO) 

 

Ana ve yardımcı makine bilgilerinin ve yakıt tüketimi bilgilerinin eksik olması nedeniyle 

kruvaziyer gemilerin yakıt tüketimini hesaplayan Simonsen (2014)‘den faydalanılmıĢtır. Simonsen 

(2014) çalıĢmasında; kruvaziyer gemilerinin rıhtım süresince otel faaliyetleri ve diğer hizmetleri 

gerçekleĢtirmek amacıyla ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi için gereken yakıt tüketimini hesaplamaya 

çalıĢmıĢtır. Bunun için 2008 yılında Skagwey rıhtımına uğrayan çeĢitli büyüklükteki kruvaziyer 

Gemi Bilgileri 

Toplam Farklı Gemi Sayısı 

 62 

Toplam Gemi YanaĢma Sayısı 385 (%76) 

 Toplam Rıhtım Saati   4190 saat 

Ortalama Rıhtım Saati 10,8 saat 

Ölçüler 

  Max Min Ortalama 

GRT 125.366 1.206 45.094 

Yolcu Kapasitesi               3.782                     49     1.268 
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gemilerinin yakıt tüketimini ölçmüĢ ve bu yakıt tüketimini gemide hizmet verilen yolu sayısına 

oranlamıĢtır. Yani geminin büyüklüğüne ve yolcu kapasitesine göre rıhtım süresinde tüketilen yakıt 

miktarı için ġekil 2‘yi ortaya koymuĢtur.  

 

 
ġekil 2: Kruvaziyer Gemileri Rıhtım Yakıt Tüketimi (lt/Pa*GT*hr) 

Kaynak:  (Simonsen, 2014). 

 

Bu Ģekilden, ―kruvaziyer gemilerinin grostonuna karĢın yolcu baĢına saatlik tüketilen yakıt 

miktarı (litre)‖ bulunmaktadır. Simonsen (2014) çalıĢmasına uygun olarak, aĢağıdaki denklem ile yakıt 

tüketimi bulunacaktır. 

 

FCbi= GT*k*Pa*tbi*0,84        (2) 

FCb =∑      
             (3) 

 

FCbi Geminin rıhtımdaki yakıt tüketimi (kg) 

GT: Geminin Gros Tonajı (GT) 

tbi: i. Seferdeki rıhtım süresi (hr) 

k: 0,0000106 (herbir GT için yolcu baĢına tüketilen saat baĢına DO) (lt/Pa*GT*hr) 

Pa: Yolcu Sayısı 

i: Geminin i. Seferi 

n: Geminin sefer sayısı 

 

*1 lt DO = 0,84 kg DO olarak alınmıştır. 

**k sabiti yukarıdaki Şekil 2‟ den sonuç olarak çıkartılmıştır. 

 

Emisyon faktörleri; kirletici tipi, yakıt tipi, gemi tipi, seyir, manevra ve liman sürecinde gemi 

cinsine göre farklılık oluĢtururlar. 2005/33/EC Sayılı AB Direktifi, AB içerisinde yer alan limanların 

rıhtımındaki gemilerin ve demirde bekleyen gemilerin 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren sülfür miktarı 

kütlece %0,1‘i aĢan deniz yakıtların kullanılmasını yasaklamıĢtır (European Maritime Safety Agency 

). Bu nedenle gemilerin rıhtımda %0,1 MGO  yakıtını kullanıldığı baz alınarak emisyon faktörü 

hesaba katılacaktır.  AĢağıdaki Tablo 4 farklı çalıĢmalardan elde edilen emisyon faktör değerleri 

sunmaktadır. Bu farklı değerlerin ortalaması alınarak EF bulunmuĢtur. 
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Tablo 4: Gemilerin rıhtımda  %0,1 MGO  yakıtıyla emisyon faktörü  

Faktör 
Kirletici Tipleri 

CO2 CH4 N20 SO2 NOx PM CO VOC 

g/kg fuel 3213,429 0,166 0,134 2,741 63,019 1,521 8,007 1,984 

Kaynak: (PekĢen ve diğ., 2014). 

 

2.6. Dışsal Maliyet Hesaplaması 

 

6. Çerçeve programı kapsamında Avrupa Birliği, EXIOPOL (A New Environmental 

Accounting Framework Using Externality Data And Input-Output Tools For Policy Analysis) adlı 

2007 yılında baĢlayan ve 4 yıl süren bir proje gerçekleĢtirmiĢtir. Bu proje 27 AB üyesi devlet ile 

Türkiye dahil olmak üzere 16 AB‘ye dahil olmayan ülkeyi kapsamaktadır. EXIOPOL Projesinde 

bahse konu 43 devletin ekonomik aktivitelerine, sağlık ve çevresel harcamalarına bağlı olarak 

emisyonların verdiği zararlar hesaplanmıĢtır. Buna göre emisyonlara iliĢkin dıĢsal maliyetler aĢağıda 

yer alan Tablo 5‘de özetlenmektedir (Exiopol, 2010). 

Tablo 5: UlaĢtırma için dıĢsal maliyet değerleri (Euro/ton). 

Kirletici Türü Ġnsan Sağlığı Ekosistem Kalitesi Ġklim DeğiĢikliği Toplam 

SO2 6300 200 0 6500 

NOx 5700 1000 0 6700 

PM 350000 0 0 350000 

CO 29 0 33 62 

VOC 940 70 0 870 

CO2 0 0 21 21 

N2O 0 0 6200 6200 

CH4 0,51 0 480 480,51 

Kaynak: (Exiopol, 2010). 

 

Hesaplanan emisyon miktarları ile EXIOPOL tarafından bulunan değerler çarpılarak dolaylı 

olarak emisyondan etkilenen halka, devlete verilen zararların tahmini maddi miktarı hesaplanır 

(PekĢen, 2015). 

 

3. SONUÇ 

Yukarıda yer alan denklem 1 ile KuĢadası Limanı‘na yanaĢan kruvaziyer gemilerinin rıhtımda 

meydana getirdikleri emisyon miktarları hesaplanmıĢ olup Tablo 6‘ da özetlenmiĢtir.  

 

Tablo 6: KuĢadası Kruvaziyer Limanında 04.2015-09.2015 tarihleri arasında rıhtımda meydana gelen 

tahmini emisyon miktarı 

 

 

Kirletici 

Tipi 
SO2 NOx PM CO VOC CO2 N2O CH4 

 

 

Miktar  

(kg) 

8.432 193.888 4.680 24.634 6.104 9.886.571 412 509 

237.738 9.887.492 

10.125.230 
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Ġnsan sağlığına en zararlı hava kirletici türü olan ve solunum yolu üzerinde ciddi etkisi olan 

çevreye ve özellikle asit yağmuruna neden olan azot dioksit miktarına bakıldığında yaklaĢık 194 ton 

olup hava kirleticileri arasında en yüksek değere sahiptir. Yüksek miktarda maruz kalındığında 

solunum yolu ile ilgili ciddi rahatsızlıkları ve astımı tetikleyenve eko sistem kalitesini azaltan SOx 

miktarının da 8 ton olduğu görülmektedir. Diğer yandan kansere neden olabilecek serbest radikal 

içeren ve kalp ve akciğer hastalıklarının yanı sıra buzulların erimesini hızlandıran PM miktarı da 4 

tondur. Kalp rahatsızlığı üzerinde önemli etkisi olan CO miktarı ise yaklaĢık 25 tondur. Ġklim 

değiĢikliğine neden olan sera gazları miktarlarına bakıldığında 9887 ton CO2, 0,4 ton N2O ve 0,5 ton 

CH4 meydana geldiği görülmektedir. CO2‘in  tüm emisyonlar arasında en yüksek değere sahip olduğu 

görülmektedir. Toplam emisyon mktarı 10.125 ton olup bu sonuç yıllık toplam gemi ziyaretinin 

%76‘sına ait olup yıllık yaklaĢık toplam miktar 13.000 ton olduğu tahmin edilmektedir. 

Hava kirleticilerin neden olduğu emisyon miktarı toplam emisyon miktarının %2‘sini 

oluĢtururken sera gazlarının neden olduğu emisyon miktarı toplam emisyonun %98‘idir.  

Tablo 6‘ da hesaplanan emisyon miktarları ile Tablo 5‘de belirtilen ton baĢına verilen dıĢsal 

maliyet değerleri çarpılarak hava kirleticilerin; insan sağlığı, ekosistem kalitesi ve iklim değiĢikliği 

üzerinde meydana getirdiği zararların parasal değerleri bulunmuĢtur.  

 

Tablo 7: Hesaplanan Emisyonlar için DıĢsal Maliyet (Euro) 

 Kirletici 

Türü Ġnsan Sağlığı 

Ekosistem 

Kalitesi 

Ġklim 

DeğiĢikliği Toplam 

SO2 53.121.600 1.686.400 0 54.808.000 

NOx 1.105.161.600 193.888.000 0 1.299.049.600 

PM 1.638.000.000 0 0 1.638.000.000 

CO 714.386 0 812.922 1.527.308 

VOC 5.737.760 427.280 0 5.310.480 

CO2 0 0 207.617.991 207.617.991 

N2O 0 0 2.554.400 2.554.400 

CH4 260 0 244.320 244.580 

 

Tablo 7 kirletici tiplerinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların maliyetini 

göstermektedir. PM ve NOx‘in insan sağlığına kayda değer derecede olumsuz etkisi nedeniyle yüksek 

miktarda maliyete neden olduğu görülmektedir. Ayrıca NOx‘in ekosistem kalitesini en çok etkileyen 

kirletici türü olduğu sebep olduğu maliyetten anlaĢılmaktadır. Diğer yandan sera gazları içersinde 

iklim değiĢikliğini en çok etkileyip en yüksek maliyete CO2‘in yol açtığı anlaĢılmaktadır. Hava 

kirleticilerin neden olduğu toplam maliyet 2.998.695.388 Euro olup bu miktarın %93‘nu sağlık 

maliyeti oluĢturmaktadır. Sera gazlarının neden olduğu toplam maliyet 210.416.971 Euro olup bu 

maliyetin %99‘u iklim değiĢikliği maliyetine aittir.  

Hava kirleticilerin neden olduğu maliyet toplam dıĢsal maliyetin %93‘nü, sera gazlarının 

neden olduğu maliyet ise toplam maliyetin %7‘sini oluĢturmaktadır. Oysaki sera gazlarının miktarı 

hava kirletici miktarının yaklaĢık 49 katı olduğu sonucu çıkmıĢtır. Hava kirletcilerinin özellikle insan 

sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bu emisyon tiplerinin çok daha fazla zararlı olduğu sonucunu 

göstermektedir.  

 

4. TARTIġMA 

 

Doğal güzellikleri, kültürel ve sosyal imkanları ve tarihi önemiyle insanlar tarafından tercih 

edilen turistik bölgeler bu bölgelere ulaĢımda ciddi emisyon miktarına maruz kalmaktadır. Turizimin 

geleceği onun korunmasına ve geliĢtirilmesine bağlıdır. Son zamanlarda populer olan kruvaziyer 

truzimi de çevre kirliliğine neden olduğu sonuçlardan görülmektedir. Bu çevre kirliliğinden turistik 

bölge halkının yanı sıra ziyarette bulunan tursitlerde etkilenmektedir. Gelen  gemi ve turistt sayısıyla 

paralel miktarda emisyon miktarı arttığından dolayı bu emisyonların sonucu düĢük hava kalitesine 

maruz kalan kiĢi sayısı da fazladır. Yukarıdaki sonuclar BM‘nin limanlarda sülfür içeriği az olan 
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yakıtı kullanmasıyla ilgili direktifi sonucunda daha az çıkmıĢtır. Denizcilik ve Çevre ile ilgili 

kurumların daha fazla önlem alarak temiz yakıt veya teknolojilerin tercih edilmesini zorunlu hale 

getirmesi gerekmektedir.  
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Özet 

 

Dünyada özellikle son elli yıllık dönemde yaĢanılan ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknolojik 

geliĢmeler dünya literatüründe sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasına ve sürekli olarak 

gündemde kalmasına neden olmuĢtur. Kavram, özellikle 1992‘de Rio de Janerio‘da gerçekleĢtirilen 

BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Dünya Zirvesi‘nden sonra hemen hemen tüm 

sektörler için sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiĢ ve turizm sektörü de bu çerçevede ele 

alınmaya baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda turizm, bir toplumun ekonomik refahı olduğu kadar yaĢam 

kalitesi ve uluslararası alanda iletiĢimini güçlendiren ve sosyo-kültürel alıĢveriĢe de imkân sağlayan 

önemli bir sektör konumundadır.  

Türkiye‘de sürdürülebilir turizm ve ekoturizm yaklaĢımları 1990‘ların sonlarından itibaren geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Günümüzde geleneksel kitle turizminin yanı sıra doğayı ve yeni kültürleri keĢfetmek, 

günlük yaĢam tarzından uzaklaĢarak kısa süreliğine dahi olsa değiĢik kültürleri yerinde yaĢamak için 

seyahat edenler artık, kendilerinin de köy sosyal hayatı içinde aktif olarak rol alabilecekleri turizm 

hareketlerine katılmak istemektedirler. Ortaya çıkan bu değiĢim turizm tercihlerinin değiĢtiğini 

göstermektedir. Ancak, bu değiĢim, nüfus artıĢı, teknolojik geliĢmeler ve kaynak kullanımındaki 

talebin artması ile doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmıĢ ve bu alanların korunmasına yönelik 

politikaların geliĢtirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır. Doğal kültürel varlıkların korunarak 

kullanımını ve yerel halkın aktif katılımını amaçlayan ekoturizm bu açılardan büyük bir önem arz 

etmektedir.  

Korunan alanlar, doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması vasıtasıyla ekonomik ve sosyal 

geliĢmeye önemli katkılar yapabilen alanlar olarak görülmektedir. Bu bağlamda dikkat çekici 

merkezlerden olan, Muğla Ġli Milas Ġlçesi ve Aydın Ġli Söke Ġlçesi sınırları içinde yer alan Bafa Gölü 

ve çevresi, ekoturizm geliĢimi açısından son derece önemli tabiat parklarından birisidir. ÇalıĢmanın 

temel amacı, bir taraftan Bafa Gölü Tabiat Parkı‘nın turizm potansiyelini ortaya koymak diğer taraftan 

da alanın koruma kullanma dengesinin nasıl sağlanabileceği üzerine öneriler geliĢtirmektir. 

 

Anahtar kelimeler: Korunan alanlar, ekoturizm, koruma-kullanma dengesi, Bafa Gölü Tabiat Parkı, 

Türkiye 

 

Examination of Tourism Intended Uses in Natural Areas in Turkey in Terms 

of Protection-Use Balance: Example of Bafa Lake Nature Park 
 

Abstract 

 

The ecological, economic, social and technological developments experienced especially in the last 

fifty years in the world have caused the emergence of the concept of sustainability in the world 

literature and its permanent remaining on the agenda. This concept has become a frequently used 

concept almost for all sectors especially after the United Nations Conference on Environment and 

Development, the World Summit held in Rio de Janerio in 1992, and the tourism sector has begun to 

be addressed in this context. In this context, tourism is an important sector that strengthens the quality 

of life and the communication in the international arena of a society as well as economic well-being 

and also provides an opportunity for socio-cultural exchange.  
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The sustainable tourism and ecotourism approaches began to develop in Turkey since the late 1990s. 

Today, travelers from now on want to participate in tourism activities in which they can also take an 

active role in the village social life in order to discover nature and new cultures in addition to 

conventional mass tourism and to experience different cultures in place, even if for a short time, by 

staying away from the daily lifestyle. This change that has emerged indicates that tourism preferences 

have changed. However, this change has increased the pressure on natural resources along with the 

population increase, technological developments and the increase in demand in the use of resources 

and has revealed the necessity of developing policies for the protection of these areas. Ecotourism 

aiming at the use of natural cultural assets by protecting them and the active participation of local 

people has a great importance from these aspects.  

Protected areas are considered as the areas that can make significant contributions to economic and 

social development through the conservation of natural and cultural resource values. In this context, 

Bafa Lake and its surroundings, one of the remarkable centers, located within the boundaries of Milas 

district of Muğla Province and Söke District of Aydın Province is one of the extremely important 

nature parks in terms of ecotourism development. The main objective of this study is, on the one hand, 

to reveal the tourism potential of Lake Bafa Nature Park and on the other hand to develop proposals 

for how to ensure the protection-use balance of the area. 

 

Keywords: Protected areas, Ecotourism, Protection-use balance, Bafa Lake Nature Park, Turkey 

 

GĠRĠġ 

 

Ekoturizm fikri insanların doğaya karĢı olan merak ve ilgilerinin birleĢmesi sonucu ortaya 

çıkmıĢtır (Benzer, 2006). Ġnsanlar kitlesel turizm hareketlerine katılmak yerine bireysel turizm 

hareketlerine doğru yönelmeye baĢlamıĢ, kalabalık alanlar yerine doğal yapısı bozulmamıĢ, 

kirlenmemiĢ alanlara yönelmeye bağlamıĢlardır. Bu da beraberinde klasik turizm anlayıĢının yerine 

alternatif turizm anlayıĢını getirmiĢtir. Ġnsanların doğayla baĢ baĢa kalma ihtiyacına cevap verme, 

çevreye zarar vermeden doğal ve kültürel kaynakları koruma, aynı zamanda koruyarak onun 

geliĢtirilmesine katkı sağlamanın alternatif turizm türlerinden biri olan ekoturizmle mümkün 

olabileceği görüĢü günümüzde ön plana çıkmıĢtır (Çakır, 2011:1). 

Ekoturizm kavramı sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte gündeme gelmiĢ bir kavramdır. 

Gerçekte bu kavram çevresel, ekonomik ve sosyal iliĢkiler bütünüdür (AhipaĢaoğlu ve Çeltek, 2006). 

2002 yılının Mayıs ayında, Kanada‘nın Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen 1100 delegenin 

katılımıyla yapılan Dünya Ekoturizm Zirvesi‘nde tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanım 

yapılmıĢtır. Buna göre ekoturizm, ―yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürebilirliğini güvence altına 

alan, bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel 

bütünlüklerini koruyup gözeten, çevreye duyarlı bir seyahat Ģekli‖ olarak tanımlanmaktadır (Uçar vd., 

2010). 

Kitle turizmi doğal kaynakların ve peyzajın bozulmasına, çevre kirliliğine, kültürel değiĢimlere 

yol açmakta ve elde edilen gelirin önemli bir bölümü o yörenin dıĢına gitmektedir. Oysa ekoturizm 

geniĢ alanlardaki ekolojik yapıyla birlikte düĢünülmesi gereken bir turizm türü olduğundan, bütün 

turizm çeĢitlerinde bunların dengesini bozacak müdahalelerden kaçınılması ana amaçtır (Neyisçi 

1998:317). Ekoturizm hareketinin olumlu sosyal ve çevresel etkisi olsa da, iyi planlanmadığı 

durumlarda, kitle turizmi kadar çevresel tahribata sebebiyet verebilmektedir. Bunun nedeni ekoturizm 

destinasyonlarının hassas ekosistemler olması ve bu bölgelerde yapılacak turizm hareketlerinin doğal 

kaynaklara zarar verebileceği gerçeğidir (Yürik, 2016). Ekoturizm de, kitle turizminin aksine turist 

sayısını aza indirmek ve turizmi yıl içinde yaymak, doğal çevreye yapılan baskıyı azaltmak, tahribatı 

önlemeye yönelik planlar yapmak ve uzun vadeli ekonomik çıkarları gözetmek daha ön plandadır.  

Ekoturizm etkinlikleri için doğal ve kültürel olmak üzere iki çekim kaynağı bulunmaktadır. 

Doğal çekim kaynakları; biyolojik çeĢitlilik (bitki ve yaban hayvanı tür ve genetik çeĢitliliği, 

ekosistem çeĢitliliği) ilginç jeomorfolojik oluĢumlar (mağara, kanyon, fosil alanlar, Ģelale, vb.), 

hidroloji (göller, nehir, termal kaynaklar vb.), ilginç iklim özellikleri (nem, sıcaklık, gün ıĢığı vb.) ve 

manzara noktaları vb. sayılabilir. Kültürel çekim kaynakları ise, tarihi ve arkeolojik kalıntı ve eserler, 

yöresel festivaller, folklor, yöresel mimarisi ve ürünler arazi kullanım desenleri vb. olmak üzere 

sınıflandırılabilir. Ekoturizm kapsamı içerisinde özellikle biyolojik çeĢitlilik ile ilgili değerler her 
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zaman diğer değerlerden daha yüksek çekiciliğe ve önceliğe sahiptir (Gül ve Özaltın, 2007:22). 

Turoğlu ve Özdemir (2005:97)‘e göre ekoturizm; doğal ve kültürel miras konulu, ziyaretçi ve yerel 

halkın menfaatlerini gözeten, korumacı ve eğitsel, sürdürülebilir turizm faaliyetleridir. Ekoturizmin 

belli hedefleri vardır. Bu hedefleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür; 

 Doğal ve kültürel mirasın korunmasına aktif olarak katkıda bulunmak, 

 Halkın refah seviyesini yükseltmek, 

 Yörenin doğal ve kültürel mirasını turistlere tanıtmak, 

 Gruplara olduğu kadar, bireysel turistlere de en iyi imkânları sunmak, 

 Geri kazanılması mümkün olmayan kaynak kayıplarını en aza indirmek, 

 Turizm yönetimi ve ilgili organizasyonlarda yerel halkın katılımcı rol alması, 

 Turiste tanıtma-bilgilendirme, yerel halka ise kültürel, sosyal ve ekonomik geliĢme hizmeti 

getirmek, 

 Turistlerin olduğu kadar yerel halkın da sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlenmelerini 

sağlamak,  

 Ekoturizm faaliyetlerindeki iĢ imkânlarını tekelcilikten kurtarıp, geliri yerel halk ile ilgili 

kurum ve kuruluĢlara eĢit olarak yayarak dağıtmak,  

 Turizm faaliyetlerinin her anlamdaki olumsuz etkilerini en aza indirmektir.  

Çevre üzerinde mümkün olduğunca az etki bırakacak Ģekilde peyzajı, yaban yaĢamını, kır 

olgusunu inceleme, gözlemleme ve yaĢama gibi özel amaçlar ile doğal alanlara yapılan gezileri içeren 

bir turizm Ģekli olan ekoturizm, nadir özellikleriyle öneme sahip doğal ve kültürel alanların tanıtımına 

olumlu yönde katkı sağlanırken, ziyaretçilerden elde edilen gelirler özel alan ve ögelerin korunmaları 

için kullanılabilmekte ve bu alanlar cazibe merkezi haline gelmektedirler (Polat, 2006:305). 

Ekoturizm, doğaya dayalı turizmin bir alt kategorisi olarak görülmektedir. Doğayı anlama ve doğadan 

zevk almanın yanı sıra, kırsal kalkınmayı desteklerken doğal çevreyi koruyacak eylemlerde bulunmayı 

da gerektirmektedir. Bu yönüyle ekoturizmin doğal ve kültürel zenginliklere sahip geliĢmekte olan 

ülkelerdeki kırsal alanlar için önemli bir sürdürülebilir gelir kaynağı olduğu da dikkat çekmektedir 

(Türker, 2013:1093). 

Ekoturizmin istenilen her bölgede gerçekleĢtirilmesi mümkün değildir. GeliĢtirilmesi planlanan 

alanın belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler Ģöyle sıralanabilir (Soykan, 2004): 

 Erişilebilirlik: Turistlerin bölgeye kolay ulaĢımının sağlanabilmesi için kırsal turizmin 

geliĢeceği alanın kolay eriĢilebilir olması gerekir. 

 Doğal güzellikler ve korunmuşluk: Bir bölgede ekoturizmin geliĢebilmesi için bölgenin 

doğal güzelliklerinin olması ve bu güzelliklerin korunmuĢ olması gereklidir. Çünkü 

ekoturizm doğa temelli bir turizm çeĢididir. 

 Tarihi ve kültürel değerler ve korunmuşluk: Bölgeye özgü tarihi ve kültürel değerlerin var 

olması ve bunların korunmuĢ olması gereklidir. 

 Kaliteli su kaynakları ve rekreasyonel etkinliklere uygunluk: Ekoturizm aktivitelerinin 

geliĢtirilebileceği korunmuĢ su kaynaklarının bulunması gereklidir. 

 Konaklama olanakları: Bölgeye gelen turistlerin konaklama ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri 

yerlerin bulunması gereklidir (köy, çiftlik evi, kırsal pansiyon). 

 Kırsal-geleneksel ürünler: Turistlere tanıtımı ve pazarlaması yapılabilecek geleneksel 

ürünlerin bulunması gerekir (yemek, eliĢi, vb.). 

 Yerel halkın turizme istekliliği: Gelen turistlerin ihtiyacını karĢılayabilmeleri için yöre 

halkının turizm geliĢimini benimsemiĢ olması gereklidir. 

 Yakın çevrenin ekoturizmi desteklemesi, 

 Yerel örgütlenme, organizasyon: Bölgede ekoturizmin geliĢimini destekleyici kooperatif, 

dernek, kurularak turizm geliĢimi örgütlü bir Ģekilde sağlanmalıdır. 

 Gelişme kolaylığına sahip ortamlar. 

 

Bu özellikler çerçevesinde düĢünüldüğünde, Bafa Gölü ve çevresi, ekoturizm geliĢimi açısından 

son derece önemli tabiat parklarından birisi olup, bu sebeple de çalıĢmada örnek alan olarak 

seçilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, doğal ve kültürel değerleriyle önem taĢıyan Bafa Gölü Tabiat Parkı 

ile yakın çevresinin doğal ve kültürel özelliklerine ana hatlarıyla değinmek, ekoturizm ve rekreasyon 
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etkinlikleri açısından taĢıdığı potansiyeli belirlemek ve koruma kullanma dengesinin sürdürülebilir 

turizm planlamasının açısından gerekliliğini ortaya koymaktır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışma Alanının Tanıtımı ve Genel Özellikleri 

Alüvyon baraj göllerinden olan Bafa Gölü, Aydın ve Muğla ili sınırları içerisinde, Söke 

ilçesinin 25 km kadar güneyinde Söke-Milas karayolunun doğusunda yer almaktadır (ġekil 1). 

Güneyinde, Ilbıra dağları, kuzeyinde ise BeĢparmak dağları yer almaktadır. Gölün ana su kaynağı, 

Büyük Menderes Nehri ve etrafındaki dağlardan gelen yer altı ve yer üstü sularıdır. YaklaĢık 60 

km²‘lik yüz ölçüme sahip olan Bafa Gölü‘nün denizden yüksekliği 2 m, yüzey alan büyüklüğü 6708 

ha, en derin bölümü 25 m, uzun ekseni 16 km ve en geniĢ yeri 6 km‘dir (DKMP, 2016). Bafa Gölü, 

zengin doğal ve kültürel kaynak değerleri nedeniyle Bakanlar Kurulunun 94/5451 sayılı kararı ile 

08.07.1994 tarihinde 12281 hektarlık bir alanı kapsayacak Ģekilde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiĢtir 

(RG, 1994). 

Bafa Gölü, ülkemizde nispeten az bozulmuĢ ve en az 20.000 su kuĢunu bir arada barındırabilme 

özelliğine sahip 1. sınıf sulak alandır. Bafa Gölü ve göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 250 metrelik 

kıyı bandı ile tabiat parkı sınırları dâhilinde kalan antik Ģehirler (Heraklia ve Latmos) ve arkeolojik 

eserlerin tamamı ise, 1. Derece Arkeolojik Sit statüsündedir. Jeomorfolojik açıdan önemli alanlar 

(Kumullar, Tombololar, Kıyı kordonları, Lagünler), Karasal Ekosistem çeĢitliliği (Orman, Çayır, 

Kayalık, Kumul, Zeytinlikler), Sucul Ekosistem ÇeĢitliği (Acı su gölü, Akarsu (Sürekli, mevsimsel), 

Tatlı su kaynakları, (Acı su sazlıkları, Acı su ve tuzlu su bataklıkları), Flora tür zenginliği (80 

familyaya ait 237 cins, 325 tür, 22 alttür ve 7 varyete), Fauna tür zenginliği (5 iki yaĢamlı türü, 22 

sürüngen türü, 19 memeli türü, 260 kuĢ türü, 14 balık türü, 52 böcek türü) ve Arkeolojik zenginlik 

(Heraklia ve Latmos Antik ġehirleri, Bizans kaleleri, manastırları, kuleleri, kaya mezarları, Türk 

kervansarayı) alanın önemli kaynak değerleridir (OSĠB, 2016).  

 

 
                           Kaynak: Gate of Turkey, 2016 

ġekil 1: Bafa Gölü Tabiat Parkı 
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Gölde kaya bloklarından dört ada vardır (ġekil 2). Yayla yarımadası burnunda Uyuz Adası, 

kuzey kıyısı yanında Ġkiz Adalar ve güney doğusunda ise Gavur Kalesi Adası yer almaktadır. Göl 

içindeki adalar da antik çağ da yerleĢim görülmüĢ olup Karia bölgesi içinde önemli bir ağırlığa sahiptir 

(Akarsu, 2000: 78). 

Bafa Gölü, Büyük Menderes Deltasının sahip olduğu ekosistem özelliklerini bünyesinde 

barındırmakta ve yine nesli tehlike altında bulunan birçok kuĢ türüne üreme ve kıĢlama ortamı 

sağlamaktadır. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan KaĢıkçı KuĢu göldeki adacıklarda, Ak 

Kuyruklu Kartal ise gölün bitiĢiğindeki BeĢparmak Dağları‘nda üremektedir. KıĢ aylarında göle 

barınmak amacıyla Küçük Batağan, Bahri, Karabatak, Küçük Karabatak, Tepeli Pelikan, Boz Ördek, 

ElmabaĢ Patka, Bataklık kırlangıcı, Mahmuzlu KızkuĢu, Sakarmeke ve Flamingo gibi kuĢlar 

gelmektedir. Bu nedenle de Bafa Gölü Türkiye‘nin önemli kuĢ alanlarından bir tanesidir. Gölün 

plankton ve su bitkileri açısından çok zengin olması ise birçok balık türünün gölde yaĢamasına imkân 

sağlamaktadır (EKODOSD, 2016). 

 

 
  Kaynak: Haberankara, 2016 

ġekil 2: Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Flamingolar 

 

Yöntem 

ÇalıĢmada, Mart-Mayıs 2016 tarihlerini kapsayan üç aylık dönemde yapılan arazi gözlemleri, 

tabiat parkına gelen ziyaretçilerle, iĢletme sahipleriyle ve bölgede yaĢayan yerel halkla yapılan 

görüĢmeler, yapılandırılmamıĢ mülakatlar ve yazılı dokümanları inceleme gibi veri toplama 

tekniklerinin kullanılmasıyla elde edilen nitel araĢtırma verileri kullanılmıĢtır. Ayrıca alanın 

korunması ve iĢletilmesinden sorumlu olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 

yetkilileri ile görüĢme ve yapılandırılmamıĢ mülakatlar gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Yıldırım ve ġimĢek (2008); nitel araĢtırma yöntemini; ―gözlem, görüĢme ve doküman analizi 

gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araĢtırma‖ olarak 

tanımlamıĢtır (Özmen, 2010). 

Elde edilen verilerin özgün Ģekline mümkün olduğunca bağlı kalınmıĢ ve betimsel bir 

yaklaĢımla veriler sunulmuĢtur. ÇalıĢmada, betimsel ve içerik analizi olmak üzere iki veri analiz süreci 

kullanılmıĢtır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008). Sonuçlar, mevcut literatür yardımıyla tartıĢılarak, Bafa 

Gölü Tabiat Parkı‘nın ekoturizm potansiyeli ve alanda devam eden koruma-kullanma durumu ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak alanın sürdürülebilir bir Ģekilde yönetilebilmesi için bazı 

öneriler geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın Doğal ve Kültürel Kaynakları 

Türkiye‘nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki geçiĢ noktası üzerinde bulunması, üç 

tarafının farklı ekolojik karakterdeki denizlerle çevrili oluĢu, deniz seviyesinden 5000 metreyi aĢan 

yükseklik farklılıkları ve bu özellikleri neticesinde ortaya çıkan iklim çeĢitliliği, Türkiye‘yi sulak 

alanlar bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkelerinden biri yapmaktadır (TRADR, 

2008:11).  

Ülkemizin en önemli yaĢam alanlarından olan sulak alanlarımızı korumak, biyoçeĢitliliğin 

korunması açısından büyük önem taĢımaktadır. Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehir Havzasının 

güneydoğu kesiminde, MenteĢe Dağlarının içine sokulmuĢ sığ bir tatlı su gölüdür. Bafa Gölü bu 

bağlamda önemli göllerimizden olup, önemli sulak alanlarımızdan da bir tanesidir. 

Bafa Gölü ile bütünleĢen BeĢparmak dağlarının alt kesimleri zeytinlik, orta kesimler ormanlık, 

zirve ise kayalık bir yapıysa sahiptir. Bu dağların alt kıvrımlarında Toroslara paralel olarak uzanan 

MenteĢe Dağları bulunmaktadır. Dağlarda, gnays kayaları içerisinde, kuvars, feldispat ve mika 

bulunmaktadır. Göl kenarındaki kumsallar bu kayaların doğal etkenlerle ayrıĢması sonucu 

oluĢmaktadır. Özellikle Kapıkırı köyündeki kumsallar feldispat cevheri açısından zengindir. Bafa 

Gölü‘nde Akdeniz iklim tipi görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kıĢlar ılık ve yağıĢlı geçmektedir. 

Göl ve çevresi AĢağı Menderes Havzasında yer almakta ve toprak yapısı genellikle alüvyonal 

karakterdedir. Kireççe zengin olup, bünyeleri kilden çok hafif kuma kadar bulundukları yerin denize 

yakınlığı ile bağlantılı olarak değiĢiklik göstermektedirler.  

Bafa Gölü sahip olduğu biyolojik çeĢitlilik, farklı ekosistemler ve doğal güzellikleri nedeni ile 

önemli sulak alanlarımızdan bir tanesidir. Flora açısından 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür, 22 alttür 

ve 7 varyete, fauna açısından 5 iki yaĢamlı türü, 22 sürüngen türü, 19 memeli türü, 260 kuĢ türü, 14 

balık türü, 52 böcek türüne ev sahipliği yapmaktadır. 

Arkeolojik zenginlik açısından ise, Heraklia ve Latmos Antik Ģehirleri, Bizans kaleleri, 

manastırları, kuleleri, kaya mezarları, Türk kervansarayı alanın önemli kaynak değerlerini 

oluĢturmaktadır (ġekil 3) (OSĠB, 2016).  

 

 
  Kaynak: Bafa ekoturizm, 2016 

ġekil 3: Kaya mezarları 

 

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi  

Bafa Gölü havzası, Akdeniz ikliminin etkisinde olup ağırlıklı olarak Akdeniz bitki örtüsü 

yaygındır. Bafa Gölünün tarihi bir yanının olması, Bodrum, Didim gibi turizm merkezlerine yakın 

olması ve diğer doğal özellikleri onu bir cazibe noktası haline getirmiĢtir. Heraklia kenti ve adalar 

üzerinde yer alan manastırlara Milas, Bodrum ve Söke civarından günübirlik turlar düzenlenmektedir.  
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Ayrıca yaklaĢık 2000 yaĢında olan ve ülkemizin bilinen en yaĢlı zeytin ağacı, Bafa Gölü 

kıyısında bulunmaktadır. Bölgede zeytin dıĢında önemli oranda orkide yayılıĢı da görülmektedir. Göl 

çevresinde farklı 20 türe ait orkide örnekleri mevcuttur. Titrek kavak (Populus tremula L.), ıhlamur 

(Tilia sp.), çınar (Platanus sp.), söğüt (Salix sp.) gibi ağaç türlerinin yanı sıra kıyı Ege Bölgesi‘nin ve 

Akdeniz‘in karakteristik türlerinden olan adaçayı, kekik, lavanta gibi aromatik türler ve tıbbi önemi 

olan papatyalar da bu bölgede önemli miktarda yetiĢmektedir. Ayrıca maki ve frigana toplulukları, 

böğürtlen (Rubus sp.) ile dağınık kızılçam (Pinus brutia) toplulukları da bölgede görülmektedir 

(Bayram, 2014:55).  

Gölün plankton ve su bitkileri açısından çok zengin olması ise birçok balık türünün gölde 

yaĢamasına imkan sağlamaktadır. Bugüne kadar yapılan çalıĢmalarda toplam 20 balık türü tespit 

edilmiĢtir. Bunlardan bazıları, yılan balığı (Anguilla anguilla), çipura balığı (Spanus aurata), sazan, 

(Cyprinus carpio), Ulubat balığı (Acanthobrama mirabilis) (Endemik), Kababurun balığı, 

(Chondrostoma meandrense), Bıyıklı balık (Barbus capito pectoralis) gibi türlerdir (Kuru vd., 2001). 

Bafa Gölü‘nde gerçekleĢtirilen Üreyen KuĢlar ÇalıĢması‘nda da 94 kuĢ türü gözlenmiĢ olup; 

bunlardan 70‘inin alanda ürediğine dair bulgular elde edilmiĢtir. Bu kuĢ türlerinden bazıları ise 

Ģunlardır; Küçük Batağan (Tachybaptus ruficollis), Bahri (Podiceps cristatus), Karaboyunlu Batağan 

(Podiceps nigricollis), Karabatak (Phalacrocorax carbo), Küçük Balaban (Ixobrychus minutus), Alaca 

Balıkçıl (Ardeola ralloides), Gri Balıkçıl (Ardea cinerea) gibi türlerdir (Atalay, 2012:139). 

Alanda görülen tüm bu doğal ve kültürel özellikler, alanın özellikle günübirlik kullanımına 

yönelik talepleri gündeme getirmiĢ ve alan artan bir Ģekilde turizm amaçlı kullanılmaya baĢlamıĢtır. 

Bu bağlamda kuĢ gözlemcilerinin, botanikçilerin, ressamların, doğa tutkunlarının, devasa kaya blokları 

ve antik yürüyüĢ rotalarıyla doğaseverlerin ve sporcuların uğrak noktalarından birisi olmuĢtur (ġekil 

4). Alana bakıldığında, gölde yoğun biçimde balıkçılık yapılmaktadır. Bununla birlikte gölün batısında 

günübirlik kıyı dinlenme tesisleri yoğunluk göstermektedir. Güney kıyılarında kırsal kıyı yerleĢimleri 

ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Herakleia, Latmos ve Myus antik kentleri yer almaktadır. 

Artan turizm talebi ve alanın koruma gerekçelerini sürdürülebilir bir Ģekilde dengede tutabilmek için 

ise, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‘nca hazırlanan planlar kapsamında tabiat parkının %14,8‘i mutlak 

koruma, %83,8‘i sınırlı kullanım, %1,4‘ü kontrollü kullanım alanı olmak üzere üç bölgeye ayrılmıĢtır. 

Tabiat Parkı içerisinde, dört adet tur güzergahı, iki adet tekne tur güzergahı (ġekil 4), beĢ adet mola 

noktası, beĢ adet manzara seyir noktası, iki adet gezici kontrol birimi, iki adet giriĢ kontrol noktası, 

Ġdare-Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi, iki adet tanıtım birimi, dört adet günübirlik kullanım alanı 

planlanmıĢtır (OSĠB, 2016). 

 

 
Kaynak: Tatil Gezisi, 2016 

ġekil 4: Sandal turu 
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Elde edilen bu bilgiler, Bafa Gölü ve çevresinin pek çok turizm faaliyetine uygun olduğunu 

göstermektedir. Örneğin, kuĢ gözlemciliği, doğa yürüyüĢü (trekking), hava sporları turizmi, su sporları 

turizmi, sportif olta balıkçılığı, atlı doğa yürüyüĢü, bisiklet turizmi, botanik turizmi, yaban hayatı 

(fauna) gözlemciliği, tarım ve çiftlik (agro) turizmi, foto safari ve kamp karavan turizmi gibi pek çok 

faaliyetin gölde ve civarında gerçekleĢtirilmesi mümkündür. Ancak, göl ve çevresinin sahip olduğu 

hassas ve kırılgan ekolojik yapıyı dikkate almayan uygulamaların Bafa Gölü‘nün sürdürülebilirliğini 

tehlikeye atacağı göz ardı edilmemelidir. Benzer Ģekilde göl çevresinde yaĢayan yerel halkın sosyo-

ekonomik yapısına dikkate almayan ve yerel halkın geliĢimine katkı sağlamayan faaliyetler ekoturizm 

anlayıĢından uzak faaliyetler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Koruma kullanma dengesinin 

sağlanabilmesi için gölün ekolojik yapısına ve yerel halkın sosyo-ekonomik yapısına uygun turizm 

faaliyetlerinin belirlenmesi ve buna uygun planlamaların yapılması gerekmektedir.  

Bu kapsamda alanın ekolojik, ekonomik ve sosyal yapısına uygun olabileceği düĢünülen 

aktiviteler aĢağıda listelenmiĢtir: 

Kuş gözlemciliği; günümüzde doğaya zarar vermeyen, en yaygın açık hava rekreasyon faaliyeti 

haline gelmiĢtir. Bafa Gölü ve çevresi sahip olduğu kuĢ türü çeĢitliliği, iklim yapısı ve arazi 

formasyonu ile kuĢ gözlemciliğine son derece uygun koĢullara sahiptir. 

Doğa yürüyüşü (trekking); trekking, kelime anlamı olarak ―uzun ve zorlu yolculuk‖ demektir. 

Bafa Gölü ve çevresi sahip olduğu iklim yapısı, arazi formasyonu, arkeolojik yapısıyla, flora ve 

faunasıyla doğa yürüyüĢlerine ve hatta kaya tırmanıĢlarına uygun özellikler taĢımaktadır. 

Sportif olta balıkçılığı; göl ve çevresinde balıkçılık son derece geleneksel usullerle ve 5-6 metre 

uzunluğunda küçük sandallarla yapılan ekonomik bir aktivite konumundadır (ġekil 5). 2014 yılı itibari 

ile gölde avlanan kefal 183 ton, levrek 11 ton, çipura 8 ton, yılan balığı ise 2 ton olmuĢtur. Bu veriler 

gölün balıkçılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir (Tuna, 2015). Balık 

avlama genellikle sonbahar ve kıĢ aylarında daha yoğun yapılmaktadır. Ancak, son dönemde gölde 

yaĢanan kirlilik ve buna bağlı gözlemlenen balık ölümleri balıkçılığı önemli ölçüde etkilemiĢtir. Bu 

nedenle, sonbahar ve kıĢ aylarında sandalların balık tutmak isteyenlere kiralanması, diğer aylarda ise 

sandal turlarının düzenlenmesi göl çevresinde yaĢayan sandal sahibi her hane için önemli bir konu 

haline gelmiĢtir. 

 

 
Kaynak: Günaydın Milas, 2016 

ġekil 5: Balıkçı teknesi 

 

Botanik turizmi; bölge biyolojik çeĢitlilik açısından oldukça zengin bir bölge olması nedeni ile 

botanik turizmine oldukça uygundur. 

Foto safari; Günümüzde dijital fotoğrafçılıkta yaĢanan geliĢmeler insanların fotoğrafçılığa olan 

ilgisini artırmıĢ ve doğal alanlar bu bağlamda fotoğraf objesi olarak büyük önem kazanmıĢtır. Bafa 

gölü ve çevresi sahip olduğu güzellikler ve doğal peyzaj nedeni bu açıdan oldukça dikkat çekici 

yerlerden birisidir. 
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Atlı doğa yürüyüşü; tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yörelerimizde günübirlik veya 

birkaç günlük gezi programları Ģeklinde yapılan atlı doğa yürüyüĢleri için Bafa Gölü ve çevresi uygun 

alanlar sunmaktadır. 

Bisiklet turizmi; bisiklet turları tüm Dünya ile birlikte günümüzde ülkemizde de hızla 

yaygınlaĢan bir turizm türü haline gelmektedir. Son yıllarda seyahat acenteleri tarafından doğal 

güzelliklere sahip kırsal alanlarda düzenlenmeye baĢlanmıĢtır.  

Kamp karavan turizmi; Bafa Gölü‘nün birçok turizm merkezine (Akbük, Didim, Bodrum vb.) 

yakın oluĢu kamp ve karavan turizmi açısından önemini artırmaktadır. 

Tarım ve çiftlik (agro) turizmi; kırsal alanlarda konaklama ve etkinlikler köy yerinde yapılıyorsa 

bu turizm türü çiftlik turizmi olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir kırsal yerleĢimde ekonomik 

etkinlik tarım ise ve turistik uygulamalar da ağırlıklı olarak tarıma dayalı olarak yapılıyorsa, bu tür 

turizme tarım turizmi denilmektedir. Bölge, göl çevresindeki kırsal yerleĢimler nedeni ile bu tip 

faaliyetler açısından son derece uygun koĢullar taĢımaktadır.  

Yöresel ürünlerin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi açısından da tarım ve çiftlik turizmi önem 

taĢımaktadır. Tarım ve çiftlik turizmi kapsamında uygulanan bağ bozumu ve hasat Ģenlikleri yörede 

uygulanabilir faaliyetler arasında yer almaktadır. Örneğin, zeytincilik ve zeytinyağı üretimi Kapıkırı 

köyündeki en önemli ekonomik aktivitelerden birisidir. Zeytin hasadının ve zeytinyağı üretiminin 

yapıldığı dönemlerde düzenlenecek turlar tarım ve çiftlik turizmi kapsamında önemli bir potansiyele 

sahiptir. Ayrıca, yörede zeytin üretimi tamamen organik olarak gerçekleĢtirildiğinden, organik zeytin 

ve zeytinyağı son derece önemli ve pazarlanma potansiyeli oldukça yüksek yöresel ürünler olarak 

dikkati çekmektedir. 

 

Bafa Gölü Tabiat Parkı İçin Koruma Kullanma Önerileri 

Türkiye sulak alanlar bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Türkiye‘deki sulak 

alanlar değerlendirildiğinde Bafa Gölü de dahil olmak üzere yanlıĢ kullanımdan dolayı ortaya çok 

çarpıcı görüntüler çıkmaktadır. Bafa gölü çevresiyle bir bütündür. Çevresinde bulunan Büyük 

Menderes havzasındaki kullanımlardan oldukça fazla etkilenmektedir (Akıncı vd., 2016). Gölün 

kuzeyinde yer alan bataklıkları ve sazlıkları kurutma faaliyetleri ve tarım alanı kazanma çabaları, gölü 

ve çevresini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu kapsamda göl civarında yaĢayan ve balıkçılıkla uğraĢan 

yerel halk en olumsuz etkilenenler olmuĢtur. Kurutma faaliyetlerinin yanı sıra havzada devam eden 

tarımsal faaliyetler (ilaçlama ve gübreleme vb. kimyasal uygulamalar) göl ve çevresindeki doğal 

yaĢamı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir (Sütgibi, 2008:223). 2006 yılı Ekim ayında Bafa 

Gölü, Kapıkırı mevkiinde yapılan incelemelerde göl kenarında kıyıya vurmuĢ vaziyette toplu balık 

ölümleri tespit edilmiĢtir (ġekil 6).  

 

 
Kaynak: Yabantv, 2016 

ġekil 6: Balık ölümleri 
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Ölen balıkların Atherina boyeri Risso, Syngnathus abaster Risso ve Anguilla anguilla 

türlerinden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Toplu balık ölümlerinin sebebi, su kalitesi ile ilgili olarak tuzluluk 

seviyesindeki artıĢa, çözünmüĢ oksijen miktarının düĢük olmasına, nitrit ve amonyak miktarlarının 

balıkta sublethal etkiler meydana getirebilecek seviyelerde olmasına ve suçiçeği oluĢumuna neden 

olan Cyanopyta grubundan organizmaların suda bol miktarda bulunmasıyla balık solungaçlarının 

tıkanmasına bağlanmıĢtır (Yabanlı vd., 2011:36).  

Bafa Gölü ile gölün en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri arasına 1985 yılında 6 km 

uzunluğunda toprak bir set yapılmıĢtır. Gölün en önemli su kaynağı olan nehirden set ile ayrılması, 

göldeki su seviyesinin büyük ölçüde düĢmesine neden olmuĢtur. Su seviyesinin düĢmesi sonucunda 

sazan balıklarının yaĢadığı alanların çoğu yok olmuĢtur. Set inĢaatından sonra gölde ekolojik 

bozulmalar baĢlamıĢtır. Bu ekolojik bozulmaların baĢında alg patlaması olarak adlandırılan 

ötrofikasyon gelmektedir. Gölde azot ve fosfor içerikli besleyici tuzların artmasıyla birlikte alg artıĢı 

gözlenmiĢ ve bu alglerin dibe çöküp ayrıĢması sonucu dipteki oksijen tükenerek hidrojen sülfür gazı 

birikmesiyle gölde kötü koku oluĢumu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca ipliksi alglerin balık solungaçlarını 

tıkaması ve tuzluluğun artması sonucu toplu balık ölümleri yaĢanmıĢtır (Cirik ve Cirik, 2008:119). Göl 

ekosistemini korumak ve dengelemek üzere hazırlanan ĢiĢme savak sayesinde Büyük Menderes 

Nehri‘nden göle zaman zaman su verilmektedir. Ancak, Söke Ovası‘nda yaz aylarında pamuk ekimi 

nedeniyle sulama yapıldığından, gölün ihtiyacı olan su yazın verilememektedir. Bu durum gölün 

ekolojik yapısını olumsuz etkilemektedir. 

Bütün bu olumsuzluklar dikkate alınarak, Bafa Gölü‘nün sürdürülebilirliği için dikkate alınması 

gereken baĢlıca konular ise Ģunlardır (Akarsu, 2000: 90); 

 Turizme hizmet eden tesislerin plansız ve çevreyle uyumsuz inĢa edildiği dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle inĢasına izin verilen tesislerin çevreye ve doğaya zarar vermeyen 

malzemeleri içermesi uygun bir yaklaĢım olacaktır. 

 Göl ekolojisindeki değiĢikliklerin önceden belirlenmesi için, gölün su kalitesi düzenli bir 

Ģekilde izlenmelidir.  

 Bafa Gölü‘nü besleyen Büyük Menderes Nehri‘nin korunması hem havzanın hem de dolayısı 

ile gölün korunmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle nehre ve göle evsel ve endüstriyel 

atıklardan arındırılmıĢ kaliteli su verilmelidir.  

 Civarda yaĢayan halka gölü ve korunmasının önemini açıklayan bilgilendirici broĢürler 

hazırlanıp dağıtılmalıdır.  

 Göl, havza ve tarımsal amaçlı kullanımlar konusunda kullanım dengesini sağlamak için su 

kullanım yönetim planları hazırlanmalıdır. 

 Büyük menderes havzasındaki kirlenmeler önlenmelidir. 

 Kaçak avlanma ve otlatma kontrol altına alınmalıdır. 

 Göle su verme takvimi düzenlenirken balıkların yumurtlama dönemleri dikkate alınmalıdır. 

 Çevrenin coğrafi özellikleri detaylı bir Ģekilde incelenerek tanıtım broĢürleri hazırlanmalı ve 

yapılacak aktiviteler sürdürülebilirlik çerçevesinde planlanmalıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Günümüzde, yeĢil alanlar gittikçe azalmakta ve canlıların yaĢam alanları betonlaĢtırılmaktadır. 

Tabiat parkları gibi alanların sürekliliğinin sağlanması insan ve toplum sağlığının korunmasının yanı 

sıra gelecek nesillere ulaĢtırılması bakımından da önemli bir unsurdur. Ayrıca bu tip alanlar, boĢ 

zaman faaliyetleri için de tercih edilen alanlardır. 

Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehir Havzasının güneydoğu kesiminde, MenteĢe Dağlarının içine 

sokulmuĢ sığ bir tatlı su gölüdür. Sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeni ile Bafa Gölü 

Türkiye‘nin hem önemli göllerinden hem de önemli sulak alanlarından bir tanesidir. Göl ve 

çevresindeki biyolojik çeĢitlilik, özellikle barındırdığı kuĢ türü çeĢitliliği ve sayısı açısından dikkatleri 

üzerine çekmektedir. Bu bağlamda Bafa Gölü‘nün korunması ve biyolojik çeĢitliliğin sürekliliğinin 

sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taĢımaktadır. 

Türkiye‘de sulak alanlar, kendisini besleyen kaynaklar üzerinde inĢa edilen barajlar, tarım, 

sanayi ve evsel atıklarla kirlenme, tarım ve yerleĢim arazisi kazanmak üzere yürütülen kurutma ve 
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ıslah çalıĢmaları, sulama amacıyla akarsu yönlerinin değiĢtirilmesi, aĢırı ve yasadıĢı balıkçılık canlı 

türlerinin yumurta ve yavrularının yasadıĢı toplanması ve avlanması, denetimsiz saz kesimi ve 

yakılması gibi insan faaliyetleri nedenleri ile tahrip olmaktadır.  

Bafa Gölü Tabiat Parkı‘nda ve civarında da benzer olgular nedeni ile çeĢitli tahribatlar 

gözlenmektedir. Bu nedenle göl ve çevresinin ekolojik yapısının korunabilmesi için iki aĢamalı bir 

koruma sisteminin planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bunlardan birincisi, kapsamlı ve geniĢ 

bir koruma sistemini içermektedir. Bu sistemde kamu ve özel sektör ile birlikte daha geniĢ katılımlı bir 

paydaĢ grubunun yer alması baĢarı için önemli bir koĢuldur. Çünkü Bafa Gölü‘nü besleyen Büyük 

Menderes Nehri ve içerisinde yer aldığı havzanın korunmasının gerekliliği çok daha etkin ve geniĢ 

katılımlı bir çalıĢmayı gündeme getirmektedir. Bu noktada en önemli konu ise, Büyük Menderes 

Nehri‘nin korunmasıdır. Çünkü göl ve çevresini direkt etkileyen su kaynağı bu nehirdir. Nehir, Afyon, 

UĢak, Denizli, Aydın ve Muğla illerini aĢarak Ege Denizi‘ne dökülmekte ve Bafa Gölü‘nü 

beslemektedir. Bu beĢ ilde yer alan tüm kentsel ve sanayi atıkları çoğu zaman arıtılmadan nehre 

verilmekte ve kirliliğin asıl nedenini oluĢturmaktadır. Diğer önemli bir kirlilik kaynağı ise göl 

çevresindeki yoğun ilaçlama ve gübreleme gibi tarımsal faaliyetlerdir. Bu nedenle Büyük Menderes 

Nehri‘nin sularının temiz akması gerekmekte, bunun için de arıtma tesislerinin tamamlanması 

gerekmektedir. Ayrıca göl kıyısında yer alan tesislerin kontrol altına alınarak atıklarını göle atması 

önlenmelidir. Bu kapsamda alınacak önlemler kamu yatırımlarını da gündeme getirmektedir. Ancak 

Bafa Gölü‘nün sürdürülebilirliğinin ana koĢulu Büyük Menderes Nehri‘nin temiz akmasına bağlıdır. 

Göl ve çevresinin ekolojik yapısının korunabilmesi için iki aĢamalı koruma sisteminden ikincisi 

ise, birinciye göre daha dar kapsamlı ve gölün turizm amaçlı kullanımı ile iliĢkilidir. Ġkinci koruma 

sistemi, tabiat parkı sınırları içerisinde Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‘nca uygulamaya konulan yönetim 

planları dahilinde sürdürülebilir turizm uygulamalarını hayata geçirmek ve bu turizm faaliyetlerinin 

alana mümkün olan en az zararı verecek Ģekilde planlanmasını içermektedir. ÇalıĢmada tarafımızdan 

önerilen kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü (trekking), sportif olta balıkçılığı, botanik turizmi, foto 

safari, atlı doğa yürüyüşü, bisiklet turizmi, kamp karavan turizmi ve tarım ve çiftlik (agro) turizmi göl 

ve çevresinin ekolojik, ekonomik ve sosyal yapısına son derece uygun faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 

koruma ve kullanma dengesini gözeten, yöre insanının sosyal ve ekonomik geliĢimine katkı sağlayan 

ve alanı ziyaret edenlere arzuladıkları gezme, görme ve farklı tecrübeleri deneyimleme imkanı 

sağlamaktadır. Ayrıca, zeytin, zeytinyağı vb. gibi yöresel ürünlerin hazırlanmasında ve 

pazarlanmasında bu faaliyetlerin kullanılabilmesi mümkündür. Söz konusu bu faaliyetler, Orman ve 

Su ĠĢleri Bakanlığı‘nca uygulamaya konulan yönetim planlarına entegre edilerek kolayca uygulamaya 

konulabilecek uygulamalardır. Sonuç olarak, doğal alanların turizm amaçlı kullanımlarında dikkat 

edilmesi gereken en önemli olguların alanın ekolojik, ekonomik ve sosyal yapısı ile bunlara uygun 

turizm faaliyetlerinin seçilmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani her alanda her turizm faaliyeti 

yapılmamalı, bu faaliyetlerin seçiminde bölgenin ekolojik, ekonomik sosyal yapısına uygun turizm 

faaliyetleri seçilerek sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanmalıdır. 

Konuyla ilgili bir diğer husus, Bafa Gölü Tabiat Parkı‘nın kullanımına yönelik ziyaretçilerin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiğidir. Bu konuda yapılacak tanıtım çalıĢmaları büyük 

önem taĢımaktadır. Tanıtım çalıĢmaları sadece park içerisinde sınırlı kalmayıp alan dıĢında da parkın 

koruma ve kullanımına yönelik tanıtım çalıĢmalarını da kapsamalıdır. Kent merkezine ve turizm 

beldelerine yakın olması, ekolojik ve görsel açıdan dikkate değer bir alan olması, kültürel ve 

arkeolojik kaynakların varlığı parkın turizm potansiyelini arttırmaktadır. Bu nedenle ziyaretçilere 

yönelik alan içerisinde etkinlik çeĢitliliğinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı‘nca Bafa Gölü Tabiat Parkı içerisinde planlanan ziyaretçi tanıtım merkezine küçük bir müze 

yapılarak arkeolojik ve etnografik malzemeler burada sergilenmelidir. Köylülerin kendi yaptığı el 

emeği ürünler tanıtım merkezinde sergilenerek yerel halka da katkılar sağlanmalıdır. Ekoturizm 

yatırımları için teĢvik politikası uygulanmalı ekoturizme uygun alanlar belirlenerek yatırımcılara 

tahsisi sağlanmalıdır. Bu alanlarda, eko otellerin, ev pansiyonculuğunun geliĢtirilmesi sağlanmalıdır. 

Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsüne sahip olması nedeniyle, av yasağı uygulanan alanlardan birisidir. Bu 

nedenle, kaçak avcılığın önlenmesi veya gerekli önlemlerin alınması için çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Ayrıca park civarında madencilik faaliyetleri doğrudan izlenmeli ve madencilik faaliyetlerinin doğal 

peyzaja, arkeolojik kalıntılara, kaya resimlerine vb. kaynak değerlere zarar vermesi önlenmelidir. 

Hatta bu kapsamda madencilik faaliyetlerine çeĢitli kısıtlamalar getirilebilmelidir. 
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Sonuç olarak, Bafa Gölü ve çevresi sürdürülebilir turizm uygulamaları açısından oldukça 

yüksek bir potansiyele sahiptir. Ancak, göl ve çevresi aynı zamanda hassas ve kırılgan bir ekolojik 

yapıya da sahiptir. Bu nedenle, alanda koruma kullanma dengesinin sağlanabilmesi için öncelikli 

olarak ekolojik yapının korunması ve sürekliliğinin sağlanması bu kapsamda da Büyük Menderes 

Nehri‘nin korunması gündeme gelmektedir. Bu dengelerin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması ile 

birlikte alanın ekolojik, ekonomik ve sosyal yapısına uygun turizm faaliyetlerinin belirlenmesi ve park 

yönetim planları ile bütünleĢtirilerek uygulamaya konulması gerekmektedir. Böylece, alanın koruma 

ve kullanma dengesinin kurularak Bafa Gölü‘nün sürdürülebilir bir Ģekilde yönetilmesi ve kaynak 

değerlerinin bozulmadan gelecek nesillere aktarılması sağlanmıĢ olacaktır. 
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Özet 

 

ĠĢletmenin sürekliliği kavramı gereği, iĢletmelerin ömrü sınırsız kabul edilmekte ve bu varsayım 

altında mali tablolar düzenlenmektedir. Ancak yaĢanan ekonomik ve ticari Ģartlar içerisinde 

iĢletmelerin ömrü son bulabilmektedir. Hukuk literatüründe iflas olarak nitelendirilen iĢletme ömrünün 

son bulması durumu, iĢletme ile iliĢkili olan hiçbir taraf açısından istenen bir durum değildir. 

ĠĢletmenin iflasa gittiğini gösteren emarelerden birisi borca batıklık durumudur. Borca batıklık, 

iĢletmenin varlıklarının borçlarını ödemede yetersiz kalması veya iĢletmenin öz kaynaklarının eksiye 

düĢmesi durumudur. Borca batık olan bir Ģirketin yönetim kurulu iflas için mahkemeye baĢvurması 

gerekir. Ancak borca batıklık halinden kurtulmak için, mahkemeye makul iyileĢtirme projeleri 

sunarsa, iflasın ertelenmesini isteyebilmektedir. Ġflasın ertelenmesi için mahkemeye baĢvuracak olan 

Ģirketin, muhasebe kayıtlarına esas olarak düzenlediği bilançosuna ek olarak, borca batıklık durumunu 

tespit amacıyla, varlıkların ve borçların rayiç değerlerini esas alarak düzenlediği ara bir bilançoyu 

mahkemeye sunması gerekmektedir. Söz konusu bilançoya borca batıklık bilançosu denilmektedir. Bu 

çalıĢmanın amacı, iflas, iflasın ertelenmesi, borca batıklık kavramlarını hukuk sistematiği içerisinde 

irdeleyerek, borca batıklık bilançosunun çıkarılması iĢlemini muhasebe sistematiği içerisinde 

açıklamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ġflas, Ġflasın Ertelenmesi, Borca Batıklık, Borca Batıklık Bilançosu.  

Jel Sınıflandırması: M40, M41.  

 

Issuance of Postponement of Bankruptcy and Balance Sheet of Going Into Debt 

 

Abstract 

 

Based on continuity concept of enterprises, life cycle of the enterprises is considered as unlimited and 

financial statements are issued under this assumption. However, life cycle of the enterprises may come 

to an end under economical and commercial circumstances. The state of coming to an end of 

enterprise life cycle referred as bankruptcy in law literature is never a desired situation in terms of any 

party associated with the enterprise. One of the signs indicating that the enterprise is about to go 

bankruptcy is the state of going into debt. Going into debt is the state of an enterprise becoming 

incapacitated to pay the debts of its assets or becoming deficit in the equity capital of its enterprise. 

The board of directors of a company having gone into debt needs to apply for the court for bankruptcy. 

However, a company may request postponement of bankruptcy if it submits the projects with 

reasonable improvement to the court to be freed from the state of getting into debt. For postponement 

of bankruptcy, the company that will apply for the court should submit to the court an interim balance 

sheet whereby fair values of assets and debts are essentially arranged for the purpose of determining 

the state of getting into debt in addition to the balance sheet that has been essentially arranged to 

accounting records. The said balance sheet is called the balance sheet of getting into debt. Purpose of 

this study is to describe the procedure of issuance of balance sheet of getting into debt within 

accounting systematics by scrutinizing the concepts of bankruptcy, postponement of bankruptcy 

within law systematics.  

Key Words: Bankruptcy, Postponement of Bankruptcy, Getting into Debt, Balance Sheet of Getting 

into Debt  
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1. GiriĢ 

Günümüz ekonomik koĢullarında iĢletmeler zorlu rekabet ortamında sürekliliklerini sağlayabilmek 

için birçok finansal sorunlar ile baĢ etmek zorunda kalmaktadırlar. Piyasadaki baĢ döndüren değiĢime 

karĢı önceden hazırlıklı davranıĢ gösterilememesinin de etkisiyle yaĢanılan bu sorunların neticesindeki 

baĢarısızlıklar iĢletmeleri iflasın (borca batıklığın) eĢiğine kadar getirebilmektedir. 

ĠĢletmelerin baĢarısızlığa uğramaları ve iflas aĢamasına kadar gelmelerinin, dıĢsal olduğu kadar içsel 

nedenleri de olabilmektedir. Yönetimsel yetersizliğin yanında iĢletmenin baĢarısızlığına kaynaklık 

eden çeĢitli nedenler; sürdürülen kredi politikaları, tahsilat problemlerinin ortaya çıkması, yanlıĢ 

fiyatlandırma politikaları, yetersiz satıĢlar, aĢırı borçlanma, likidite durumu, yetersiz öz kaynak, 

faaliyetlerde verimsizlik olarak sayılabilir. ġüphesiz makroekonomik olumsuzluklara bağlı olarak 

geliĢen yerel/küresel durgunluk ortamlarında baĢarısızlık nedenlerinin etkileri daha fazla olacaktır. Bu 

nedenler istikrarlı bir ekonomik ortamda dahi bir iĢletmenin iflasına neden olabilir. 

Ġflas aĢamasına gelen iĢletmelerin iflastan kurtulmaları ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için Türk 

Ticaret Kanunu (TTK) ve Ġcra Ġflas Kanunu (ĠĠK)‘da iflasın ertelenmesine yönelik düzenlemeler 

getirilmiĢtir. Ġflas erteleme ile Ģirketlere, borçlarını ödeyebilmeleri imkânın yanı sıra, ticari 

faaliyetlerinin de devamlılığını sağlayabilmeleri ve tekrar kara geçmeleri için son bir Ģans 

sunulmaktadır. Ġflas erteleme talebinin yerine getirilme Ģartlarından biri Ģirketin borca batık halde 

bulunması, baĢka bir ifade ile Ģirketin aktiflerinin borçlarını karĢılayamaz durumda olmasıdır. Bu 

durumdaki Ģirketlere gerçekçi ve tutarlı bir iyileĢtirme projesi hazırlamaları halinde yeniden 

yapılandırılma için Ģans tanınmaktadır.   

Bu çalıĢmada iflas ve iflasın ertelenmesi kavramları hukuki açıdan ele alınarak, ĠĠK ve TTK açısından 

değerlendirilmiĢtir. Daha sonra iĢletmelerde finansal durumun bozulmasının ve borca batıklık halinin 

nasıl meydana geldiği, nasıl belirlendiği ve iflas erteleme kararının alınma sürecine yer verilmiĢtir. 

Son bölümde de iflas ve iflasın ertelenmesi kararı alınırken çıkarılması gereken borca batıklık 

bilançosunun nasıl çıkarılacağını açıklamaktır.   

2. Ġflas ve Ġflasın Ertelenmesi Kavramları 

2.1. Ġflas Kavramı 

Ġflas kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, parayı pulu bitirmek anlamına gelmektedir. Türk Dil 

Kurumu‘nun tanımına göre iflas, „borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş 

adamının durumu, batkı, batkınlık‟ anlamına gelmektedir. Borca batıklık olarak da ifade edilen iflas 

genel anlamda; borçlunun mali imkânlarını diğer bir deyiĢle tüm malvarlığını kısmen veya tamamen 

kaybetmiĢ olması demektir.  

Ġflas hukuki olarak ise Ģöyle tanımlanabilir: ticaret mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun 

haciz edilebilen bütün mal varlığının cebri icra yolu ile paraya çevrilip, bundan bilinen bütün 

alacaklılarının tatmin edilmesini sağlayan külli bir cebri icra yoludur (Kuru, 1971;5). Türkiye‘de iflas, 

hukuk sistemimize Osmanlı Devleti zamanında Fransız Ticaret Kanunu‘ndan esinlenilerek çıkartılan 

1860 tarihli “Kanunu Ticaret” ile girmiĢtir. Bugün için hukuk sistemlerinde iflas, hukuki anlamda 

belli Ģartların oluĢması halinde bir baĢka ifade ile iflas yoluyla takibe ve iflas davasına konu teĢkil 

eden borç sebebiyle ve yine ancak ticaret mahkemesi kararıyla bir kiĢinin iflasına karar verilmesini 

ifade eder. Muhasebe deyimi ile borçların aktiflerden fazla olduğu, diğer bir ifade ile iĢletme 

mevcutlarının ve alacaklarının borçlarını karĢılayamaması durumu ise iflas veya borca batıklık olarak 

ifade edilebilir (Uzay, 2008;2).  

Hukukumuzda genel iflas nedeni açıkça düzenlenmemiĢtir. Bununla birlikte, borçlunun vadesi gelmiĢ 

bir para borcunu, aleyhine verilen karara rağmen ödememiĢ olması genel iflas nedeni olarak kabul 

edilmektedir. Bu bağlamda genel iflas nedeni bakımından, borcun miktarının bir önemi olmadığı gibi, 

borcun iflasa tabi olunan dönemden önce veya sonra doğmuĢ olmasının, bir ticarî iĢten kaynaklanıp 

kaynaklanmamasının, borçlunun mali durumunun iyi veya kötü olmasının da bir önemi yoktur. 

Önemli olan, aleyhine iflas takibi baĢladığında borçlunun iflasa tabi kimselerden olması ve aleyhine 

verilen karara rağmen vadesi gelmiĢ bir para borcunu ödememiĢ olmasıdır. Mali durumu çok kötü 

olmasına rağmen aleyhine iflas yolu ile takip yapan borçlusuna olan borcunu kredi ile veya baĢka bir 

Ģekilde ödeyen bir borçlu hakkında iflas kararı verilemez. Buna karĢılık, mali durumu çok da kötü 

olmamasına rağmen aleyhine olan iflas takibinde borçlusuna olan borcunu ödemeyen bir borçlu 

hakkında iflas kararı verilmesi mümkündür (Kuru, Arslan ve Yılmaz, 2014;458). 

Türk Hukukunda iflasa tabi Ģahısların kimlerden ibaret olduğu ĠĠK m.43/1‘de düzenlenmiĢtir. 

Maddeye göre; „İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler 
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hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi 

bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler 

hakkında haciz yolu ile de takipte bulunulabilir.‟ Maddeden anlaĢılacağı üzere iflas yolu ile takip 

edilebilecek borçlular üç gruba ayrılmıĢtır. Bunlar; 

 Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılanlar, 

 Tacir olmadıkları halde TTK gereğince tacirler hakkındaki hükümlere tabi tutulanlar,  

 Yine tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflasa tabi bulundukları 

bildirilen gerçek veya tüzel kiĢilerdir. 

Ġflasa tabi bir kimsenin iflasına karar verilebilmesi için takip edilmesi gereken yola iflas yolu denir. 

19.06.1932 yılında yayımlanmıĢ olan ĠĠK‘nda üç çeĢit iflas yolu düzenlenmiĢtir. Bunlar; adi iflas yolu, 

kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ve doğrudan doğruya iflas yoludur. Ancak öğretide bu üç iflas 

yolu iki ana baĢlık altında sınıflandırılmıĢtır.  Bunlar (Balcı, 2010;45); 

 Takipli Ġflas Yolları: Adi Ġflas Yolu ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Ġflas Yolu 

 Takipsiz Ġflas Yolu: Doğrudan Doğruya Ġflas Yolu 

Takipli iflas yolunda alacaklı iflas takibine bir iflas takip talebi ile icra dairesinden baĢlar. Ġflas takip 

talebini alan icra dairesi, borçluya bir iflas ödeme emri gönderir. Borçlu, ödeme emrinde gösterilen 

süre içerisinde borcunu ödemez veya itiraz etmez ya da itiraz etmesine rağmen itirazı asliye ticaret 

mahkemesi tarafından kaldırılırsa; mahkeme, borcun yedi gün içinde ödenmesi için borçlu aleyhine bir 

karar verir. Bu kararda gösterilen süre içerisinde borç ödenmez ise, mahkeme iflasın açılmasına karar 

verir. Bu kararla birlikte borçlunun malvarlığının tamamı iflas tasfiyesine konu olur (Özbek, 

2012;218). 

2.2. Ġflasın Ertelenmesi Kavramı 

Ġflasın ertelenmesi ekonomik ve finansal sıkıntılar nedeniyle Ģirketlerin, iflasın ilan edilmesi öncesinde 

baĢvurabilecekleri hukuksal bir yoldur. Ġflas erteleme, finansal durumu bozulan Ģirket ve 

kooperatiflerin sermayesinin korunması için gerekli tedbirlerden birisi olarak ilgili kanunlar tarafından 

düzenlenmiĢtir. Mahkeme Ģirketin mali durumunun düzeltilebilmesini mümkün gördüğü takdirde 

yönetim kurulu veya bir alacaklının talebi sonucunda iflas erteleme kararı verebilmektedir. 

Ġflasın yani Ģirketin varlığının sona ermesinin bütün taraflar için olumsuz sonuçlar doğurması 

nedeniyle, iflas erteleme ve daha sonra da ortadan kaldırmaya yönelik hukuki tedbirlerin alınmasına 

çeĢitli ülkelerde ve ülkemizde de baĢvurulmaktadır. Ülkemizde; iflasın ertelenmesinin yanı sıra, 

konkordato (anlaĢmalı iflas), sermaye Ģirketlerini uzlaĢma suretiyle yeniden yapılandırılması, 

fevkalade mühletten yararlanma imkanları da hep bu amaca yönelik kurumlardır (Öztek, 2005;30). 

Ġflasın ertelenmesini, borca batık durumda olan bir sermaye Ģirketi veya kooperatifin belli Ģartların 

varlığı durumunda, ticaret mahkemesinin vereceği bir kararla iflasının açılmasını erteleyen istisnai bir 

yol (Uyar, 2009;1218) olarak tanımlanabilir. Ġflasın ertelenmesi, pasifleri aktiflerinden fazla olan, 

diğer bir ifadeyle borca batık durumda olan bir iĢletmenin belli koĢullarla geçici olarak iflasına karar 

verilmesini önlemek, bir baĢka ifade ile iflas kararı verilmesini gerektiren borca batıklığı ortadan 

kaldırmak, iĢletme durumunun ıslahı ve varlığını ve faaliyetini sürdürmesini sağlamak amacıyla 

getirilmiĢ bir müessesedir. Ġflasın ertelenmesi bir haktır, görev ya da sorumluluk değildir (Boztosun ve 

Aksoylu, 2016;16). 

Ġflas erteleme sonucunda borçlu iĢletme normal faaliyetlerine devam edebilmekte iken, kamu alacağı 

ve SGK primleri dahil hiçbir yasal takip yapılamamaktadır. Mahkemenin, kayyumun verdiği raporlara 

göre iflas erteleme süresini sonlandırma imkânı olduğu gibi, dört yıla kadar da uzatabilme veya 

firmanın iflasına karar verebilmektedir. Ġflasın ertelenmesi imkânı, belirli kanuni Ģartların varlığı 

halinde sadece sermaye Ģirketleri ve kooperatifler bakımından kabul edilmektedir. Ġflasın ertelenmesi 

müessesi, Ģirketin aktiflerinin korunması, borçlarının ödenmesi ve diğer yükümlülüklerinin mümkün 

olan en kısa sürede yerine getirilmesi amacı taĢıdığı için, söz konusu sözleĢmeye bağlılık ilkesine daha 

çok hizmet etmektedir (Selcik, 2014;87).  

Borca batık bir sermaye Ģirketi veya kooperatifin mali durumunun iyileĢtirilmesinin mümkün olması 

halinde malvarlığı koruma altına alınarak iflâsının önlenmesi, bu Ģekilde ticari faaliyetini 

sürdürebilmesi sağlanmıĢ olur. Hakkında iflâs erteleme kararı verilen iĢletmeler yok olma 

tehlikesinden kurtarılarak ekonomiye katkı sağlamaya devam etmeleri mümkün hale getirilir (Alptürk 

ve Bostancıoğlu, 2011). Ġflasın ertelenmesi belli Ģartlar altında ortaklık hakkında iflas kararı 

verilmesini önlemek amacı ile iflas kararını gerektiren borca batıklığı ortadan kaldırmak ve ortaklığın 

bir tüzel kiĢi olarak varlığını sürdürmesini sağlamak amacını güder. Ġflasın ertelenmesi, borca batıklığı 
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mahkemeye bildirim yükümlülüğünden kurtarmak yerine, daha çok pay sahiplerinin diğer bir ifade ile 

ortakların çıkarlarını koruma amacı gütmektedir (Samur, 2014;3).  

Sermaye Ģirketleri ve kooperatiflerin iflaslarının ertelenmesi ile hem bu Ģirketler, hem bu Ģirketlerle 

ticari iliĢkide bulunan ve onlardan alacaklı durumda bulunan Ģirketler yarar sağlayacaktır. Ġflasın 

ertelenmesi ayrıca çalıĢanların iĢsiz kalmasını ve devletin vergi kaybını önleyeceği için kamunun da 

yararına olacaktır (Arslan, 2008;117).  

Borca batıklığın olmadığı durumlarda sadece nakit sıkıntısından kaynaklanan borç ödemeden aciz 

durumu ve geçici kötüleĢmeler iflas ve dolayısıyla da iflas ertelenmesine baĢvurulması için yeterli 

değildir. Diğer yandan, borca batık olan Ģirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla hukuk 

sistemimizde iflas ertelemesine ek olarak yer verilen diğer müesseseler sermaye Ģirketleri ve 

kooperatiflerin yeniden yapılandırılması ile konkordatodur. 

Ġflas erteleme, TTK ve ĠĠK‘nun ilgili maddelerinde düzenlenmiĢtir. Ġflas ertelemesi ve borca batıklık 

durumuna iliĢkin düzenlemeler; 6762 sayılı (eski) TTK‘nun 324. maddesi, 6102 sayılı (yeni) TTK‘nun 

376. ve 377. maddeleri, 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 179. maddesi ve 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanununun 63. maddesinde yer almaktadır. Ayrıca iflas erteleme hakkında Yargıtay içtihatları da 

mevcuttur. Ġflas erteleme, 4949 Sayılı ĠĠK‘nun 179. maddesinde değiĢiklik yapılmasına dair kanun ile 

179/a ve 179/b maddeleri kanuna dâhil edilmiĢtir (Samur, 2014). 

Ġflas ertelemesine iliĢkin 6102 sayılı TTK 376. ve 377. maddelerinde çağrı ve bildirim yükümü 

düzenlenmiĢtir. Buna göre; borca batıklık durumlarında yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı 

tarafından mahkemeye bir iyileĢtirme projesi sunularak iflas ertelemesinin istenebileceği, iflas 

ertelemesinin gerçekleĢtiği durumlarda ise ĠĠK‘nun 179 ilâ 179/b maddelerin uygulanacağı hüküm 

altına alınmıĢtır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 63. maddesinde ise Kooperatifin aczi halinde 

yapılacak iĢler baĢlığı altında yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine mahkeme 

tarafından iflasın açılmasının ertelenebileceği ve gerekli koruma tedbirlerinin alınabileceği ifade 

edilmiĢtir (Öztek, 2005;23) 

ĠĠK‘nun 179. maddesi 4949 sayılı kanunla önemli bir değiĢikliğe uğramıĢ ve 179/a ve 179/b ek 

maddeleri ihdas edilmiĢtir. Söz konusu maddede son olarak 5092 sayılı kanunla iflas erteleme süresine 

iliĢkin değiĢiklik yapılmıĢtır. 2004 sayılı ĠĠK‘nun 4949 ve 5092 sayılı kanunlarla değiĢik 179, 179/a ve 

179/b maddelerinde özetle Sermaye ġirketleri ile Kooperatiflerin Ġflası, Ġflas ertelemesi, Erteleme 

Tedbirleri ve Erteleme Kararının Etkileri konularında gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır. 4949 Sayılı 

Kanunla değiĢtirilen 179. madde ile eklenen 179/a ve 179/b maddeleri iflas ertelemesi müessesesine 

iĢlerlik kazandırmıĢtır. Yapılan değiĢiklikten sonra ticaret mahkemelerine yansıyan taleplerden, iflasın 

ertelenmesi müessesesinin iĢlerlik kazandığı, zor durumda olan iĢletmelerin ülke ekonomisine 

kazandırılması yönünden rağbet gören bir araç haline geldiği ve mahkemelerce de, yasa hükümlerinin 

geniĢletilerek uygulandığı anlaĢılmaktadır (Güneysu ve Çapan, 2014;4:Öztek, 2005;24). 

Ġflas ertelemesi ile ilgili son düzenleme 6102 Sayılı TTK‘nu Madde 377 ile yapılmıĢtır. Buna göre; 

„Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek 

kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini 

isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır.‟ BaĢvuru Ticaret 

Mahkemesine yapılacaktır. Ġflâsın ertelenmesine iliĢkin 377'nci madde dört esasa iĢaret etmektedir. 

Bunlar aĢağıdaki Ģekilde belirtilebilir (Akarca ve ġafak, 2014); 

 Birincisi bir iyileĢtirme projesinin varlığı halinde iflâsın ertelenebileceğidir. 

 Ġkinci husus, iyileĢtirme projesinin emredici nitelikteki içeriği ile ilgilidir. 377nci maddede, 

yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek 

kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileĢtirme projesini mahkemeye sunmak durumundadır. 

Kanımızca Kanun koyucu, diğer tedbirlerle birlikte iflâs konumunda bulunan bir sermaye 

Ģirketinin pay sahiplerinin sermaye, hatta nakdî sermaye katkılarıyla bu konumdan çıkabileceği 

düĢüncesinden hareket etmiĢtir. 

 Üçüncü husus, mahkeme iflâsın ertelenmesi talebi üzerine kayyımı derhal ataması gereğidir. 

Mahkemenin aldığı bu kararla yönetim kurulunun yetkileri tümüyle elinden alınarak kayyıma 

verilebileceği gibi, bu yapılmayarak, yönetim kurulunun karar ve iĢlemlerinin geçerliliği 

kayyumun onayına bağlanabilir. Kayyumun görev ve yetkileri mahkemece verilen iflasın 

ertelenmesi kararında ayrıntılı olarak düzenlenir. 



556 

 Dördüncü husus, mahkemenin erteleme kararı üzerine borçlu Ģirket aleyhine 6183 Sayılı 

Amme Alacaklarını Tahsil Usulü hakkında Kanuna göre yapılanlar dâhil olmak üzere, hiçbir 

takip yapılamayacaktır. Daha önce baĢlamıĢ takipler de durdurulacaktır. 

Yukarıda belirtilen düzenlemelerden hareketle iflasın ertelenmesi müessesinin Ģekli ve maddi koĢulları 

bulunmaktadır. Bunlar aĢağıda baĢlıklar halinde sıralanmıĢtır. 

Tablo 1. Ġflas Ertelemeye ĠliĢkin ġekil ve Maddi ġartlar 

Ġflas Ertelemeye ĠliĢkin ġekil ġartları 
Ġflas Ertelemeye ĠliĢkin Maddi  

(Esasa ĠliĢkin) Ģartlar 

1- Ġflasın erteleme kararının alınması ve talep 

Ģartı (Ġflas erteleme talepli dava açılması) 

1- Ġflas erteleme talebinde bulunan Ģirketin 

borca batık olması 

2- Borca batıklık bildiriminin 

(beyanının) mahkemeye sunulması 
2- ġirketin iyileĢmesinin mümkün olması 

3- Gerekli masrafların mahkeme veznesine depo 

edilmesi 
3- Fevkalade mühletten yararlanılmamıĢ olması 

4- ĠyileĢtirme projesinin mahkemeye 

verilmesidir. 

4- Alacaklıların haklarının korunmasıdır. (Ġflas 

erteleme kararının alacaklıların haklarını iflasa 

göre daha kötü duruma sokmaması gerekir.) 

Kaynak: Dumanoğlu, 2011;32. 

 

ĠĠK 179‘uncu maddesi uyarınca, iflas ertelemesi kararının verilebilmesi için, Ģu Ģartların bir arada 

varlığı aranmaktadır. Bunlar; (i) sermaye Ģirketi veya kooperatif olma: (ii) borca batık olma, (iii) 

erteleme talebi, (iv) mali durumun iyileĢtirilmesi imkânının bulunması, (v) gerekli masrafların 

yatırılması, (vi) alacaklıların daha kötü duruma düĢürülmemiĢ olması, (vii) fevkalade mühletten 

yararlanılmamıĢ olmasıdır. 

Türk hukuk sisteminde iflas erteleme kurumunun iĢleyiĢi önemli ölçüde ĠĠK‘nun ilgili maddeleri ile 

düzenlenmiĢ olmakla birlikte, kanunda açıklık olmayan durumlar Yargıtay kararları ile 

tamamlanmıĢtır. Uygulamada, Ġflas erteleme kurumu, Ģirket muhasebecisinin ―borca batıklık 

hesaplamasını (bilançosunu)‖ yönetim kuruluna vermesi ile baĢlayan ve nihayetinde iyileĢme veya 

iflas ile sona eren, içerisinde birçok teknik ayrıntıyı içeren bir süreçtir. Söz konusu süreç, uygulamada 

ġekil 1‘deki gibi gerçekleĢmektedir (Uzay, 2008;5). 

 
ġekil 1: Ġflas Erteleme Süreci AĢamaları 

Kaynak: Uzay, 2008;5. 

 

Türk hukuk sisteminde iflas erteleme kurumunun iĢleyiĢi önemli ölçüde ĠĠK‘nun ilgili maddesi ile 

düzenlemiĢ olmakla birlikte, kanunda açıklık olmayan durumlar Yargıtay kararları ile tanımlanmıĢtır. 

Uygulamada, iflas erteleme kurumu, Ģirket muhasebecisinin borca batıklık bilançosunu yönetim 

Yönetim Kurulunun Ġflas Erteleme 

Kararı Alması 
Mahkemede Dava Açılması 

Mahkemenin Ġhtiyati Tedbir Kararı 

Vermesi 

Ġhtiyati Tedbir Kararının 3. KiĢilere 

Ġlan Edilmesi 

Ġflas Erteleme Sürecinden ĠyileĢme 

Sonucu Çıkılması 

Mahkemenin Tayin Edeceği 

BilirkiĢilerce Ġnceleme 

ġirketten Alacaklı 3. KiĢilerin 

Ġtirazlarının Değerlendirilmesi 

Ġflas Erteleme Kararı Alınması ve 

Kayyım Atanması 
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kuruluna sunması ile baĢlayan ve nihayetinde iyileĢme veya iflas ile sona eren içerisinde birçok teknik 

ayrıntıyı içeren bir süreçtir.    

4. Borca Batıklık Durumu 

ĠĢletmelerde sermaye kaybı ve borca batık olma durumunun tespiti ile sermaye kaybı veya borca 

batıklık durumunda yönetim kurulunun görev ve yetkileri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 

377. maddelerinde düzenlenmiĢtir. Söz konusu kanun maddelerinde açıklanan hususlar Ģunlardan 

oluĢmaktadır; 

- Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının yarısının karĢılıksız kalması  (1/2 sermaye kaybı) 

- Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karĢılıksız kalması (2/3 sermaye kaybı) 

- Borca batıklık  

Bu durumların tespitinin nasıl yapılacağı ve bu durumlarda yönetim kurulunun yetki ve 

sorumluluklarının neler olduğunu ayrı baĢlıklar altında incelemekte yararlı olacaktır. 

4.1. 1/2 Oranında Sermaye Kaybı 

Sermaye kaybı olup olmadığı iĢletmenin son yıllık bilançosuna bakılarak tespit edilir. Son yıllık 

bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karĢılıksız kalması 

halinde 1/2 oranında sermaye kaybı meydana gelmiĢ demektir (TTK, md.376/1). 1/2 oranında sermaye 

kaybının tespitini aĢağıdaki formül ile ifade edebiliriz. 

(Aktif Toplam - Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar) =< 
Sermaye + Kanuni Yedekler

2
 

Örneğin; Ģirketin aktifleri toplamı 500.000 TL, kısa vadeli borçları 150.000 TL, uzun vadeli borçları 

320.000 TL, esas sermayesi 60.000 TL ve kanuni yedekleri 20.000 TL olsun. Bu durumda 1/2 

oranında sermaye kaybı olup olmadığı aĢağıdaki Ģekilde tespit edilir. 

(500.000 - 470.000) =< 
60.000 + 20.000

2
 

30.000 =< 40.000 olduğuna göre iĢletmenin 1/2 oranında sermaye kaybı meydana gelmiĢtir.  

1/2 oranında sermaye kaybı olduğu anlaĢılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır 

ve genel kurula uygun gördüğü iyileĢtirici önlemleri sunar (TTK, md.376/1). Yönetim kurulunun 

genel kurula sunacağı iyileĢtirici önlemlere iliĢkin öneriler; sermaye artırımı, bazı üretim birimlerinin 

kapatılması, küçülme, iĢtiraklerin satıĢı, pazarlama sisteminin değiĢtirilmesi vs. olabilir (Kayar, 2012: 

650).  

4.2. 2/3 Oranında Sermaye Kaybı 

2/3 oranında sermaye kaybı, aynı 1/2 oranında sermaye kaybında olduğu gibi, son yıllık bilançoya 

göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karĢılıksız kalması 

halinde 2/3 oranında sermaye kaybı meydana gelmiĢ demektir (TTK, md.376/2). Üçte iki oranında 

sermaye kaybının tespitini aĢağıdaki formül ile ifade edebiliriz. 

(Aktif Toplam - Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar) =< 
Sermaye + Kanuni Yedekler

3
 

Örneğin; Ģirketin aktifleri toplamı 800.000 TL, kısa vadeli borçları 350.000 TL, uzun vadeli borçları 

430.000 TL, esas sermayesi 95.000 TL ve kanuni yedekleri 25.000 TL olsun. Bu durumda 2/3 

oranında sermaye kaybı olup olmadığı aĢağıdaki Ģekilde tespit edilir. 

(800.000 - 780.000) =< 
95.000 + 25.000

3
 

20.000 =< 40.000 olduğuna göre iĢletmenin 2/3 oranında sermaye kaybı meydana gelmiĢtir. Üçte iki 

oranında sermaye kaybının meydana geldiğinin anlaĢılması durumunda, genel kurul derhâl toplantıya 

çağırılır. Genel kurulda iki karardan birisinin çıkması gerekmektedir. Bunlar; sermayenin üçte biri ile 

yetinme kararı veya sermayenin tamamlanması kararıdır. Eğer bu kararlar alınmazsa Ģirket 

kendiliğinden sona ermiĢ demektir (TTK, md.376/2).  

Üçte iki sermaye kaybında genel kurulun kararı sermaye tamamlama yönünde ise aĢağıdaki yollardan 

birisi kullanılarak sermaye tamamlanabilir (Kayar, 2012:650): 

- Sermaye kaybı kadar sermaye azaltılması ve aynı zamanda önceki miktara tamamlayacak kadar 

sermaye artırımı yapılabilir. Böylece azaltma ve artırım aynı anda ve eksilen miktarda olacağından ve 

bunun yanında artırılan kısım nakit olarak ödeneceğinden esas sözleĢmenin değiĢtirilmesine gerek 

kalmayacaktır.  
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- Oybirliği ile sermayenin tamamlanması kararı alınır. Her pay sahibi hissesi oranında tamamlamaya 

katılır ve verdiğini geri alamaz. 

- Tespit edilen sermaye kaybı, bazı hissedarlar tarafından gönüllü olarak kapatılabilir. Açığı kapatma 

iĢlemi, Ģirkete karĢılıksız ödeme veya Ģirket aktiflerini artıracak tasarruflar Ģeklinde ve geri almamak 

üzere olabilir. 

- Sermaye kaybını kapatacak kadar alacaklılar alacağından vazgeçebilir. Bu durumda Ģirketin borçları 

eksileceğinden, aktiflerin borçları karĢılama oranı yükselerek sermaye kaybı izale olacaktır.  

4.3. Borca Batıklık 

Borca batıklık sermaye kaybının ileri düzeyidir. ĠĢletmenin varlıklarının borçlarını ödemeye yetmediği 

durumu ifade etmektedir. Borca batıklık durumun aĢağıdaki Ģekilde formüle edebiliriz. 

Muhtemel SatıĢ Fiyatları Kısa ve Uzun

Vadeli BorçlarĠle Belirlenen Aktif Toplam

   
   
  

 

veya 

Muhtemel SatıĢ Fiyatları Kısa ve Uzun
 < 0

Vadeli BorçlarĠle Belirlenen Aktif Toplam

   
   
  

 

ġirketin borca batık olduğu Ģüphesini oluĢturacak emareler varsa, yönetim kurulu, aktiflerini hem 

iĢletmenin sürekliliği esasına göre hem de muhtemel satıĢ fiyatlarına göre belirleyerek bir ara bilanço 

çıkartır. Çıkarılan bilançodan aktiflerin, Ģirket borçlarını ödemeye yetmediğinin anlaĢılması halinde, 

yönetim kurulu, Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine durumu bildirir ve 

Ģirketin iflasını ister (TTK, md.376/3). Ancak yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı, yeni nakit 

sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileĢtirme projesini 

mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir (TTK, md.377).  

Diğer bir husus da borca batıklığı izale edecek kadar alacaklı, Ģirketin borçluları arasında ödeme 

bakımından sona geçmeye razı olursa iflas kararı verilemez. Bunun için alacaklının sırada son 

geçmeyi yazılı olarak beyan etmiĢ olması ve bu beyanın veya sözleĢmenin yerindeliği, gerçekliği ve 

geçerliliği, mahkeme tarafından atanan bilirkiĢi tarafından doğrulanmıĢ olması gerekir (TTK, 

md.376/3).  

Ġflasın ertelenmesi durumunda ĠĠK'nun 179. maddesindeki hükümler geçerlidir. Ġlgili madde 

çerçevesinde mahkeme, envanter düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim 

kurulu kararlarını onaylanması için Ģirkete bir kayyım atar. Kayyım her üç ayda bir, mahkemeye 

sunulan iyileĢtirme projesine uygun olarak iyileĢtirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder. 

Mahkeme kayyımdan gelen rapor üzerine veya gerek gördüğünde alacağı bilirkiĢi raporuna göre, 

erteleme istemini değerlendirir ve iyileĢtirmenin mümkün olamayacağı kanaatine varırsa erteleme 

kararını kaldırır.  

5. Borca Batıklık Bilançosunun Çıkarılması 

Muhasebe kayıtları esas alınarak iĢletmenin sürekliliği varsayımı altında çıkarılan bilançodan hareket 

edilerek; bir envanter çalıĢması yapılıp iĢletmenin varlık ve borçlarının fiili durumu ile kaydî durumu 

karĢılaĢtırılır, fiili durumu temsil etmeyen, mevcut olmayan, fıktif unsurlar düzeltilir veya bilançodan 

çıkarılır, tespit edilen varlık ve borçların rayiç değerleri esas alınır ve böylece çıkarılan bilançoya 

―borca batıklık bilançosu‖ denir. Rayiç değer bilançosu olarak da isimlendirilen söz konusu bilanço, 

yılın herhangi bir zamanında düzenlenebilmekte olup, borca batıklık bilançosu düzenlenirken artık 

iĢletmenin sürekliliği varsayımı geçerli değildir. Dolayısıyla varlıkların satıĢ değerleri esas alınır.  

Borca batıklık bilançosu çıkarılırken; bilançosu çıkarılacak olan Ģirketin varlıklarının paraya 

çevrilebilme yeteneği incelenir, kayıtlı varlıkların gerçekten iĢletmede var olup olmadığı ya da 

gerçekte var olan varlığın kayıtlarda olup olmadığı araĢtırılır, tüm varlıklar bilançonun çıkarıldığı 

tarihte cari olan piyasa fiyatı ile değerlenip bilançoya aktarılır. Bilançonun pasif tarafında yer alan 

Ģirket borçlarının da aktif hesaplardaki prosedürler doğrultusunda gerçek değerlerinin tespiti yapılır. 

Fiktif, fiili durumu temsil etmeyen borçlar bilançodan çıkarılır. Borca batıklık bilançosunun pasif 

tarafına, sadece gerçek durumu yansıtan borçlar yazılır. ġirketin özkaynakları da bir pasif kalemi 

olmasına rağmen, özkaynaklar bir tespit ve değerleme iĢlemine tabi tutulmaz. Özkaynaklar, borca 

batıklık bilançosunda rayiç değerler ile tespit edilen varlıklar ile borçların farkı alınmak suretiyle tespit 

edilir. Böylece aktif ve pasif eĢitliği sağlanır.  
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Aktif                                               Borca Batıklık Bilançosu Örneği                                                      Pasif 
1. DÖNEN VARLIKLAR                                    316.000 

   A. Hazır Değerler                             145.000 

   B. Menkul Kıymetler                         28.000 

   C. Ticari Alacaklar                             15.000 

   D. Stoklar                                         120.000 

   E. Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve  

        Onarım Maliyetleri                            --- 

   F. Gelecek Aylara Ait Giderler 

        ve Gelir Tahakkukları                     5.000 

   G. Diğer Dönen Varlıklar                    3.000 

2. DURAN VARLIKLAR                                    196.000 

   A. Ticari Alacaklar                            42.000 

   B. Diğer Alacaklar                             14.000 

   C. Mali Duran Varlıklar                     50.000 

   D. Maddi Duran Varlıklar                  90.000 

   E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar       --- 

   F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar         --- 

   G. Gelecek Yıllara Ait Giderler 

        ve Gelir Tahakkukları                        --- 

   H. Diğer Duran Varlıklar                        --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktif Toplam                                                      512.000 

 

3. KISA VADELĠ YAB. KAYNAK.                    592.000 

   A. Mali Borçlar                                100.000 

   B. Ticari Borçlar                              124.000 

   C. Diğer Borçlar                              110.000 

   D. Alınan Avanslar                           60.000 

   E. Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım 

        HakediĢ Bedelleri                             --- 

   F. Ödenecek Vergi ve Diğer 

       Yükümlülükler                              40.000 

   G. Borç ve Gider KarĢılıkları            78.000 

   H. Gelecek Aylara Ait Gelirler 

        ve Gider Tahakkukları                  80.000 

   K. Diğer Kısa Vadeli Yabancı 

        Kaynaklar                                          --- 

4. UZUN VADELĠ YAB. KAYNAK.                  335.000 

   A. Mali Borçlar                                  90.000 

   B. Ticari Borçlar                              179.000 

   C. Diğer Borçlar                                66.000 

   D. Alınan Avanslar                                --- 

   E. Borç ve Gider KarĢılıkları                 --- 

   F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 

        ve Gider Tahakkukları                      --- 

   G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı 

        Kaynaklar                                          --- 

5. ÖZKAYNAKLAR                                        (415.000) 

 

 

 

 

 

 

 

Pasif Toplam                                                        512.000 

 

Borca batıklık bilançosu çıkarılırken, kayıtlar esas alınarak oluĢturulan bilanço kalemlerine hangi 

iĢlemlerin uygulanacağı Tablo 2‘de özetlenmiĢtir.  

Tablo 2. Borca Batıklık Bilançosu Çıkarılırken Hesaplara Uygulanacak ĠĢlemler 

Hesap Sınıf Uygulanacak ĠĢlemler 

Hazır Değerler 

- Kasa Hesabı‘nın bakiyesi ile fiilen kasada bulunan tutarın eĢit olup 

olmadığı kontrol edilir. Fark varsa düzeltilir. Kasada fiilen mevcut olan 

gerçek tutar borca batıklık bilançosuna kasa bakiyesi olarak alınır.  

- Kasa‘da yabancı para varsa, T.C. Merkez Bankası Efektif AlıĢ Kuru 

üzerinden çevrimi yapılır.  

- Alınan Çekler Hesabı ile eldeki çeklerin kontrolü yapılır. Vadesi geçmiĢ 

ve tahsili Ģüpheli hale gelmiĢ çekler varsa, dava veya icraya konu olmamıĢ 

olsa da Ģüpheli alacak olarak değerlendirilir. Vadesiz çekler nominal 

değeri ile değerlenir. Vadeli çekler ise alacak senedi olarak iĢlem görüp 

tasarruf değeri ile değerlenir.  

- Bankalar Hesabı ile bankada fiilen olan paranın mutabakatı yapılır. 

Hesaplara yürütülen faizler ve faizlerden kesilen stopajlar hesaplanarak, 

hesap güncel hale getirilir.  

- KeĢide edilen çeklerin ödemelerinin yapılıp yapılmadığı teyit edilir. 

KeĢide edilen çekler, vadesiz ise itibari değerleri ile bilançoya yansıtılır. 

Eğer vadeli ise borç senedi olarak değerlendirilir.  

- Diğer Hazır Değerler Hesabı‘nda yer alan kupon, pullar ve sliplerin 

kontrolü yapılarak hesap güncel duruma getirilir.  

Menkul Kıymetler 
- Menkul kıymetler gurubunda izlenen ve geçici yatırım amacıyla elde 

tutulan; hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, kâr ve 
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zarar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymetlerin borsa değerleri varsa borsa 

rayicine göre değerlemesi yapılır. Borsa değerleri yoksa tespit edilen rayiç 

değerine göre bilançoda değer düzeltimi yapılır.  

Ticari Alacaklar 

- Her bir alacak, borçlusunun ödeme gücü dikkate alınarak tek tek 

değerlendirmeye tabi tutulur.  

- Alıcılar Hesabı‘nda yer alan senetsiz alacakların gerçekte var olup 

olmadığının mutabakatı yapılır. Eğer senetsiz alacakların mutabakatı 

konusunda zaman kısıtı var ise sondaj yöntemi ve önemlilik prensibiyle 

büyük tutarlı alacaklardan baĢlanarak mutabakat yapılmasında yarar 

vardır.  

- Alacaklardan vadesi geçmiĢ ve tahsili Ģüpheli hale geldiği anlaĢılan 

alacaklar, dava ve icra takibine alınmamıĢ olsa dahi Ģüpheli olduğu 

objektif bir belgeye dayanıyorsa Ģüpheli alacak olarak değerlendirilir.  

- Alacaklı olunan müĢterilerden iflas erteleme kararı alınmıĢ olan Ģirketler 

var ise bu Ģirketlerden olan alacaklar Ģüpheli alacak olarak değerlendirilir. 

- Alacak senetleri tasarruf değeri ile değerlenmelidir.  

- Alacak senetlerinin tahsili konusunda tereddütler var ise ve bu 

tereddütler belge ile ispatlanabiliyorsa Ģüpheli alacak olarak 

değerlendirilmesi gerekir.  

- Mutabakatlar sonucu tespit edilen senetli veya senetsiz fiktif alacaklar 

tenzil edilmeli, bilançoya alınmamalıdır. 

- Verilen depozito ve teminatların geri alınması mümkünse rayiç değer 

bilançosuna aktarılmalıdır. Aksi takdirde aktiften düĢülmesi gerekir.  

- ġirketin alacakları ticari defterlerde yazılı olan değerleri üzerinden 

değerlenmemelidir. Her bir borçlunun ödeme gücü hakkında yapılan 

değerlendirmelerden sonra tahsili muhtemel olan miktar üzerinden aktife 

alınmalıdır.  

- Bir alacağın Ģüpheli veya değersiz alacak olması nedeniyle bilançodan 

tenzil edilebilmesi için objektif bir belgeye veya kanıta dayandırılması 

gerekir. Söz konusu belge veya kanıtlara; sözleĢmeler, mutabakat 

yazıĢmaları, e-postalar, noterden çekilen ihtarnameler örnek verilebilir.  

Diğer Alacaklar 

- Borca batıklık bilançosu çıkarılırken en ihtiyatlı davranılması gereken 

hesaplardan birisi Ortaklardan Alacaklar Hesabı‘dır. Genel düĢünce 

ortakların Ģirketten çektikleri nakitler yüzünden Ģirketin sermayesinin 

azaldığı, ortaklar tarafından yapılan bir iyileĢtirme projesinde ortakların 

samimi davranmayacağı yönündedir.  

- Eğer ortaklardan olan alacak; gerçekten ortağın para, mal ya da hizmet 

almak suretiyle oluĢmuĢsa, bu durumda söz konusu alacak gerçek bir 

alacaktır. Varlıklar içerisinde yer alabilir. Ancak iflas erteleme talebi 

öncesinde ortakların bu borçlarını ödemesi veya söz konusu borcunu kısa 

sürede ödeme konusunda somut adımlar atması beklenir. Ancak bu 

hallerde iflas erteleme talebi olumlu değerlendirilebilecektir. 

- Eğer ortaklardan olan alacak; ortakların Ģirketten para, mal ya da hizmet 

alımından kaynaklanmamıĢ ise, bu durumda söz konusu alacak gerçek bir 

alacak değildir. Örneğin; belgelendirilemedikleri için gider olarak 

kayıtlara intikal ettirilemeyen harcamalar ortaklardan alacak olarak 

kaydedilmiĢ olabilir. Böyle bir durum varsa söz konusu alacak tutarları 

varlıklardan çıkarılmalıdır.  

- ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar iĢletmenin iliĢkili tarafları olması 

nedeniyle, ĠĢtiraklerden Alacaklar Hesabı ile Bağlı Ortaklıklardan 

Alacaklar Hesabı, aynen Ortaklardan Alacaklar Hesabı‘nda olduğu gibi 

ihtiyatla değerlendirilmelidir.  

Stoklar 

- Stoklar ile ilgili olarak uzman bilirkiĢi ekibinin ilk yapması gereken iĢ 

fiziki tespittir. Kayıtlardaki stoklar ile fiziki stokların karĢılaĢtırılması 

yapılır. KarĢılaĢtırma sonucu bir uyumsuzluk var ise uyumsuzluklar 
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objektif belgelerle açıklanabilir olmalıdır.  

- Konsinyatördeki ve fason atölyelerindeki stokların irsaliyelerinden 

kontrollerinin yapılması gerekir. 

- SatıĢ kabiliyeti olmayan stoklar bilançodan çıkarılmalıdır. 

- Stokta ithal mallar var ise kur değiĢiminden kaynaklanan değerleme 

farkları için gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 

- Verilen sipariĢ avanslarının durumu kontrol edilmelidir. Avansı verilen 

malın teslimi veya avansın geri alınması konusunda problem tespit 

edilirse, söz konusu avans aktiften çıkarılmalıdır.  

- Ġthalatı tamamlanan malların ilgili stok hesabına alınıp alınmadığı, 

ithalatı tamamlanmayan malların ise ithalatında sorun olup olmadığı 

kontrol edilerek düzeltmeler yapılmalıdır. 

Yıllara Yaygın ĠnĢaat 

ve Onarım Maliyetleri 

- ĠnĢaat taahhüt iĢleriyle ilgili olarak katlanılan ve Yıllara Yaygın ĠnĢaat 

ve Onarım Maliyetleri Hesabı‘nda aktifleĢtirilen maliyetler, borca batıklık 

bilançosunda aktifler arasından elimine edilir. Ancak aktifleĢtirilen 

maliyetler içerisinde satılabilir durumda malzemeler varsa, rayiç değerleri 

ile borca batıklık bilançosunda yer almalıdır.  

Dönem Ayırıcı 

Hesaplar 

- Ödemesi yapılmıĢ ancak içinde bulunan döneme ait olmadığı için gider 

yazılamayan tutarlar Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı ile Gelecek 

Yıllara Ait Giderler Hesabı‘nda izlenmektedir. Ödemesi yapılan ve 

bilançoda bir varlık olarak gösterilen söz konusu giderlerin, geri 

alınamayacağı kesinleĢmiĢ ise borca batıklık bilançosuna alınmamalı, 

varlıklar arasından tenzil edilmelidir.  

- Ġçinde bulunulan döneme ait olan, ancak tahsilatı ilerleyen dönemlerde 

yapılacak olan gelirler, Gelir Tahakkukları Hesabı‘na alınarak, bir alacak 

niteliğinde olduğu için bilançoda raporlanmaktadır. Hak edilen bir gelir 

olması nedeniyle, gelir tahakkukları borca batıklık bilançosunda aktifler 

arasında gösterilmelidir.  

- Tahsilatı yapılmıĢ ancak içinde bulunan döneme ait olmadığı için gelir 

yazılamayan tutarlar Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ile Gelecek 

Yıllara Ait Gelirler Hesabı‘nda izlenmektedir. Tahsilatı yapılan ve 

bilançoda bir borç olarak gösterilen söz konusu gelirlerin, geri 

ödenmeyeceği kesinleĢmiĢ ise borca batıklık bilançosuna alınmamalı, 

borçlar arasından tenzil edilmelidir.  

- Ġçinde bulunulan döneme ait olan, ancak ödemesi ilerleyen dönemlerde 

yapılacak olan giderler, Gider Tahakkukları Hesabı‘na alınarak, bir borç 

niteliğinde olduğu için bilançoda raporlanmaktadır. Söz konusu borçlar, 

gerçek bir Ģirket borcu olması nedeniyle, borca batıklık bilançosunda 

pasifler arasında gösterilmelidir.  

Diğer Dönen Varlıklar 

- Ġflas erteleme talebinde bulunan Ģirket, talebinin kabulü halinde 

faaliyetine devam edecek ve yaptığı satıĢlardan elde ettiği KDV‘den 

Devreden KDV tutarını düĢebilecektir. ġirketin bir alacağı niteliğinde olan 

devreden KDV‘nin borca batıklık bilançosunda yer alması gerekmektedir. 

- Ġhracat dolayısıyla iadesi talep edilen KDV, vergi dairesinden bir alacak 

niteliği olduğu için borca batıklık bilançosunda yer alması gerekmektedir. 

- PeĢin ödenen vergiler, vergi borçlarından mahsup edilecek bir tutar 

olması nedeniyle, devletten olan bir vergi alacağı niteliğindedir ve borca 

batıklık bilançosunda yer alması gerekir. 

- Personel ve iĢ avansları, daha sonra yapılacak olan ödemelerden 

düĢülecek olması halinde aktif içinde bir alacak niteliğinde yer alabilir. 

Ancak verilen avansın karĢılığında, verilen avans bedeli gidere 

dönüĢmüĢse söz konusu avansın varlıklar arasından tenzil edilmesi 

gerekir.  

Mali Duran Varlıklar 
- Ġflas ertelemesine baĢvuran Ģirketin baĢka Ģirketlerdeki yatırımları Bağlı 

Menkul Kıymetler, ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hesabı‘nda izlenir.  



562 

- BaĢka Ģirketlerde olan söz konusu yatırımlar, gerçek değeri ile borca 

batıklık bilançosunda yer almalıdır. Eğer yatırım yapılan Ģirket borsada 

iĢlem görüyorsa, borsa verilerine göre yatırımın gerçek değeri hesaplanır. 

Eğer yatırım yapılan Ģirket borsada iĢlem görmüyorsa, yatırımın değer 

tespitinde; söz konusu Ģirketten yakın zamanda yapılan finansal varlık 

alıĢının değeri veya söz konusu yatırımdan gelecekte beklenen tahmini 

gelirlerinin iskonto edilmiĢ tutarı kullanılabilir.  

- Yatırım yapılan Ģirket de borca batmıĢ durumda ise söz konusu 

yatırımlar iĢletmenin varlıkları toplamına dâhil edilmez. Ancak yatırım 

yapılan Ģirketin borca batık olduğu objektif belgelere dayandırılmalıdır. 

Maddi Duran Varlıklar 

- Ġflas ertelemesine baĢvuran Ģirketin maddi duran varlıklarının sayımı 

yapılarak kayıtlar ile karĢılaĢtırılır. UyuĢmazlıklar varsa fiili durum esas 

alınarak düzeltmeler yapılır.  

- Sayımı sonucu kullanım ve satıĢ niteliğin yitirmiĢ, hurdaya ayrılmıĢ 

maddi duran varlıklar var ise aktiflerden ayrılarak borca batıklık 

bilançosuna alınmamalıdır.  

- Maddi duran varlıkların tespiti yapıldıktan sonra borca batıklık 

bilançosunda yer alacak gerçek değerleri tespit edilir, amortismanları 

düĢülerek net değerleri ile bilançoya alınır.  

- Bazı maddi duran varlıkları tek tek değer tespiti yapmak anlamsız 

olabilir. Maddi duran varlıkların bir bütün olarak bir değer ifade ettiği 

durumlar olabilir. Bu durumlarda, değerleme yapılırken maddi duran 

varlıklar bir bütün olarak değerlendirilmelidir.  

- Gayrimenkullerin değerlemesinde; bankaların yaptığı değerlemeler, 

emlak vergisi değerleri, gayrimenkul değerleme Ģirketlerinin hazırladığı 

değerleme raporları, emsal satıĢ değerleri kullanılabilir.  

- Tesis makine ve cihazların değerlemesinde eksper raporları, taĢıtların 

değerlemesinde kasko değerleri, emsal satıĢ değerleri kullanılabilir. 

- DemirbaĢlar, genellikle ikinci el piyasası olmayan ve satıĢı zor olan bir 

varlık olması nedeniyle, demirbaĢların değerlemesinde tahmini değerler 

kullanılabilir. 

- Yapılmakta olan yatırımlar, tamamlanma yüzdesi dikkate alınarak rayiç 

değer tespiti yapılır. 

Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 

- Her bir hak için ayrı ayrı rayiç bedel tespiti yapılır. SatıĢ imkânı 

bulunmayan haklar borca batıklık bilançosunda yer almamalıdır.  

- Finansal kiralama yoluyla edinilmiĢ bir varlığın kullanım hakkı aktifler 

arasından çıkarılmalıdır. Ancak kira süresi sona ermiĢse ve varlığın 

mülkiyeti kiracıya geçmiĢse, bu durumda borca batıklık bilançosunda yer 

alabilir.  

- Ġflas ertelemesine baĢvurmuĢ bir Ģirketin ticari olarak baĢarısız olduğu ve 

aktifleri arasında yer alan Ģerefiyenin de bir anlamının olmadığı 

söylenebilir. Buradan hareketle Ģerefiyenin borca batıklık bilançosunda 

yer almaması gerektiği söylenebilir.  

- KuruluĢ ve örgütlenme giderleri ile araĢtırma ve geliĢtirme giderleri 

borca batıklık bilançosunda yer almamalıdır. Aktiflerden düĢülmelidir. 

Zira aktifleĢtirilen bu giderlere bir satıĢ değeri biçmek oldukça zordur.  

- Yapılan özel maliyetler, kira süresi sonunda kiralanan gayrimenkulde 

kalacağı için özel maliyetlerin borca batıklık bilançosunda yer almaması 

gerekir. Ancak yapılan özel maliyetin, gayrimenkulden ayrılması ve satıĢı 

mümkünse, satıĢ bedeli ile borca batıklık bilançosunda yer alabilir.  

Özel Tükenmeye Tabi 

Varlıklar 

- Arama Giderleri ile Hazırlık ve GeliĢtirme Giderleri borca batıklık 

bilançosunda aktiflerden düĢülmelidir. Zira söz konusu giderlerin, tek 

baĢına bir bedel karĢılığında satılması mümkün değildir.  

Mali Borçlar 
- Banka kredileri, tahvil ve bonoların hesaplanmamıĢ ara dönem 

faizlerinin de hesaplanarak mali borçların en güncel haliyle borca batıklık 
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bilançosunda yer alması sağlanmalıdır.  

- Finansal kiralamadan kaynaklanan haklar aktifler arasında elimine edilse 

de, finansal kiralamadan kaynaklanan borçların bilançoda gösterilmesi 

gerekmektedir. 

Ticari Borçlar 

- Satıcılara olan senetsiz borçlar mutabakatlar ile doğrulanmalı, kaydi 

durum ile fiili durum arasında uyuĢmazlıklar var ise fiili durum esas 

alınarak uyuĢmazlıklar giderilmelidir. 

- Satıcılar ile yapılan sözleĢmeler incelenerek, sözleĢme Ģartlarından 

dolayı borçlara yürütülecek faiz ve cezai Ģartlar var ise ortaya çıkacak ek 

yükümlülükler borca batıklık bilançosuna yansıtılmalıdır.  

- Borç senetlerinin teyidi yapıldıktan sonra bilançonun pasifinde tasarruf 

değeri ile yer alması gerekir. 

- Alınan depozito ve teminatlardan yasal olarak geri iade edilecek olanlar 

bilançonun pasifinde yer alması gerekir. Ancak iadesine gerek kalmayan 

depozito ve teminatlar borçlar arasından elimine edilir.  

Diğer Borçlar 

- Objektif belgeler ile gerçek olduğuna kanaat getirilen diğer borçlar, 

varsa faizleri birlikte hesaplanarak borca batıklık bilançosunda pasifler 

arasında yer almalıdır.  

Alınan Avanslar - Alınan avanslar borca batıklık bilançosunda yer alması gerekmektedir.  

Yıllara Yaygın ĠnĢaat 

ve Onarım HakediĢ 

Bedelleri 

- Yıllara yaygın inĢaat ve onarım sebebiyle alınan hakediĢler bilançonun 

pasifinden elimine edilir.  

Ödenecek Vergi ve 

Diğer Yükümlülükler 

- ĠĢletmenin ödemekle yükümlü olduğu; vergi, resim, harç, sigorta 

primleri, sendika aidatları, icra taksitleri vb. yükümlülükler, varsa faizleri 

de eklenerek borca batıklık bilançosunda raporlanmalıdır.  

Borç ve Gider 

KarĢılıkları 

- ĠĢletmenin ödemekle yükümlü olduğu; vergi karĢılıklarının, maliyet ve 

gider karĢılıklarının, kıdem tazminatı karĢılıklarının borca batıklık 

bilançosunun pasifinde raporlanması gerekmektedir.  

Kaynak: Dumanoğlu (2011), Yılmaz (2009), Sümer (2009), Öztek (2007) ile yazarların 

değerlendirmeleri sonucu oluĢturulmuĢtur.  

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Muhasebenin temel kavramlarından iĢletmenin sürekliliği kavramı; iĢletmelerin faaliyetlerini bir 

süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini, iĢletmenin ömrünün sahiplerin ya da hissedarların yaĢam 

sürelerine bağlı olmadığını ve buna bağlı olarak iĢletmelerin ömürlerinin sınırsız olduğunu ifade eder. 

Ancak yaĢanan ekonomik ve ticari Ģartlar içerisinde iĢletmelerin ömrü son bulabilmektedir. Hukuk 

literatüründe iflas olarak nitelendirilen iĢletme ömrünün son bulması durumu, iĢletme ile iliĢkili olan 

hiçbir taraf açısından istenen bir durum değildir. ĠĢletmeleri iflasa götüren birçok neden 

olabilmektedir. Bunlardan birisi de sermaye yetersizliğinin ileri boyutu olan borca batıklık durumudur. 

Borca batıklık, iĢletmenin varlıklarının borçlarını ödemede yetersiz kalması veya iĢletmenin öz 

kaynaklarının eksiye düĢmesi durumudur. Borca batık olan bir Ģirketin yönetim kurulu iflas için 

mahkemeye baĢvurması gerekmektedir.  

ĠĢletmeler, hayatlarına devam edebilmek ve iflasa götüren borca batıklık halinden kurtulabilmek 

amacıyla mevcut finansal durumu düzeltici iyileĢtirme projeleri hazırlayarak iflasın ertelenmesini 

isteyebilmektedirler. Ġflasın ertelenmesi talebinde bulunan bir Ģirket, öncelikle borca batık olup 

olmadığının tespiti için muhasebe kayıtları esas alınarak düzenlenen kaydî bilançoya ilaveten 

varlıkların ve borçların rayiç değerlerinin esas alındığı bir ara bilanço düzenlemesi gerekmektedir. Söz 

konusu bilançoya borca batıklık bilançosu denilmektedir. Borca batıklık bilançosu ve makul 

iyileĢtirme projeleri ile birlikte mahkemeden iflasın ertelenmesini talep edebilir.  

Borca batıklık bilançosu, iĢletmenin tüm varlık ve borçlarının bilançonun düzenlendiği tarih itibariyle 

gerçek değerleri dikkate alınarak düzenlenir. Bilanço düzenlenirken öz kaynaklar üzerinde bir 

değerlendirme yapılmaz. Sadece varlıklar ve borçlar üzerinde değerlendirmeler yapılır. Varlık ve 

borçların rayiç değerleri arasındaki fark, öz kaynak tutarını verir. Söz konusu tutar negatif ise iĢletme 

borca batık demektir.  

Borca batıklık bilançosu çıkarılırken, özet olarak Ģu esaslar çerçevesinde hareket edilir; 
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- Nakit, stok, maddi duran varlık gibi fiziki kalemlerin sayımları yapılır ve kayıtlar ile 

karĢılaĢtırılır. Fiili durum ile kaydi durum arasında fark varsa, fiili durum esas alınarak fark 

düzeltilir. 

- Stok ve maddi duran varlık gibi fiziki kalemlerden ömrünün tamamlamıĢ veya satıĢ niteliğini 

kaybetmiĢ varlıklar varsa, varlıklardan tenzil edilerek bilançoya alınmaz.  

- Mali ve maddi duran varlıklar, çeĢitli değerleme yöntemleri kullanılarak en güncel 

değerleriyle bilançoda raporlanması sağlanır.  

- Alacaklar ve borçların mutabakatı yapılır. Alacaklardan Ģüpheli veya değeriz olan varsa ve 

objektif bir belgeye dayandırılabiliyorsa, aktiflerden çıkarılarak bilançoya alınmaz.  

- Gerçek olan bütün alacaklar ve borçlar, gerçek değerleri ile borca batıklık bilançosuna 

yansıtılması gerekir.  

- Gelecek dönemlere ait olan giderler, eğer geri alınamayacağı kesinleĢmiĢse bilançoya alınmaz. 

Yine gelecek dönemlere ait olan gelirler, geri ödenmeyeceği kesinleĢmiĢse borçlardan tenzil 

edilir.  

- Gelir tahakkukları, kesinleĢmiĢ bir alacak olması nedeniyle, gider tahakkuklarının da 

kesinleĢmiĢ bir borç olması nedeniyle borca batıklık bilançosunda raporlanması gerekir. 

- Devreden KDV ve ertelenen KDV alacakları borca batıklık bilançosunda raporlanmalıdır. 

Çünkü iflas erteleme kararı verildiği takdirde, söz konusu KDV alacakları düĢülebilecektir.  

- AktifleĢtirilmiĢ giderlerin (özel maliyetler, araĢtırma ve geliĢtirme giderleri, arama giderleri, 

hazırlık ve geliĢtirme giderleri gibi), iĢletmeye dönüĢleri mümkün gözükmediğinden bilançoya 

alınmaz.  

- Ticari anlamda baĢarısız olmuĢ ve iflas ertelemeye baĢvurmuĢ bir Ģirketin aktifleri arasında 

Ģerefiye tutarının bulunması ve söz konusu Ģerefiye tutarının nasıl değerleneceği sorun olarak 

görünmektedir. Dolayısıyla Ģerefiyenin aktifler arasından tenzil edilerek bilançoya alınmaması 

gerekir.  

- Borçlara iliĢkin faiz ve cezai ödeme gerektiren durumlar varsa, söz konusu tutarlar 

hesaplanarak borçlar en güncel haliyle bilançoya aktarılır.  

- Finansal kiralamadan kaynaklanan haklar, varlık kullanım süresi sonunda kiraya verene iade 

edilecekse, aktiflerden elimine edilir. Ancak finansal kiralamadan kaynaklanan borçlar 

bilançoda raporlanır.  

Ġflas, iflasın ertelenmesi, borca batıklık hali ve borca batıklık bilançosunun çıkarılması gibi konularda 

çalıĢmak isteyen araĢtırmacılara; borca batıklık bilançosu çıkarılırken varlıklar ve borçlar özelinde 

kullanılabilecek değerleme yöntemleri, iflastan kurtulmak amacıyla iyileĢtirme projeleri geliĢtirilmesi, 

iyileĢtirme projelerinin etkinliğinin test edilmesi gibi konularda çalıĢma yapmaları tarafımızca önerilir.  
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Özet 

 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı‘nın 5. Maddesine göre taĢıyıcı bitki; tarımsal ürünlerin üretimi 

veya temini için kullanılan, bir hesap döneminden fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı 

satıĢları dıĢında tarımsal ürün olarak satılma ihtimalinin çok düĢük olan bitkiyi ifade etmektedir. 

TaĢıyıcı bitkiler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu‘nun (KGK) 12.11.2014 

tarih, 30 ve 31 sıra no.lu tebliğleri, TMS 41‘in kapsamından çıkarılarak, TMS 16 Maddi Duran 

Varlıklar Standardı‘nın kapsamına dâhil edilmiĢtir. Söz konusu değiĢiklik ile birlikte taĢıyıcı bitkilerin 

muhasebeleĢtirme ve ölçümüne iliĢkin hususlarda değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Bu çalıĢmanın 

amacı; KGK‘nın 12.11.2014 tarih, 30 ve 31 sıra no.lu tebliğlerinin yaptığı değiĢiklikten sonra, taĢıyıcı 

bitkilerin Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde nasıl muhasebeleĢtirileceğini açıklamaktır.  

Anahtar Kelimeler: TaĢıyıcı Bitkiler, Türkiye Muhasebe Standartları, TMS 41, TMS 16.  

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49.  

 

Recognition Of Carrier Plants Within The Frame Of Turkish Accounting 

Standards 
 

Abstract 

 

According to 5
th
 annex of TAS 41 Agricultural Activities Standards, carrier plants mean a plant which 

is used for producing or providing agricultural productions, is expected to yield more than an 

accounting period, has very little salability as an agricultural product except for the insignificant sales. 

Carrier plants have been extracted from TAS 31, 30 and 31 numbered notices of Public Oversight 

Accounting and Auditing Standards Authority, dating 12.11.2014 and have been included in TMS 16 

Class of Property Standards. With the mentioned change, many changes occurred related to the 

cognition and measurement of the carrier products. The purpose of this study is to explain how the 

carrier products can be accounted within the frame of Turkish Accounting Standards after the changes 

occurred with the 30 and 31 numbered notices of Public Oversight Accounting and Auditing Standards 

Authority, dating 12.11.2014. 

Key Words: Carrier Plants, Turkish Accounting Standards, TAS 41, TAS 16.  

Gel Classification: M40, M41, M49.  

 

 

1. GiriĢ 

Tarım sektörü, insanların gıda gereksinimlerini sağlaması ve bunun yanında diğer ihtiyaçlarını 

karĢılayan sağlık, giyim, sanayi, hizmet ve benzeri sektörlere de girdi sağlaması yönüyle en önemli 

sektörlerin baĢında görülmektedir. Tarım sektörünün eylemlerini ifade eden tarımsal faaliyet; 

―doğrudan tüketilen veya sanayi için girdi olan hayvani ve bitkisel ürünleri, toprağın veya doğanın 

sağladığı unsurları, düzenli bir çaba ile değerlendirerek ve geliĢtirerek elde etme faaliyetlerine‖ 

denilmektedir (Ekonomi Ansiklopedisi, 1991:300). Tarımsal faaliyetin kapsamı ve tanımı tarım 

sektöründe ve literatüründe meydana gelen geliĢmeler doğrultusunda değiĢime uğramıĢtır. TMS 41 

Tarımsal Faaliyetler Standardı‘nın 5 maddesinde, tarımsal faaliyet; satıĢa veya geri dönüĢtürülmeye 

konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara dönüĢtürülmesi ve hasat 

iĢlemlerinin bir iĢletme tarafından yönetimi Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Yine söz konusu standartta, 
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yaĢayan hayvan ve bitki ―canlı varlık‖, iĢletmenin canlı varlıklarının hasadı yapılmıĢ ürünü de 

―tarımsal ürün‖ olarak isimlendirilmiĢtir.  

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı 31.12.2005 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemleri için 

uygulanmak üzere ilk olarak 24.02.2006 tarih ve 26090 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu standart, muhtelif tarihlerde tebliğler aracılığıyla güncellenmiĢtir. En 

son değiĢiklik 12.11.2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 31 sıra no.lu tebliğ ile 

olmuĢtur. Bu tebliğ ile birlikte, ―taĢıyıcı bitkiler‖ TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı‘nın 

kapsamından çıkarılmıĢtır. TMS 41‘de söz konusu değiĢiklik yapılmadan önce, taĢıyıcı bitkiler de 

TMS 41 çerçevesinde değerlendirilmekte ve muhasebeleĢtirilmekteydi. TMS 41‘de yapılan değiĢiklik 

ile eĢ zamanlı olarak, 12.11.2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 30 sıra no.lu 

tebliğ ile taĢıyıcı bitkiler TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı‘nın metinleri arasına dahil 

olmuĢtur.  

Bu çalıĢmanın amacı; TMS 16 ve TMS 41‘de, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurulu‘nun (KGK) 12.11.2014 tarih, 30 ve 31 sıra no.lu tebliğleri ile taĢıyıcı bitikler konusunda 

yapılan düzenlenmelerin muhasebe uygulamalarına etkilerini açıklamaktır. ÇalıĢmanın amacı 

doğrultusunda, öncelikle taĢıyıcı bitki kavramını açıklamak yerine olacaktır.  

2. TaĢıyıcı Bitki ve Özellikleri 

TMS 41‘e göre, taĢıyıcı bitki; tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir hesap 

döneminden fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satıĢları dıĢında tarımsal ürün olarak 

satılma ihtimalinin çok düĢük olan bitkiyi ifade etmektedir. Çay çalılıkları, üzüm asmaları, palmiye 

ağaçları ve kauçuk ağaçları gibi bazı bitkiler genellikle taĢıyıcı bitki tanımını karĢılayarak TMS 16‘nın 

kapsamına girmekte iken bu taĢıyıcı bitkiler üzerinde yetiĢen çay yaprağı, üzüm, palmiye ağacı 

meyvesi ve lateks gibi ürünler TMS 41‘in kapsamında değerlendirilmektedir (TMS 41, md.4-5). 

Standartta açıklanan hususlar dikkate alındığında; taĢıyıcı bitkilerin bir yıldan uzun süre tarımsal ürün 

verecek olması, ancak kendisinin tarımsal ürün olarak satılma olasılığının düĢük (önemiz kalıntı 

satıĢları dıĢında) olması gerekmektedir. Bunun yanında aĢağıda sayılan bitkiler taĢıyıcı bitki olarak 

görülmemektedir (TMS 41, md.5A): 

- Tarımsal ürün olarak hasat edilmek için yetiĢtirilen bitkiler, örneğin; kereste olarak 

kullanılması için yetiĢtirilen ağaçlar, 

- ĠĢletmenin önemsiz kalıntı satıĢları dıĢında ayrıca bitkiyi tarımsal ürün olarak hasat edeceğine 

ve satacağına iliĢkin çok düĢük bir ihtimalinin bulunması durumunda tarımsal ürün üretmek 

için yetiĢtirilen bitkiler. Örneğin; hem meyve hem de kereste için yetiĢtirilen ağaçlar, 

- Yıllık olarak elde edilen mahsuller. Örneğin; mısır ve buğday üretiminde olduğu gibi. 

TMS 41‘de söz konusu değiĢiklik yapılmadan önce, taĢıyıcı bitkiler de tarımsal faaliyet olarak 

değerlendirilmekteydi. Ancak yapılan değiĢiklik ile birlikte taĢıyıcı bitkiler TMS 41 kapsamından 

çıkarılmıĢtır. Bu noktadan hareketle çalıĢmada; taĢıyıcı bitkilerin ilk kayda alınması, raporlama 

dönemlerinde değerlemesi, amortismanı, taĢıyıcı bitkilere iliĢkin borçlanma maliyetleri gibi konular 

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde incelenmiĢtir.  

3. TaĢıyıcı Bitkilerin Ġlk Kayda Alınması 

Varlık, iĢletmenin geçmiĢteki faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan olan, halihazırda iĢletmenin 

kontrolünde olan ve gelecekte iĢletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerleri ifade 

etmektedir (Kavramsal Çerçeve, md.4.4). Kavramsal Çerçeve‘de yapılan tanımlama doğrultusunda, 

varlıkların özelliklerini Ģöyle sıralayabiliriz; 

- Gelecekte iĢletmeye ekonomik fayda sağlama potansiyelinin olması, 

- Varlığın iĢletmenin kontrolünde olması, 

- GeçmiĢteki iĢlemleri sonucunda ortaya çıkması. 

TaĢıyıcı bitkiler de Kavramsal Çerçeve‘de sayılan söz konusu Ģartları sağladığı takdirde, varlık olarak 

kayda alınacaktır. Yine Kavramsal Çerçeve‘de bir unsurun varlık olarak tahakkuk ettirilebilmesi, 

kayda alınabilmesinin Ģartları iki madde halinde açıklanmıĢtır. Bunlar (Kavramsal Çerçeve, md. 4.38): 

- Gelecekte iĢletmeye ekonomik yarar sağlayacağının tahmin edilmesi, 

- Maliyeti veya değerinin güvenilir bir Ģekilde ölçümlenebilir olması gerekir.  
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TaĢıyıcı bitkiler, yapıları itibariyle hizmetlerinden uzun süre yararlanılması düĢünülen veya bir yıldan 

uzun süre iĢletmede tutulması düĢünülen varlıklar olması sebebiyle duran varlık niteliğindedir. Ayrıca 

fiziksel bir yapıya sahip olması, zamana bağlı olarak yararlı ömründe meydana gelen azalma nedeniyle 

maddi duran varlık özelliği taĢımaktadır. Dolayısıyla TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı‘nda 

yapılan açıklama doğrultusundan taĢıyıcı bitkilerin kayda alınması, değerlemesi ve amortismanı gibi 

hususlarda TMS 16 Maddi Duran varlıklar Standardı hükümleri uygulanacaktır. 

TMS 16‘ye göre; varlık olarak muhasebeleĢtirilme koĢullarını sağlayan bir maddi duran varlık kalemi, 

maliyet bedeli ile ölçülmektedir (TMS 16, md. 15). Maddi duran varlıklar; satın alma, takas ve iĢletme 

içinde inĢa veya imal etme yollarından birisi ile elde edilebilmektedir. TaĢıyıcı bitkiler, genellikle 

yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli duruma ve yere getirilebilmesi 

amacıyla iĢletme içinde üretimi yapılan varlıklardır. TaĢıyıcı bitkiler iĢletmece inĢa edilen maddi duran 

varlık kalemlerinde olduğu gibi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli 

duruma ve yere getirilmeden önce muhasebeleĢtirilir (TMS 16, md.22A). TaĢıyıcı bitkiler varlık 

olarak kayda alınabilme Ģartlarını taĢıdığında maliyet bedeli ile kayda alınır. Maliyet bedeli de taĢıyıcı 

bitkinin mevcut konum ve duruma gelmesi için katlanılan üretim maliyetlerinin toplamından 

oluĢmaktadır.  

Bir taĢıyıcı bitki kaleminin maliyeti TMS 16‘nın 16. Maddesine göre aĢağıdaki unsurlardan 

oluĢmaktadır: 

i. Ġndirimler ve ticari iskontolar düĢüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alıĢ 

vergileri dâhil, satın alma fiyatı,   

ii. TaĢıyıcı bitkinin dikileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koĢullarda verim 

sağlanacak duruma getirilmesine iliĢkin her türlü maliyet, 

iii. TaĢıyıcı bitkinin sökülmesi ve taĢınması ile dikileceği alanın hazırlanmasına iliĢkin 

tahmini maliyeti.  

TMS 16‘nın 17. Maddesine göre taĢıyıcı bitki ile doğrudan iliĢkilendirilebilecek maliyetler Ģunlardan 

oluĢmaktadır: 

i. TaĢıyıcı bitkinin elde edilmesi ya da yetiĢtirilmesi ile ilgili çalıĢanlara sağlanan 

faydalardan kaynaklanan maliyetler, 

ii. TaĢıyıcı bitkinin dikileceği yerin hazırlanmasına iliĢkin maliyetler, 

iii. TaĢıyıcı bitkinin ilk teslimatına iliĢkin maliyetler, 

iv. TaĢıyıcı bitki dikim maliyetleri, 

v. TaĢıyıcı bitkinin dikimi ve yetiĢtirilmesi ile doğrudan iliĢkili mesleki ücretler.  

TaĢıyıcı bitkilerin, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli durum ve 

konuma getirilmesine kadar katlanılan maliyetlerin ―25X Yapılmakta Olan TaĢıyıcı Bitki Yatırımları 

Hesabı‖ adı altında bir hesapta izlenmesi uygun olacaktır. Daha sonra taĢıyıcı bitkinin istenilen 

büyüklüğü ulaĢtığı, üretime hazır hale geldiği durumda; katlanılan maliyetlerin ―25X TaĢıyıcı Bitkiler 

Hesabı‖ adı altında bir hesaba alınması muhasebe sistematiği açısından uygun görünmektedir.  

Örnek: ĠĢletme Manisa‘nın Salihli ilçesinde üzüm yetiĢtiriciliği yapmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılı 

içerisinde 5 dönüm araziye üzüm asması dikmiĢ ve 2016 yılında yaptığı masrafların dökümü aĢağıdaki 

gibidir: 

Üzüm asması fideleri   30.000 TL 

Taban gübreleme masrafları  10.000 TL 

Ġlaçlama masrafları   15.000 TL 

Teknik destek masrafları    5.000 TL 

ÇalıĢanlara verilen ücretler  20.000 TL 

Asma üretimi ile ilgili diğer masraflar  30.000 TL 

Üzüm asmaları 2017 yılı içerisinde ürün verecek büyüklüğe ulaĢmıĢ, üretime hazır hale gelmiĢtir. 

2017 yılı içerisinde asmaların üretimi ile ilgili olarak baĢka bir harcama yapılmamıĢtır. Bu durumda 

ĠĢletmenin 2016 ve 2017 yıllarına ait olan muhasebe kayıtları aĢağıdaki gibi olacaktır.  
01 
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4. TaĢıyıcı Bitkilerin Değerlemesi 

Ġlk kayda maliyet bedeliyle alınan taĢıyıcı bitkiler, sonraki dönemlerde TMS 16 çerçevesinde ―maliyet 

modeli‖ veya ―yeniden değerleme modeli‖ seçeneklerinden birisi tercih edilerek değerlemeye tabi 

tutulur. Maliyet modelinin seçilmesi halinde; taĢıyıcı bitkiler maddi duran varlık olarak 

muhasebeleĢtirildikten sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiĢ amortisman ve varsa birikmiĢ 

değer düĢüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir. Yeniden değerleme modelinin 

kullanılması durumunda ise; gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen taĢıyıcı bitkiler, varlık 

olarak muhasebeleĢtirildikten sonra, yeniden değerlenmiĢ tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden 

değerlenmiĢ tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiĢ 

amortisman ve müteakip birikmiĢ değer düĢüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değeri 

ifade etmektedir (TMS 16, md.29-31). 

Eğer taĢıyıcı bitki olarak sınıflanan bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmıĢsa, 

bu artıĢ diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilmelidir ve doğrudan özkaynak hesap grubunda yeniden 

değerleme değer artıĢı adı altında toplanmalıdır. Ancak, bir yeniden değerleme değer artıĢı, aynı 

varlığın daha önce kâr ya da zarar ile iliĢkilendirilmiĢ bulunan yeniden değerleme değer azalıĢını 

tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleĢtirilir. Eğer bir varlığın defter değeri yeniden 

değerleme sonucunda azalmıĢsa, bu azalma gider olarak muhasebeleĢtirilir. Ancak, bu azalıĢ diğer 

kapsamlı gelirde bu varlıkla ilgili olarak yeniden değerleme fazlasındaki her tür alacak bakiyesinin 

kapsamı ölçüsünde muhasebeleĢtirilmelidir. Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilen söz konusu 

azalıĢ, yeniden değerleme fazlası baĢlığı altında özkaynaklarda birikmiĢ olan tutarı azaltır (TMS 16, 

md.39-40).  

Örnek: ĠĢletme maddi duran varlıklarını maliyet modeli ile değerlemektedir. ĠĢletmenin 31.12.2016 

tarihi itibariyle kayıtlı değeri 100.000 TL olan Ģeftali ağaçlarını değerlemeye tabi tutmuĢtur. ġeftali 

ağaçlarının 31.12.2016 tarihi itibariyle geri kazanılabilir değeri 96.000 TL‘dir. 2017 yılının sonunda 

yapılan değerlemeye göre ise Ģeftali ağaçlarının geri kazanılabilir değeri 102.000 TL‘dir. ĠĢletmenin 

2016 ve 2017 yıllarına ait değerleme kaydı aĢağıdaki gibidir: 
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                                    31/12/2016 

654 KARġILIK GĠDERLERĠ HESABI 

        - TaĢıyıcı Bitkiler Değer DüĢüklüğü KarĢılık 

Gider. 

  25X MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

          DEĞER DÜġÜKÜLÜĞÜ  

          KARġILIĞI HESABI 

          - TaĢıyıcı Bitkiler Değer  

             DüĢüklüğü KarĢılığı 

ġeftali ağaçlarına iliĢkin değer düĢüklüğü karĢılığı 

                                    31/12/2017 

25X MADDĠ DURAN VARLIKLAR DEĞER 

        DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI HESABI 

        - TaĢıyıcı Bitkiler Değer DüĢüklüğü KarĢılığı 
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  644 KONUSU KALMAYAN  

         KARġILIKLAR HESABI 

         - TaĢıyıcı Bitkiler Değer  

            DüĢüklüğü KarĢılık Ġptalleri 

ġeftali ağaçları değer düĢüklüğü karĢılıklarının iptali 

4.000 

 

Örnek: ĠĢletme maddi duran varlıklarını yeniden değerleme modeli ile değerlemektedir. ĠĢletmenin 

31.12.2016 tarihi itibariyle kayıtlı değeri 100.000 TL ve birikmiĢ amortismanı 20.000 TL olan ceviz 

ağaçlarını değerlemeye tabi tutmuĢtur. Ceviz ağaçlarının 31.12.2016 tarihi itibariyle geri kazanılabilir 

değeri 88.000 TL‘dir.  

Ceviz ağaçlarının net değeri (100.000 – 20.000)    = 80.000 TL 

Ceviz ağaçlarının geri kazanılabilir değeri     = 88.000 TL 

Ceviz ağaçlarında meydana gelen değer artıĢı    =   8.000 TL 

Yeniden değerleme artıĢ oranı (8.000 / 80.000)    =    % 10 

Ceviz ağaçlarının kayıtlı değerindeki artıĢ (100.000 x %10)   = 10.000 TL 

BirikmiĢ amortismandaki artıĢ (20.000 x % 10)    =   2.000 TL 

Maddi duran varlık yeniden değerleme artıĢı    =   8.000 TL 
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                                    31/12/2016 

25X TAġIYICI BĠTKĠLER HESABI 

        - Ceviz Ağaçları 

  257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 

          - TaĢıyıcı Bitkiler Amortismanı 

  522 MADDĠ DURAN VARLIK 

         YENĠDEN DEĞERLEME  

          ARTIġLARI HESABI 

          - TaĢıyıcı Bitkiler Yeniden 

             Değerleme ArtıĢları 

Ceviz ağaçlarının yeniden değerlemesi 

                                    

 

10.000 

 

 

 

2.000 

 

 

 

8.000 

 

Örnek: ĠĢletme maddi duran varlıklarını yeniden değerleme modeli ile değerlemektedir. ĠĢletmenin 

31.12.2016 tarihi itibariyle kayıtlı değeri 200.000 TL ve birikmiĢ amortismanı 50.000 TL olan kauçuk 

ağaçlarını değerlemeye tabi tutmuĢtur. Kauçuk ağaçlarının 31.12.2016 tarihi itibariyle geri 

kazanılabilir değeri 142.500 TL‘dir. ĠĢletmenin geçmiĢ yıllarda kayıtlanmıĢ 4.000 TL maddi duran 

varlık yeniden değerleme artıĢ fonu bulunmaktadır.  

Kauçuk ağaçlarının net değeri (200.000 – 50.000)   = 150.000 TL 

Kauçuk ağaçlarının geri kazanılabilir değeri     = 142.500 TL 

Kauçuk ağaçlarında meydana gelen değer azalıĢı   =     7.500 TL 

Yeniden değerleme azalıĢ oranı (7.500 / 150.000)   =    % 5 

Kauçuk ağaçlarının kayıtlı değerindeki azalıĢ (200.000 x %5)   = 10.000 TL 

BirikmiĢ amortismandaki azalıĢ (50.000 x % 5)    =   2.500 TL 

Maddi duran varlık yeniden değerleme azalıĢı    =   7.500 TL 

Daha önceki yıllarda hesaplanarak diğer kapsamlı gelire 

yansıtılan MDV yeniden değerleme artıĢı      =   4.000 TL 

Kâr veya Zarara yansıtılacak değerleme farkı    =   3.500 TL 
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                                    31/12/2016 

257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI 

        - TaĢıyıcı Bitkiler Amortismanı 

522 MADDĠ DURAN VARLIK YENĠDEN  

       DEĞERLEME ARTIġLARI HESABI 

       - TaĢıyıcı Bitkiler Yeniden Değerleme ArtıĢları 

654 KARġILIK GĠDERLERĠ HESABI 

        - TaĢıyıcı Bitkiler Değer DüĢüklüğü KarĢılık 

Gider. 

  25X TAġIYICI BĠTKĠLER HESABI 

                 - Kauçuk Ağaçları 

Kauçuk ağaçlarının yeniden değerlemesi 
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5. TaĢıyıcı Bitkilerin Amortismanı 

Amortismana yüklenen anlam farklı disiplinlerde çeĢitlilik göstermektedir. Her disiplin kendi amacı ve 

bakıĢ açısıyla amortismanı tanımlamıĢtır. Bu bağlamda amortisman ile ilgili farklı yaklaĢımlar ortaya 

çıkmıĢtır. Bunlar (Sevilengül, 2003: 405-406): 

i. Değerleme YaklaĢımı: Amortisman, duran varlığın değerinde; kullanma, zamanın geçmesi 

ya da önemini yitirme gibi nedenlerden dolayı meydana gelen azalma olarak 

görülmektedir.  

ii. Tüketim YaklaĢımı: Duran varlık edinilmesi ile elde edilen fayda stokunun, dönem içinde 

meydana gelen azalıĢlarının dönemlere dağıtılmasıdır.  

iii. Yenileme YaklaĢımı: Amortisman, duran varlığın ekonomik ömrünün sonunda 

yenilenebilmesi için gerekli fonun biriktirilmesi olarak görülmektedir. 

iv. Dağıtım YaklaĢımı: Amortisman, duran varlıkların edinilmesi için katlanılan maliyetlerin, 

söz konusu varlıkların ekonomik ömürleri içinde kalan dönemlere dağıtılmasıdır.  

VUK, canlı varlıkların biyolojik dönüĢüm özelliğini dikkate almayan dağıtım yaklaĢımını 

benimsemiĢtir. TMS 41 ise canlı varlıkların biyolojik dönüĢümünü dikkate alan değerleme yaklaĢımını 

benimsemiĢtir (Gökgöz, 2012: 97). TaĢıyıcı bitkiler, TMS 41 kapsamından çıkarılıp TMS 16 

kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle, bir maddi duran varlıktır ve diğer maddi duran varlıklar gibi 

amortismana tabidir. TaĢıyıcı bitkiler TMS 16 kapsamında olsa da, canlı varlık olması nedeniyle, 

yapısı gereği meydana gelen biyolojik dönüĢüm dikkate alınarak amortismana tabi tutulması 

gerekmektedir. Bu bağlamda taĢıyıcı bitkiler için amortisman; zamanın geçmesine bağlı olarak taĢıyıcı 

bitkinin yararlı ömründe meydana gelen değer azalmalarının dönemler itibariyle gider 

kaydedilmesidir.  

TMS 16 Standardı‘na göre iĢletmelerin, maddi duran varlıklarını normal (doğrusal) amortisman, 

azalan bakiyeler ve üretim miktarı yöntemlerinden birisini tercih ederek amortismana tabi tutmaları 

gerekmektedir. Normal amortisman ve azalan bakiyeler yöntemi VUK‘da da yer alan bir yöntemdir. 

Ancak üretim miktarı yöntemi sadece TMS 16‘da yer almaktadır. Üretim miktarı yöntemi; duran 

varlığın üretimde kullanıldığı birimle (saat, km, mil, kw, üretim miktarı vs.) orantılı olarak yıpranıp 

değer yitireceği esasına dayanan bir yöntem olup, duran varlık kullanıldığı birim kadar amortismana 

tabi tutulur (Gökgöz, 2012: 99). Kıymetli ġen ve Karagül‘e (2014:38) göre taĢıyıcı bitkilerden elde 

edilecek tarımsal ürünün miktarının tam olarak tespit edilemeyecek olmasından dolayı, taĢıyıcı bitkiler 

için üretim miktarı yöntemine göre amortisman ayırmanın mümkün olmayacağı düĢünülmektedir.  

Örnek: ĠĢletme Rize ilinde çay bitkisi üretimi yapmaktadır. ĠĢletmenin 2016 yılı baĢında 

aktifleĢtirilmiĢ ve kayıtlı değeri 100.000 TL olan çay çalılığı bulunmaktadır. Çay çalılıklarının yararlı 

ömrünün 50 yıl olacağı tahmin edilmektedir. Çay çalılıklarının yararlı ömrü sonundaki kalıntı değeri 
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sıfırdır. ĠĢletme 2016 yılı sonunda normal amortisman yöntemine göre çay çalılıklarını amortismana 

tabi tutmuĢtur.  

Amortisman Oranı = 1 / 50 = % 2‘dir.  

Amortisman Tutarı = 100.000 TL x % 2 = 2.000 TL 
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                                    31/12/2016 

730 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ HESABI 

        - Çay Çalılıkları Amortismanı 

  257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 

          - TaĢıyıcı Bitkiler Amortismanı 

   

Çay çalılıklarına iliĢkin amortisman kaydı 

                              

 

2.000 

 

 

 

2.000 

6. TaĢıyıcı Bitkilere ĠliĢkin Borçlanma Maliyetleri 

Borçlanma maliyeti; bir iĢletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer 

giderlerin toplamından oluĢmaktadır. Borçlanma maliyetlerinin iĢletmece inĢa edilen maddi duran 

varlık kaleminin defter değerinin bir unsuru olarak muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin ilkeler ―TMS 23 

Borçlanma Maliyetleri‖ Standardı ile belirlenmiĢtir (TMS 16, md.22).  

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı‘nın 5. Maddesinde; amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır 

duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıkların ―özellikli varlık‖ olduğu 

belirtilmiĢtir. TaĢıyıcı bitkiler de iĢletme yönetiminin konum veya duruma getirilmesi uzun bir süreyi 

gerektirmesi nedeniyle özellikli varlık olabilmektedir. TaĢıyıcı bitkinin özellikli varlık olması 

durumunda, TMS 23‘e göre; söz konusu taĢıyıcı bitkinin elde edilmesi, inĢası veya üretimi ile 

doğrudan iliĢkilendirilebilen borçlanma maliyetleri aktifleĢtirilebilmektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

TMS 41‘e göre taĢıyıcı bitki; tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir hesap 

döneminden fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satıĢları dıĢında tarımsal ürün olarak 

satılma ihtimalinin çok düĢük olan bitkiyi ifade etmektedir. TaĢıyıcı bitkiler, TMS 41‘in yayınlandığı 

2006 yılından beri TMS 41 kapsamında değerlendirilmekte ve bu doğrultuda muhasebeleĢtirme ve 

ölçüm iĢlemlerine tabi tutulmaktaydı. Ancak 2014 yılında yapılan değiĢiklik ile taĢıyıcı bitkiler, TMS 

41‘in kapsamından çıkarılarak TMS 16‘nın kapsamına dâhil edilmiĢtir. Söz konusu değiĢiklik ile 

birlikte taĢıyıcı bitkiler, bir maddi duran varlık sınıf olarak değerlendirilmiĢ, buna bağlı olarak varlık 

olarak kayda alma, sonraki dönemlerde değerleme ve amortisman gibi hususlarda farklılıklar ortaya 

çıkmıĢtır.  

Bir maddi duran varlık sınıfı olarak taĢıyıcı bitkiler, genel olarak iĢletme içinde üretim yoluyla elde 

edilmektedir. Dolayısıyla TMS 16 çerçevesinde taĢıyıcı bitkiler, yönetimin verim için istediği konum 

ve duruma geldiği anda,  o zamana kadar katlanılan üretim maliyetlerinin toplamı ile aktifleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Maliyet bedeli ile kayda alınan taĢıyıcı bitkiler, izleyen raporlama dönemlerinde; TMS 

16‘çerçevesinde ―maliyet modeli‖ ve ―yeniden değerleme modeli‖ seçeneklerinden biriyle 

değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir.  

Maliyet modelinin uygulanması halinde, değer düĢüklüğü testine tabi tutulup değer düĢüklükleri kâr 

veya zarar ile iliĢkilendirilip kayda alınması, maliyet bedelinin üzerinde meydana gelen değer 

artıĢlarının ise kayda alınmaması gerekmektedir. Yine maddi duran varlık olarak sınıflandırılan 

taĢıyıcı bitkiler, tahmin edilen yararlı ömrüne göre amortismana tabi tutulması gerekmektedir.   

Yeniden değerleme modelinin uygulanması durumunda, taĢıyıcı bitkiler yeniden değerleme sonucu 

oluĢan değer artıĢlarının, diğer kapsamlı gelirler içerisinde değer artıĢ fonu olarak raporlanması, değer 

azalıĢlarının ise kâr veya zarar ile iliĢkilendirilip kapsamlı gelir tablosuna yansıtılması uygun olacaktır. 

Ancak değer artıĢları, diğer kapsamlı gelirlere yansıtılmadan önce, daha önceki yıllarda kâr veya 

zarara yansıtılmıĢ değer düĢüklüğü zararı varsa, öncelikle söz konusu tutar kadar kısım, kâr veya 

zarara gelir kaydedilmek suretiyle iptal edilip kalan tutarın diğer kapsamlı gelire yansıtılması 

gerekmektedir. Yine değer düĢüklüğü zararları, kâr veya zarara yansıtılmadan önce, önceki yıllarda 

diğer kapsamlı gelirlere alınmıĢ bir değer artıĢ fonu varsa, önce söz konusu fondan mahsup edilmeli, 

kalan tutar kâr veya zarara gider olarak yansıtılmalıdır.  
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TaĢıyıcı bitkilerin, maddi duran varlık olarak sınıflanmasına bağlı olarak amortismana da tabi 

tutulması gerekmektedir. TaĢıyıcı bitkilerin TMS 16‘da açıklanan normal (doğrusal) amortisman, 

azalan bakiyeler ve üretim miktarı yöntemlerinden birisi ile tahmin edilen yararlı ömre göre 

amortismana tabi tutulması gerekecektir.  

TaĢıyıcı bitkiler ile ilgili özellik arz eden diğer bir konu, taĢıyıcı bitkilerin özellikli varlık olarak 

değerlendirilmesidir. TaĢıyıcı bitkilerin, istenen konum ve duruma getirilmesi uzun bir süreyi 

gerektirdiği için özellikli varlık olarak değerlendirilebilmektedir. Bu durumda TMS 23 Standardı 

çerçevesinde, özellikli varlık olarak değerlendirilen taĢıyıcı bitki için katlanılan borçlanma 

maliyetlerinin aktifleĢtirilmesi söz konu olabilmektedir.  
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Abstract 

 

The Islamic finance, whose first modern applications based on 40 years before time, is defined as 

application of the principles and rules of Islam on the financial operations. The Islamic finance sector 

that comprises of Islamic banking, insurance and capital market, has recorded an important 

development with a 10-15% rate of growing and has started to be seen as an alternative financial 

agency model. Even though this model cannot be accepted as completed and matured together with its 

all components, especially the studies that are being carried on by many countries are giving us idea 

about that growing on the Islamic finance sector will continue at the forward years and will be more 

competitive. Islamic finance sector, even though has appeared because of the religious reasons, it has 

also been able to take the attention of the investors out of the members of Islam religion. Sukuk, with 

no doubt, has been the one that has taken the biggest share from this interest. ―Sukuk‖ that can be 

deemed as today‘s basic instrument of the Islamic financial system is a securities that shows owning to 

an entity and right of benefiting from that. At this study, primarily, development of the Islamic 

Finance all ever the world will be handled and then types of the sukuk operations as an Islamic 

Finance application and its applications at Turkey will be investigated.  

 

Key Words: Islamic Finance, Sukuk, Sukuk Types 

 

INTRODUCTION 

 
The Islamic finance, whose first modern applications based on 40 years before time, is defined as 

application of the principles and rules of Islam on the financial operations. The Islamic finance sector that 

comprises of Islamic banking, insurance and capital market, has recorded an important development with a 10-

15% rate of growing and has started to be seen as an alternative financial agency model. Even though this model 

cannot be accepted as completed and matured together with its all components, especially the studies that are 

being carried on by many countries are giving us idea about that growing on the Islamic finance sector will 

continue at the forward years and will be more competitive. 

Islamic finance sector, even though has appeared because of the religious reasons, it has also been able to 

take the attention of the investors out of the members of Islam religion. Because of that, countries have started to 

announce themselves as a center as Islamic finance and they have started to compete for various encouragements 

and make structural adjustments for the development of the sector.  

Islamic finance market has grown up very fast at the past few years at the leadership of the countries such 

as Malaysia and Indonesia located at Gulf Area and South East Asia. Petrol and commodity prices that have 

increased fast within past few years have caused to a serious grow up at the countries located at this area. Brent 

petrol that was processed as 10 USD for each barrel in 1999 has increased up to 140 USD before the financial 

crisis lived in America. The increasing petrol prices have also started to increase fast to the energy and 

construction investments at the Gulf countries. Therefore, development of the Islamic Finance Market that is 

based on ancient times has also started to get the attention of the entire world. Today, many developed countries 

such as England, America and Japan have started to the structural and legal adjustments for benefiting this 

development of Islamic Finance Market (Testa, 2008:115).  

 

1.1. Islamic Finance and Basic Principles 
The Islamic economic model has been constructed on the rules that were put on practice on commercial 

and financial operations by Islamic Law and developed in the time. Islamic finance system is a system based on 

the performance of the financial operations conforming to the rules and principles of Islam religion and these 

rules and principles are based on three basic sources as Quran, Sunnah and jurisprudence. Islamic law or the 

Islamic rules are also known as ―Shariah‖ and at the Islamic financial products and services, the products or 

services to be conforming to the Islamic rules has a very big importance for the acceptance of that products or 
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services (Ayub, 2009). Operations that are performed as Islamic Finance should conform basically to the 

following three matters (Tok, 2009:2-3):  

 The operation performed not to content any interest, 

 The operation performed not to content any inaccuracy (subjects of some insurance policies) 

 The operation performed not to content any activity that are accepted as haram (activities such 

as gamble, bet and consume of alcohol)  

 

1.1. Sukuk 
Sukuk is the plural form of the word Sak in Arabic and has been defined as the paper (bond, bill) that 

shows the financial obligations because of the shopping and the other commercial activities at the Muslim 

publics at the Middle Age. Nevertheless, the Sukuk word that is today being used in frame of Islamic Finance 

has taken a different meaning from this first form of it. Today sukuk is used as synonym with asset backed 

securitization as a financial concept. Asset backed securitization is period of transfer of the right of ownership 

based on an asset to the big mass of investors through certificates (sukuk) or other financial instruments that 

show its value as rate on the concerning assets (Ayub, 2009: 204). Sukuk is an Islamic finance instrument. These 

certificates are also called as Islamic bonds. But naming it in such way shall be wrong. Because structure of the 

bonds that are used at the conventional finance market and the structure of the sukuk operations are different in 

an important rate. Accounting and Audition Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) described 

the Sukuk that the certificates that have not been divided and in equal value, showing the ownership, usufruct of 

a tangible and ownership of the services obtained from that tangible or ownership of the assets concerning to a 

specific project or specific investment activity (Salah, 2010:507). At the classification of the sukuk certificates, 

then information of which Islamic financing method it is based on (such as share of the profit and loss or forward 

sales) is have an important place. The Islamic finance method that is used when issued to the sukuk certificates is 

effecting to the subjects such as cash flow that will be proved from the concerning sukuk certificates and share of 

the risks.  

Issuing of Sukuk resembles with Asset – Based Securities (ABS) at the conventional finance system. The 

company that owns claim portfolio at the ABS system is selling this portfolio to the special purpose vehicles 

(SPV) and SPV is transforming to the portfolio to the security. Meanwhile, investment banks are intermediary to 

the sales of these securities to the investors. Because securitization of the claims arising from the concrete, real 

commercial relations (for example, profit – loss sharing) or the claims arising from the financial lease 

agreements are in question also at sukuk system, sukuk can also be defined as asset-back bond (Tok, 2009:21).  

It is possible to classify the sukuk certificates in many ways. However, at this study, sukuk certificates 

will be handled according to the Islamic financing methods that they are based on. There are five basic 

agreement types that form the Islamic financing methods. There is a simple financial operation at the base of 

each type of agreements and meanwhile it is also possible to compare these financial agreements with the present 

methods within the conventional financial system. These five agreement types that form the Islamic financing 

methods are Murabaha, Ijara, Istinsa, Mudaraba and Musharaka. At the Murabaha agreements, the basic 

financial method is similar to the forward sale. The financial institute is selling an asset or commodity that it has 

bought with advance payment to its own client with forward sales by adding a profit in a specific rate on it.  Ijara 

is similar to the leasing operation at the conventional financial system. Istinsa is an Islamic financing method 

that is generally used at the financing of long term infrastructure investments and is similar to the financing of 

the projects at the conventional financial system. Mudaraba is based on the partnership that one side finances the 

project and the other part take the responsibility of managing project activities. It is similar to the risk capital at 

the conventional financial system. At the Musharaka, more than one party is providing the capital and at the 

same time they are being partner to the profit and deficit. It is similar to the joint venture at the classical financial 

system (Zaher and Hassan, 2001:159-166).  

 

1.1.1. Murabaha Sukuk  
Murabaha sukuk are the certificates that is issued on the basis of the forward sales for providing short, 

middle and long term finance sources. The term Murabaha is an agreement that foreseeing the sales of the assets 

or commodity adding a rate of profit on the cost of them and all parties at this agreement have already made deal 

on this sales price previously. One of the most advantageous parts of this model is, it is possible for the 

additional financers to participate to the project in case of the financial dimensions of the asset that will be 

bought to extend the financial power of the financial institutes. At the issue of Murabaha sukuk, the party that is 

providing to the finance, after performing a purchase operation in value of 10 million $, can sell this in price of 

11 million $ to the party that uses the finance. In this circumstance, the appearing 1 million $ of profit is shared 

by the ones that have provided to the finance. However, it is impossible for the financers to sell the sukuk 

certificates that have obtained from this operation at the secondary market. Such sales will only be possible from 

the nominal value at the term of the concerning lease certificates (Abbas and Ibdal, 2007: 56). Because 
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Murabaha sukuk can only be caused form a monetary debit that will be taken from the client, it represents the 

claims. At the Murabaha sukuk certificate, it is impossible to alter the price that has been determined at the 

beginning. Following steps are followed at the issue of Murabaha sukuk (Vishwanath and Azmi, 2009:65):  

 A main agreement is signed between the debtor and SPV.  

 SPV performs the sukuk issue for the investors and takes the funds from this issue to the 

cashier.  

 SPV buys the commodity or goods from the supplier at the spot market.  

 SPV sales the goods or commodity to the debtor together with the profit rate that it has added 

on the spot price. Debtor has to pay its debit at the terms determined at the main agreement.  

 Investors obtain the benefit that has been calculated from the final sales price.  

 

1.1.2. Ijara Sukuk  
Ijara sukuk is similar to the financial operation named as leasing at the conventional financial system. 

Today it is the type of the sukuk that has the biggest operation rate at the sukuk market. Together with Ijara 

sukuk, there is lease of an asset and together with this, there is a transfer of right of use of the concerning asset. 

Ijara sukuk also gives right of buying the leased asset to the lessee at the end of the lease period. However, 

owners of the Ijara sukuk can also have the right of getting lease money from the asset besides to the ownership 

right of the asset. Ijara sukuk can be endorsed, can be processed at the secondary markets and in case of the 

leased asset to be unusable because of accident or disaster, the lessee even is able to cancel its Ijara contract. 

Rate of lease income for the entity subject to Ijara sukuk can be stable or unsteady related to the agreement 

(Buyukakın and Onyılmaz, 2012:4). According to Al-Amine and Al-Bashir (2001:6), Ijara sukuk operations 

have four characteristic features:  

 Ijara sukuk certificates show the right of ownership about the asset that has clearly been 

defined at the lease agreement. This means that Ijara sukuk certificates can be sold from the 

prices formed by the market dynamics. Because of the asset price changes formed at the real 

market and sustainability of the present activities, there is risk of the lessee not to be able to 

meet their obligations.  

 Because of not being able to determine some insurance and maintenance expenses previously, 

of the Ijara sukuk certificates may not be able to be determined. In such circumstances, the 

lease income written at the main lease agreement forms the maximum income.  

 Ijara sukuk certificate can be endorsed, can be processed at the secondary markets. This can be 

shown as reason for it to be more popular than the other Sukuk certificates.  

 Ijara sukuk certificate can be issued by both public and private sector.  
 

Following steps are followed at the issue of Ijara sukuk (Afshar, 2013:50):  

 Debtor sells some of its entities to SPV from the previously determined price. 

 SPV performs sukuk issue as much as the cost of the assets it has bought.  

 SPV transfers the fund it has obtained from sukuk issue to the debtor.  

 An agreement is signed between the debtor and SPV about the lease of the assets that have 

been previously transferred.  

 Debtor pays lease periodically to SPV. 

 SPV distributes the lease payments to the owners of the Sukuk certificates.  

 At the end of the term, it sells the assets in its hand sales back to the debtor from the price that 

has been determined with the agreement previously. Sales cost should be equal to the 

minimum amount of the certificates that the sukuk owners have.  
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Figure 1: Structure of Ijara Sukuk 

 
 

 

1.1.3. Istinsa Sukuk  
Istisna‘a or Istinsa sukuk commonly used at the financing of the long period and big scale investments. 

Istinsa sukuk is a method based on the payment performed before the delivery of the asset and then lease of the 

concerning asset. Istinsa Sukuk is a financing method that is used at the big infrastructure projects and energy 

investments. Financial institute is the owner of the concerning project and can lease this to the debtor company 

and besides, it can also sell this to the debtor company with the condition of collecting at the future date 

determined by adding a certain profit on the cost of the concerning asset (Duran and Lopez, 2012:55). At the 

Istinsa Sukuk operation, in general, a parallel Istinsa agreement also takes place. The financial institute that 

provides the financing first of all makes the agreement with the party that will buy the asset. Then one more 

parallel Istinsa agreement is also signed with the company that will produce the asset together with a second 

agreement. The public or private company that will buy the asset should approve the timing and technical details 

about the project. Then, the financial institute can perform the sukuk issue together with the present project. At 

the parts after that, offers are taken from the subcontractors and the subjects such as delivery date and price of 

the asset that is produced is taken under agreement. Financial institute also adds the production cost on its profit 

and collects this from the debtor (Said, 2011:67).  

 

1.1.4. Mudaraba Sukuk 
Mudaraba sukuk is a financial operation in which one of the parties is putting the capital and other is 

putting the entrepreneur skills and in which profit is distributed between the parties according to the agreement 

conditions and based on Mudaraba agreement. The person issuing the Mudaraba sukuk certificate is called 

entrepreneur (mudarib), the person proving the fund is called owner of the capital and the funds that are collected 

are the Mudaraba capitals. Owners of the certificates are also owners of the entities of the operation and they 

share the profit and loss according to the conditions determined at the agreement. Mudaraba sukuk can also be 

issued by a company that is already present within a special project or activity. However, in such circumstances, 

the new project is accounted separate from the other activities of the company (Abbas and Ibdal, 2007:55). 

Common features of the Mudaraba sukuk certificates are as follows (Rezaei, 2013:264):  

 

 Reason of Mudaraba sukuk issue should be declared clearly. 

 All information of Mudaraba sukuk to be had been given according to the laws is based on an 

official agreement. The subjects such as subject of the investment and how will the 

distribution of the profit will be performed are determined at the agreement.  

 Investors that have Mudaraba sukuk certificates can sell these certificates in the secondary 

market.  

 Total capital investment shows the cost of the project. This amount should be mentioned 

clearly on the agreement and should be clear as not causing any conflict between the parties as 

meaning.  

 Neither the entrepreneur not the financial institution intermediary of the sukuk certificate 

cannot undertake and stable income at the Mudaraba sukuk agreement.  Besides, income of 

the project cannot be defined as percentage of the assets. Finally, profit, loss and other details 

about the plan should be explained to the investors that have the Mudaraba sukuk certificate.  
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 In case of a loss to appear at the project performed this loss causes reduce at the shares of the 

investors that have put capital to the Mudaraba sukuk certificate.  

 Intermediary financial institutes of Mudaraba sukuk certificate cannot be responsible for the 

project to show weak performance or result with loss.  

 Return of the Mudaraba sukuk certificates has a variable structure as being different from the 

Ijara, Istinsa and Salam sukuk certificates.  

 Return of Mudaraba sukuk certificate is also not similar to the return of equities. Investors that 

have Mudaraba sukuk certificate don‘t have right to vote at the general board of the company. 

However, in case of bankrupt of the company, they can ask for their rights on the assets of the 

company before the shareholders of the company.  

 

1.1.5. Musharaka Sukuk  
Musharaka sukuk is based on Musharaka agreements as a basic financing method and very similar to 

Mudaraba sukuk. Most important difference is the financial intermediary to be partner with the ones having the 

Musharaka sukuk certificate. It is similar to the joint venture as financial method. Nearly all of the criteria that 

are valid for Mudaraba sukuk are also valid for Musharaka sukuk. The most important difference is, when capital 

comes from one party at Mudaraba sukuk, both of the parties are putting capital at Musharaka sukuk. Financial 

institution that is issuer of Musharaka sukuk certificate invites to the investors for a specific project or activity. 

Investors that have taken the Musharaka sukuk certificates both provide capital to the project and become 

partners of this project. Investors that have Musharaka sukuk certificates are also owners the assets of 

partnership and they share the profit and loss (Abbas and Ibdal, 2007:56). Musharaka sukuk is like a company in 

which different parties are coming together and formed. Therefore, shares from the profit are distributed by 

taking into consideration to the capital taken by the parties (Said, 2011:67). Musharaka sukuk is used for 

development of the financing of a present project based on the partnership agreement or financing to a new 

project. Because Musharaka sukuk certificate can be bought and sold at the secondary market, it has a liquid 

feature. In other words, Musharaka sukuk certificate is operated as an endorsable instrument and can be bought 

and sold at the secondary markets (Tok, 2009:19).  

 

1.2. Islamic Finance Market in the World and Sukuk  

 
Islamic finance has been an important actor of the international financial system as a result of its regular 

and consistent grows up. Market value of the Islamic finance entities that has been 150 billion $ in the middle of 

1990s, has reached 1.6 trillion $ at the end of 2012 with the contributions of Islamic banking and Global Sukuk 

Market. Although to these enormous grow up numbers, Islamic Finance market is still having a small place 

within the global financial system. Islamic finance market has taken an important place to itself at the geography 

of the location of Middle East and Far Southeast Asia Countries. Reasons for this growing of the Islamic finance 

market of recent years are as follows (Mauro, et al, 2013:18):  

 The liquidity abundance formed because of the petrol prices that have been high at the first 10 

years of millennium.  

 Legal authorities of some countries to play active roles for the development of Islamic Finance 

market.  

 Demands coming from the growing Muslim population.  

 Increase of perceive about that Islamic financing is increasing the financial stability. 

 The researches on Islamic Finance system that have been started by the multinational 

organizations such as IMF and some of the central banks.  

 
The Sukuk issue that has been performed all over the world is expect to get over approximately 200 

billion $ by the end of the year 2012. Only the 44 billion $ part of this was performed in the year 2012. When 

you have a look at the regional spread of Sukuk issue between the 2009 – 2012 years, Malaysia is taking the first 

place with 61%. Share of the Middle East countries (except Saudi Arabia) is 19%, Saudi Arabia is 14% and 

share of the remaining part of the world is about 6%. Total 57% of the nominal values of the Sukuk issues are in 

type of Malaysia Ringgit. Share of American Dollars is 25%, Saudi Arabia Riyal is 10% and the share of the 

other currencies is about 8%. The term spread of the sukuk issues that have been performed at this period is 

formed of issues with shorter than 5 years of issues. When 48% of the sukuk issues have been in shorter than 5 

years term, the ones at the 5-7 terms are 10%, and the ones that are in more than 10 years of term form the 20% 

of the sukuk issue (HSBC Amanah, 2012:7).  
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1.3. Sukuk Market in Turkey 
Sukuk that is at the first place of the Islamic finance instruments mentioned above, is known as a bond 

method based on partnership on incomes (asset back bond) at Turkey and because of their similarities with 

bridges, barrages, highways, railways, telecommunication systems and sea and air ports, they are accepted as the 

certificates that are produced against the incomes of the government offices and institutes namely some entities 

that produce regular incomes and providing legal and real people be partner to this (Tok, 2009:56). Thanks to the 

participation banks that are in activity in Turkey, meeting of Turkey with sukuk issue happened in 2010 with 

Kuveyt Turk Participation Bank. At the sukuk issue in which term is performed as three years, Kuveyt Turk has 

provided 100 million USD of financing. The final income happened as 5.25. In spite of the fact that regulations 

about the issue of the lease agreement at Turkey were performed in the year 2010, first issue of Turkish Treasure 

happened at the year 2012. When term was determined as 5.5 years at the sukuk issue, total amount of issue has 

been 1.5 billion $. Demand came to the tender has been at the 8 billion $ level. Treasure has performed the 

biggest loaning of the history of Republic together with the tender it performed at this time period. Income of the 

sukuk that was issued has been 185 basic point + MS (Mid-Swap).  

 
Table 1: Sukuk Ġssue in Turkey 

Sukuk Ġssues of the Private Companies Active in Turkey 

2011-09/2015 Amount (Billion Dollars) Average Term  

Abroad  2.669 5.01 

Local  1.402 0.78 

 4.071  

Sukuk Ġssues of the Public Sector in Turkey 

2011-09/2015 Amount (Billion Dollars) Average Term  

Abroad  3.75 6.83 

Local  3.964 2.14 

 7.714  

Source: IIFM, 2016:148 

 
The total amount of the sukuk that has been issued by public and private sectors from the year 2011 to the 

first nine months of 2015 has reached to 11.79 billion $. Almost half of this issue has been done to the investors 

abroad. When you think about the bigness of the Islamic finance sector, Turkey is yet at the beginning of the 

way as both public and private sectors.  

 

CONCLUSION 

 
The Islamic finance, whose first modern applications based on 40 years before time, has recorded an 

important development with a 10-15% rate of growing and has started to be seen as an alternative financial 

agency model. Even though this model cannot be accepted as completed and matured together with its all 

components, especially the studies that are being carried on by many countries are giving us idea about that 

growing on the Islamic finance sector will continue at the forward years and will be more competitive. 

Islamic finance sector, even though has appeared because of the religious reasons, it has also been able to 

take the attention of the investors out of the members of Islam religion. Countries have started to announce 

themselves as a center as Islamic finance and they have started to compete for various encouragements and make 

structural adjustments for the development of the sector. Today, many developed countries such as England, 

have started to the structural and legal adjustments for benefiting this development of Islamic Finance market. 

When we have a look at the first ten banks that performed the most sukuk issue, we will see that more than half 

of them are the important banks of the global system. This can be accepted as evidence to the interest of the 

developed countries of Islamic Finance system.  

Turkey has close relations with Middle East and South East Asia that is accepted as hearth of the Islamic 

finance because of both historical and cultural connections. Sukuk is not a new concept for Turkey and sukuk is 

taking a very small share at both financing of the private sector and public financing methods. When you think 

about the effect of Turkey at the area, it is possible for it to get over about 3 billion $ of sukuk issue that is the 

present annual amount. Besides to the conventional finance markets of Turkey, directing to the Islamic finance 

market will provide competitive lending rate as both private sector and public sector. Besides, it will help to the 

development of mutual relations with the mentioned areas.  
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Özet 

 

Toplumsal boyutta bireylerin sağlıklarını korumaları ve geliĢtirmeleri için hayatları boyunca kiĢisel 

sağlıklı yaĢam biçimlerini oluĢturmaları gerekir. Sağlıklı yaĢam biçimi kiĢinin kendi iyilik halini 

belirlemesidir. Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları, yeterli ve dengeli beslenmeyi, stres yönetimini, 

düzenli egzersiz yapmayı, manevi geliĢimi ve kiĢiler arası iliĢkileri düzenler. Bu çalıĢmada 

üniversitelerde okuyan genç kuĢağın sağlıklı yaĢam davranıĢları ölçülerek farkındalıkları ortaya 

konulması amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırmanın örneklemini 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Dönemi Bahar yarıyılında Kocaeli 

Üniversitesi Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol MYO‘nda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 

kapsamındaki Özel Güvenlik ve Koruma programı ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği programında okuyan 

385 öğrenci oluĢturmaktadır. Bu öğrencilere anket yapılmıĢ ve elde edilen veriler çözümlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada verilen cevapların gruplandırılıp yüzde ve frekanslarının belirlenmesi yoluyla nicel verilere 

de ulaĢılmıĢtır.  AraĢtırmada kullanılan veriler Pender ve ArkadaĢları tarafından geliĢtirilen Sağlıklı 

YaĢam Biçimi DavranıĢları Ölçeği kullanılarak toplanmıĢtır. Veriler SPSS 15.0 programıyla analiz 

edilmiĢtir.  

 

AraĢtırmadan elde edilen bulgularda toplam 385 öğrencinin ankete doğru cevap verdiği sağlıklı yaĢam 

biçimi davranıĢlarının farkındalıklarının orta düzeyde olduğu görülmüĢtür. Alt ölçeklerden manevi 

geliĢim en yüksek puan ortalamasına sahipken fiziksel aktivite ve sağlık sorumluluğu ise en düĢük 

puan ortalamasında olduğu sonucu çıkmıĢtır. 

 

 

Anahtar Kelimeler:  Sağlıklı Yaşam Bilinci, Farkındalık,  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

 

 

Awareness Of Healthy Living Property Protection And Safety Program Students 

 

  

Abstract 

 

Social dimension of protection for individuals health and development must create their personal 

healthy lifestyle throughout their lives. Healthy lifestyle is the people to determine their own 

wellbeing. Healthy lifestyle behaviors, adequate and balanced diet, stress management, regular 

exercise, regulate the relationships between people and spiritual development. In this study, healthy 

living behaviors by measuring the younger generation studying in universities aimed to reveal 

awareness. 

 

The study sample 2015-2016 Education and Training Semester Spring semester at Kocaeli University 

Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Vocational High School in the Property Protection and Safety Division 

within the scope of the Private Security and Protection program with the Occupational Health and 

studying the security program 385 students are created. These students were interviewed, data were 

collected in the form of semi-structured interviews. The obtained data were analyzed with descriptive 
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analysis. This aspect of the study is of a qualitative research feature. In addition to the quantitative data 

grouped by determining the percentage and frequency of the answers given in the study it was reached. 

The data used in this study were collected by Pender and Healthy Lifestyle Behaviors Scale developed 

by the Friends. Data were analyzed with SPSS 15.0 method. 

 

The findings obtained from the study of a Toplam of 385 students in healthy lifestyle behaviors that 

responded to the survey were found to be at an intermediate level of awareness. Respectively 

responsible for the health and spiritual development subscale while the highest scores on the physical 

activity and nutrition concluded that the lowest average has increased. 

 

Keywords:  Healthy Living Awareness, Awareness, Property Protection and Security Program  

 

 

GĠRĠġ   

 

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, ―sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, 

bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali‖ olarak açıklar. Bu durum yaĢayan bir 

organizmada, organizmanın dengede olduğu bir durum olarak tanımlanabilir. Fiziksel, zihinsel, 

duygusal ve ruhsal  durumumuz bütünün parçalarını oluĢturduğu ve dengede olmak istediği için 

birbirini etkilemektedir (World Health Organization. Definition of Health, 2010). 

GeliĢen teknoloji çağıyla insanlar ve özellikle teknoloji bağımlısı gençler değiĢen beslenme 

alıĢkanlıklarıyla da hareketsiz bir hayata doğru yol alırken, zihinsel aktivitelerde kayıplar bilimsel 

olarak ortaya çıkmaktadır. Hareketsiz yaĢam ve bilinçsiz beslenme kilo sorunlarına yol açarken bunun 

yanında bedensel ve zihinsel tembelliği de beraberinde getirmektedir.   

Fiziksel olarak aktif ve zinde olunan bir yaĢam biçimi, hem vücudumuzun hem de beynimizin 

yıllarca sağlıklı ve formda kalmasını sağlar   

Sağlıklı bir yaĢam sürmek bir davranıĢ biçimidir. Herkes daha sağlıklı bir yaĢamı yeğler. 

Dolayısıyla bu bir davranıĢ biçimidir. Özellikle kiĢinin sağlıklı alıĢkanlıklarını sürdürebilmesi için 

gerekli olan en önemli unsurlardan biridir (Niven, 2004).  

 Mevcut sağlık kavramı ise; aile, toplum ve bireyin sağlığını koruma, artırma ve sürdürme, 

sağlık davranıĢları hakkında karar alma becerisi ve iyi olma durumunun devamını sağlayacak, 

yükseltme, koruyacak davranıĢları bireyin kazanmasıdır (Sisk, 2000). DavranıĢ değiĢikliği 

oluĢturmada sağlık düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için bireye yeterli bilgi, beceri ve olumlu tutum 

ve davranıĢların kazandırılması ve bunun alıĢkanlık haline getirilmesi gerekir. Bu da doğru sağlık 

davranıĢlarının yaĢamın erken dönemlerinden itibaren kazandırılması ile mümkün olabilmektedir. 

 Bu çalıĢmada, gelecekte iĢ hayatının ve güvenlik (özel güvenlik ve iĢ sağlığı ve güvenliği) 

sektörünün bir üyesi olarak çalıĢma hayatına atılacak olan Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümü 

öğrencilerinin, sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını ve etkileyen faktörleri saptamak amaçlanmıĢtır. 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümü öğrencilerinin ileride yetkin birer hemĢire olabilmeleri için 

öncelikle kendilerinin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarına sahip olmaları gerekir.  Mülkiyet Koruma 

ve Güvenlik bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarının belirlenmesi, mevcut 

durumun değerlendirilmesine ve bu alandaki gereksinimlerin tanımlanmasına katkı sağlayabilir. 

 

Sağlık  

Dünya Sağlık Örgütü‘nün Bangkok Deklarasyonu‘nda, insanların kendi sağlıklarını belirleyen 

bileĢenler üzerindeki kontrollerini arttırmaları yoluyla sağlık düzeylerini yükseltme süreci olarak 

tanımlanan sağlığın geliĢtirilmesi kavramı, kiĢilerin optimal sağlık durumunun saptanması yönünde 

hareket edebilmeleri için, yaĢam tarzlarını değiĢtirmelerine yardım eden bir sanat ve bilim dalı olarak 

da tanımlanmaktadır (World Health Organization. Definition of Health, 2010). 

Sağlığı koruma ve geliĢtirme denilince uzun bir süre insanların aklına ilk olarak doktorlar, 

hemĢireler ve hastaneler gelmiĢ, sonraları insanların sağlıklarının yaĢam biçimlerine çok bağlı olduğu 

fark edilmeye baĢlanmıĢtır (ÖzvarıĢ, 2006). Sağlıklı yaĢam biçimi, bireyin sağlığını etkileyebilecek 

davranıĢlarını kontrol edebilmesi, günlük aktivitelerini düzenler iken kendi sağlık durumuna uygun 

davranıĢları seçmesi olarak tanımlanmaktadır (Ocakçı, 2009).  
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Günümüzde, egzersiz, diyet, sigara içme ve stres gibi yaĢam biçimi unsurlarının sağlığı ve 

kardiyovasküler hastalık riskini etkilediği, kanser, kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik 

hastalıklardaki morbidite ve mortalitenin yaĢam biçimi değiĢiklikleri ile önemli ölçüde azaltılabildiği 

bilinmektedir (Ferguson, 2009). Ayrıca, yaĢam biçimi ile sağlık durumu, sağlık bakım kullanımı ve 

sağlık bakım sistemleri arasında iliĢki olduğu yapılan çalıĢmalarda gösterilmiĢtir (Fleming vd., 2008)). 

 

 

Sağlıklı YaĢam Biçimi 

Sağlıklı yaĢam biçimi, bireylerin sağlığını etkileyebilecek tüm davranıĢları üzerinde kontrol 

sahibi olmaları ve günlük aktivitelerinde sağlıklarını yükseltmeye yönelik davranıĢları seçerek 

uygulamalarıdır (Allender, 2001). Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ise; bireylerin kendi iyilik 

seviyelerini korumalarına ve yükseltmelerine hizmet eden davranıĢlar Ģeklinde tanımlanmaktadır 

(ÖzvarıĢ, 2006). Walker ve arkadaĢları sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını, yeterli ve dengeli 

beslenme, stres yönetimi, kendini gerçekleĢtirme, düzenli egzersiz yapma, kiĢilerarası iliĢkiler ve 

bireyin sağlığını koruma ve geliĢtirmesine iliĢkin sorumluluk alması baĢlıkları altında ele almaktadır 

(Walker, 1987) 

Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ise, bireyin sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için 

inandığı ve uyguladığı davranıĢların tümüdür (Cihangiroğlu ve Deve-ci 2011). Dünya Sağlık Örgütü 

geliĢmiĢ ülkelerde ölümlerin %70-80‘inin ve geliĢmekte olan ülkelerde ölümlerin % 40-50‘sinin 

sağlıksız yaĢam biçimi davranıĢlarından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu sonuçlar, sağlıklı yaĢam 

biçimi davranıĢlarının geliĢtirilmesinin önemini ortaya koymaktadır (Çelik ve ark. 2009).  

Sağlıkla ilgili davranıĢlar genellikle ergenlik döneminde ve üniversite yıllarında 

kazanılmaktadır. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve cinsel geliĢimlerin olduğu ve yeni keĢfedilmiĢ 

sorumlulukların bulunduğu bu dönemdeki üniversite öğrencileri yaĢam biçimleri üzerinde ergenlere 

kıyasla daha fazla otonomi ve kontrol sahibi olmaktadırlar. Bu geçiĢ dönemi sağlıklı yaĢam biçimi 

davranıĢlarının pekiĢtirildiği dönemdir (Can vd., 2008)). Bu nedenle, sağlığın korunması ve 

geliĢtirilmesinde ergenlik ve gençlik dönemindeki gruplar daha önceliklidir (Centers for Disease 

Control and Prevention.2004). Sağlığı geliĢtirici davranıĢlar ailede baĢlamakta ve üniversite eğitimi 

sırasında Ģekillenmeye devam etmektedir. 

Ergenlik ve gençlik dönemlerinde meydana gelen değiĢiklikler, aslında sağlık davranıĢlarının 

değiĢimine de paralellik göstermektedir. Özellikle sigara içme, alkol kullanma ve sağlıkla ilgili diğer 

olumsuz davranıĢlar açısından risk altında olan ergenlerin, beslenme davranıĢlarının da istenilen 

biçimde olmaması benzer bir kaygıyı beraberinde getirmektedir (Aslan ve YeĢildal 2003). 

Günümüzde sağlığı geliĢtirme ve hastalıkları önlemede olumlu sağlık davranıĢlarının 

desteklenmesi ve sağlıklı yaĢam biçiminin benimsenmesi anahtar rol oynamaktadır. Bu anlayıĢ;; 

bireyin iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliĢtirecek davranıĢları kazanması ve kendi sağlığı ile 

ilgili doğru kararlar almasına dayanmaktadır (Semerci 2007). Birçok hastalığın temeli çocukluk ve 

ergenlik dönemine uzanmakta ancak toplumsal hastalıklarla çocukluk ve ergenlik dönemindeki bu 

iliĢki çoğu zaman atlanmaktadır (Vicente- Rodriguez, Libersa, Mesana, Béghin, Iliescu,Aznar et. al 

2007). 

 

Yöntem 

Temel amaca bağlı olarak, araĢtırma soruları Ģunlardır: 

1.  MYO‘larda öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaĢam farkındalığı düzeyleri nedir?  

2. MYO‘larda öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı yaĢam farkındalığı hakkındaki görüĢleri 

ile değiĢkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 

 

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi  

Tanımlayıcı olarak yapılan araĢtırma Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol 

MYO‘nda  okuyan Mülkyet Koruma ve Güvenlik Bölümü‘nde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın 

evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulunda 
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öğrenim gören 385 öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada örneklem seçilmemiĢ, araĢtırmaya katılmayı 

gönüllü olarak kabul eden öğrencilerin tamamı araĢtırma kapsamına alınmıĢtır.   

 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplamak amacıyla öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini kapsayan 

kiĢisel bilgi formu ve sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ölçeği kullanılmıĢtır. 

Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢları Ölçeği (SYBDÖ): 1987 yılında Walker ve arkadaĢları 

tarafından geliĢtirilmiĢ, 1997 yılında Nihal Esin tarafından Türkiye‘de geçerlilik ve güvenirlilik 

çalıĢması yapılmıĢ ve Cronbach Alfa değeri 0.91 olarak bulunan, 52 sorudan oluĢan bir ölçektir. 

Ölçeğin, kendini gerçekleĢtirme, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, kiĢiler arası iliĢkiler 

ve stres yönetimi alt ölçekleri bulunmakta olup, tüm alt ölçekler bağımsız olarak tek baĢına 

değerlendirilebilmektedir (Esin 1999). Ölçeğin bütün maddeleri düz puanlanmakta olup, dörtlü likert 

tipi bir ölçektir. Yanıtlar sırasıyla; hiçbir zaman - 1, bazen - 2, sık sık – 3 ve düzenli olarak - 4 puan 

Ģeklinde puanlanmaktadır. Ölçekten en düĢük 48, en yüksek 192 puan alınabilmektedir. Ölçeğin 

tümünün puanı sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları puanını verir ve alınan puanların yükselmesi bireyin 

belirtilen sağlık davranıĢlarını yüksek düzeyde uyguladığını gösterir (Esin 1999).  Bu araĢtırmanın 

güvenirlik katsayısı ise  0.89 bulunmuĢtur. 

 

 

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Veriler, 01 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında Hereke Ö.Ġ.U. Melekyüksekokulu‘nda, 

derslere devam eden ve çalıĢmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden toplanmıĢtır. AraĢtırmacı 

tarafından çalıĢma hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra, veri toplama formları öğrencilere 

dağıtılmıĢ ve formlar gönüllü öğrenciler tarafından sınıf ortamında, 10-20 dakikalık sürelerde 

doldurulmuĢtur. AraĢtırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamındaki SPSS 15.0 programında 

değerlendirilmiĢtir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde; frekans (f), yüzde (%), ortalama ( X ) ve standart sapma (SS) 

gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler uygulanmıĢtır. Anketten alınan puanların, cinsiyetlerine göre 

incelenmesinde bağımsız gruplar için t testi; yaĢ,spor yapma sıklığı,sağlık Ģikayeti ve ideal kilo 

değiĢkenlerine göre incelenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. Parametrik 

testler uygulanmadan önce, bu testlerin temel varsayımları sorgulanmıĢtır. 

Bulgular 

Bu bölümde, araĢtırma sonuçlarına iliĢkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuĢ ve 

değerlendirilmiĢtir.    

 

Tablo 1.Cinsiyete Göre Dağılım 

 Cinsiyet Frekans % 

 kadın 172 44,7 

erkek 213 55,3 

Toplam 385 100,0 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere öğrencilerin cinsiyetlerinin, %44,7‘sı kadın, %55,3‘ü erkektir. 

Tablo 2.YaĢa Göre Dağılım 

 YaĢ Frekans % 

 18-21 arası 276 71,7 

22-24 arası 100 26,0 

25-27 arası 9 2,3 

Toplam 385 100,0 
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Tablo 2‘de görüldüğü üzere öğrencilerin %71,7‘si 18-21 arası, %26‘sı 22-24 arası, %2,3‘ü ise 25-27 

yaĢ arası yaĢtadır.  

 

Tablo 3. Spor Yapma Sıklığına Göre Dağılım 

 Spor yapma 

sıklığı     Frekans % 

 hergün 35 9,1 

haftada bir kez 118 30,6 

haftada 2-3 kez 118 30,6 

haftada 4-5 kez 51 13,2 

hiç 63 16,4 

Toplam 385 100,0 

Tablo 3‘de görüldüğü üzere öğrencilerin spor yapma sıklığı her gün % 9,1 ile en az sıklıkla, haftada 

bir kez  ve haftada 2-3 kez % 30,6 ile en yüksek sıklıkla yapıldığı görülmüĢtür. 

 

Tablo 4. Ne kadar süreyle sağlık Ģikayeti yaĢandığına Göre Dağılım 

 Kademe     Frekans % 

 3 Ay 64 16,6 

6 Ay 135 35,1 

1 Sene 92 23,9 

2 Sene 17 4,4 

 3 Sene 77 20,0 

 Toplam 385 100,0 

Tablo 4‘de görüldüğü üzere öğrencilerin ne kadar süreyle sağlık Ģikayeti yaĢandığı dağılımında en 

yüksek oranın  % 35,1 ile 6 ay  olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 5. Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢları   Ölçeğinin Ortalama puanları ve standart 

sapmaları 

BOYUTLAR N Ortalama S.s 

Sağlık sorumluluğu 385 2,27 0,557 

Fiziksel aktivite 385 2,27 0,613 

Beslenme 385 2,34 0,422 

Manevi geliĢim 385 3,03 0,419 

KiĢilerarası iliĢkiler 385 2,86 0,469 

Stres yönetimi 385 2,49 0,428 

TOPLAM 
385 

              

2,54 

       

0,484 

Öğrencilerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ölçeği (SYBDÖ) toplam puan ortalamaları   ̅  2,54   

olarak bulunmuĢtur (Tablo ..). SYBDÖ tüm alt ölçeklerde puan ortalamaları; sağlık sorumluluğu 

 ̅  2,27, fiziksel aktivite   ̅  2,27  ,  beslenme  ̅  2,34   ,   kiĢilerarası iliĢkiler  ̅  2,86   ve manevi 

geliĢim  ̅  3,03 ve stres yönetimi  ̅  2,49      olarak belirlenmiĢtir (Tablo .5) 

  

 

Tablo 6. Cinsiyete göre t testi sonuçları 

 Cinsiyet Ortalama Standart sapma p 

sağlık sorumluluğu Kadın 2,3857 ,65458      ,000* 
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Erkek 2,1841 ,44653 

fiziksel aktivite Kadın 2,1265 ,63292 
     ,000* 

Erkek 2,4038 ,56854 

beslenme Kadın 2,3753 ,49270 
     ,161 

Erkek 2,3146 ,35433 

manevi geliĢim Kadın 3,1059 ,40229 
     ,003* 

Erkek 2,9776 ,42449 

kiĢiler arası iliĢkiler Kadın 2,9451 ,52067 
    ,001* 

Erkek 2,7919 ,41262 

stres yönetimi Kadın 2,4658 ,44077 
     ,272 

Erkek 2,5141 ,41753 

*p<0,05 

 Tablo 6‘ ya göre sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite,manevi geliĢim, kiĢilerarası iliĢkiler 

boyutlarında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Öğrencilerin cinsiyetine göre SYBD alt 

ölçeklerinin puan ortalamaları incelendiğinde, erkek öğrencilerin fiziksel aktivite  ve  stres yönetimi 

alt ölçeğindeki puan ortalamasının daha yüksek olduğu  görülmüĢtür. 

 

Tablo 7.YaĢa  göre Anova  testi sonuçları 

 

  

Ortalama Standart Sapma P(anlamlılık)   

sağlık sorumluluğu 18-21 2,3643 ,56072 

,000* 
22-24 2,0833 ,47414 

25-27 1,6296 ,36430 

Toplam 2,2742 ,55763 

fiziksel aktivite 18-21 2,3057 ,55730 

,002* 
22-24 2,2712 ,72017 

25-27 1,5833 ,61555 

Toplam 2,2799 ,61310 

beslenme 18-21 2,3527 ,40666 

,573 
22-24 2,3222 ,45758 

25-27 2,2222 ,50918 

Toplam 2,3417 ,42229 

manevi geliĢim 18-21 3,0390 ,42211 

,950 
22-24 3,0233 ,40055 

25-27 3,0370 ,56383 

Toplam 3,0349 ,41909 

kiĢiler arası iliĢkiler 18-21 2,9066 ,45635 

,000* 
22-24 2,7800 ,46474 

25-27 2,3333 ,53576 

Toplam 2,8603 ,46961 

stres yönetimi 18-21 2,4882 ,38800 
,171 

22-24 2,5262 ,51624 
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25-27 2,2500 ,49608 

Toplam 2,4925 ,42818 

*P<0,05 

 

Tablo  7‘ye göre SYBD ölçeği alt ölçekleri sağlık sorumluluğu,fiziksel aktivite ve kiĢiler arası iliĢkiler 

ile yaĢ arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur.Tukey testi sonucunda bu farkın yaĢ 

grubu 25-27 olan gruptan kaynaklandığı görülmüĢtür. 

 

Tablo.8. Spor yapma sıklığına  göre Anova  testi sonuçları 

  

Ortalama Standart Sapma P(anlamlılık)   

sağlık sorumluluğu Hergün 2,1873 ,64269 

,000* 

Haftada Bir Kez 2,3945 ,59038 

Hafatada 2-3 kez 2,3418 ,49310 

Haftada 4-5 kez 2,2854 ,35224 

Hiç 1,9612 ,58528 

Toplam 2,2742 ,55763 

fiziksel aktivite Hergün 2,7107 ,48957 

,000* 

Haftada Bir Kez 2,3210 ,47549 

Hafatada 2-3 kez 2,2828 ,49068 

Haftada 4-5 kez 2,7500 ,55902 

Hiç 1,5774 ,52191 

Toplam 2,2799 ,61310 

beslenme Hergün 2,4000 ,45749 

,000* 

Haftada Bir Kez 2,4011 ,46237 

Hafatada 2-3 kez 2,3126 ,39302 

Haftada 4-5 kez 2,5229 ,25943 

Hiç 2,1058 ,38305 

Toplam 2,3417 ,42229 

manevi geliĢim Hergün 2,9968 ,49726 

,000* 

Haftada Bir Kez 3,0537 ,37398 

Hafatada 2-3 kez 3,0725 ,46654 

Haftada 4-5 kez 3,1895 ,34232 

Hiç 2,8254 ,33850 

Toplam 3,0349 ,41909 

kiĢiler arası iliĢkiler Hergün 2,8095 ,57834 

,000* 

Haftada Bir Kez 2,9134 ,38876 

Hafatada 2-3 kez 2,9859 ,47687 

Haftada 4-5 kez 2,7734 ,34922 

Hiç 2,6243 ,51979 
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Toplam 2,8603 ,46961 

stresyön Hergün 2,6143 ,40490 

,013* 

Haftada Bir Kez 2,5233 ,36101 

Hafatada 2-3 kez 2,4883 ,44367 

Haftada 4-5 kez 2,5417 ,33323 

Hiç 2,3353 ,54893 

Toplam 2,4925 ,42818 

*p<0,05 

Tablo 8‘e göre SYBD ölçeği tüm alt ölçekleri ile spor yapma sıklığı değiĢkeni arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuĢtur.Tukey testi sonucunda bu farkın tüm alt boyutlarda spor yapma 

sıklığı ―hiç‖ olan gruptan kaynaklandığı görülmüĢtür. 

Tablo.9. Sağlık Ģikayeti yaĢama sıklığına  göre Anova  testi sonuçları 

  

Ortalama Standart Sapma P(anlamlılık)   

sağlık sorumluluğu 3 Ay 2,5069 ,51885  

6 Ay 2,3531 ,59183 

,000* 

1 Sene 2,2899 ,51539 

2 Sene 1,9281 ,52107 

3 Sene 2,0000 ,44188 

Toplam 2,2742 ,55763 

fiziksel aktivite 3 Ay 2,1875 ,61156 

,157 

6 Ay 2,3056 ,57843 

1 Sene 2,2120 ,62093 

2 Sene 2,1985 ,66152 

3 Sene 2,4107 ,64247 

Toplam 2,2799 ,61310 

beslenme 3 Ay 2,3767 ,42993 

,645 

6 Ay 2,3654 ,45830 

1 Sene 2,3176 ,39827 

2 Sene 2,2288 ,51441 

3 Sene 2,3247 ,35494 

Toplam 2,3417 ,42229 

manevi geliĢim 3 Ay 3,0417 ,36423 

,300 

6 Ay 3,0115 ,47574 

1 Sene 3,0145 ,42100 

2 Sene 3,2418 ,37109 

3 Sene 3,0491 ,35481 

Toplam 3,0349 ,41909 

kiĢiler arası iliĢkiler 3 Ay 2,8906 ,41691 
,010* 

6 Ay 2,8963 ,55260 
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1 Sene 2,9010 ,39377 

2 Sene 2,4967 ,41781 

3 Sene 2,8038 ,41413 

Toplam 2,8603 ,46961 

Stres yönetimi 3 Ay 2,4648 ,55745 ,885 

6 Ay 2,4852 ,39293 

 

1 Sene 2,5326 ,36260 

2 Sene 2,4853 ,46115 

3 Sene 2,4821 ,43760 

Toplam 2,4925 ,42818 

*p<0,05 

Tablo 9‘a göre SYBD ölçeği alt ölçekleri sağlık sorumluluğu ve  kiĢiler arası iliĢkiler ile sağlık 

Ģikayeti yaĢama sıklığı değiĢkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur.Tukey testi 

sonucunda bu farkın sağlık Ģikayeti yaĢama sıklığı ―2 sene‖ olan gruptan kaynaklandığı görülmüĢtür. 

Tablo.10.Ġdeal kiloya  göre t  testi sonuçları 

  

Ortalama 

Standart 

Sapma P(anlamlılık)   

sağlık sorumluluğu Evet 2,3235 ,53190 

,000* Hayır 2,0441 ,61853 

Total 2,2742 ,55763 

fiziksel aktivite Evet 2,3143 ,60739 

,017* Hayır 2,1195 ,61860 

Total 2,2799 ,61310 

beslenme Evet 2,4568 ,41859  

Hayır 2,1712 ,43539 ,023* 

Total 2,3417 ,42229  

manevi geliĢim Evet 3,1540 ,41069  

Hayır 2,8461 ,44877 ,044* 

Total 3,0349 ,41909  

kiĢiler arası iliĢkiler Evet 2,9155 ,43815  

Hayır 2,6029 ,52619 ,000* 

Total 2,8603 ,46961  

Stres yönetimi Evet 2,5272 ,40930 

,000* Hayır 2,3309 ,47795 

Total 2,4925 ,42818 

*p<0,05 

Tablo 10‘a göre SYBD ölçeği tüm alt ölçekleri ile ideal kilo değiĢkeni arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuĢtur.Tukey testi sonucunda bu farkın tüm alt boyutlarda ideal kilo sorusuna 

―hayır‖ diyen gruptan kaynaklandığı görülmüĢtür. 
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Sonuçlar 

Sağlığın korunmasında, yalnızlıkla baĢ etmede ve sosyalleĢmede önerilen spor; rekreasyon 

etkinlikleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle spor, resim ve müzik aktivitelerinin 

toplumsallaĢma üzerine etkileri karĢılaĢtırıldığında; sporun resim ve müziğe göre daha etkili olduğu 

görülmüĢtür (Ökmen vd., 2009: 1-6). Spor etkinlikleri aracılığı ile bireylerin kazanma ve kaybetmeyi 

kabullenmeyi, paylaĢmayı, yardımlaĢmayı, baĢkalarının görüĢ ve düĢüncelerine saygı göstermeyi 

öğrendikleri. KiĢilerin birlikte çalıĢmaları sonucunda da sosyal sorumluluk duyguları geliĢtiği, sosyal 

sorumluluk duygusunun geliĢmesi sonucu da toplumda sosyalleĢme sürecinin sağlandığı belirtilmiĢtir 

(ġahan, 2008: 261). 

AraĢtırma sonucunda spor aktivitelerinin öğrencilerin baĢarı ve motivasyon ölçek puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Bulunan bu değerler istatiksel açıdan anlamlı 

olup ortalamaları açısından spor aktivitelerinin öğrencilerin genel olarak baĢarı ve motivasyonunda 

etkin olduğu söylenebilir. Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerde erkeklerin spor ile daha 

yüksek oranda ilgilendiği, yine meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin spor ile amatörce 

uğraĢtıkları görülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada Mülkiyet Koruma ve Güvenlik programı öğrencilerin sağlıklı yaĢam biçimi 

davranıĢları orta düzeyde bulunmuĢtur.  Yine öğrencilerin cinsiyetlerinin genel olarak sağlıklı yaĢam 

biçimi davranıĢları, sağlık sorumluluğu, beslenme ve kiĢilerarası iliĢkiler üzerinde farklılık 

oluĢturduğu saptanmıĢtır. 

 

Öneriler   

Sağlığı geliĢtirici davranıĢlar ile ilgili eğitim programlarının oluĢturulması ve bu programların   

Seçmeli ders olarak üniversite ders programlarına eklenmesi 

DanıĢmanlar aracılığı ile öğrencilerin her birinin kiĢisel özellikleri, mücadele kapasitesi, 

sağlığa duyulan inanç gibi psikolojik; sigara içme alıĢkanlığı, spor yapma alıĢkanlığı, diyet gibi 

davranıĢsal; yoksulluk, toplumsal destek ve diğerleri ile iliĢkiler gibi sosyal/çevresel özellikleri 

saptanmalıdır  

Spor alanlarının oluĢturulması 

 YaĢam boyu spor bilincinin geliĢtirilmesi  

Eğitim-öğretim ders programlarında sağlık davranıĢlarını geliĢtirmeye yönelik teorik ve 

uygulamalı derslere yer verilmesi, 

Öğrencilerinin sağlıklarını korumaları ve geliĢtirmeleri konularında eksiklikleri ya da 

yetersizliklerinin belirlenmesi ve bu alanlarla ilgili eğitim programları oluĢturulması,  

Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarının öneminin anlatılması ve bu davranıĢların günlük hayata 

geçirilmesi konularında öğrencilerin desteklenmesi,  

Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları kazanma ve sürdürme koĢullarının üniversitenin sosyal 

destek sistemleri ve öğrenci toplulukları aracılığı ile sağlanması, 

Kötü gelir düzeyine sahip öğrencilerin yeterli beslenmelerini sağlamak için öğrenci gelirlerini 

artırıcı düzenlemelerin yapılması veya yeterli beslenme burslarının sağlanması, 

Okul döneminin baĢlangıcından itibaren hasta bireyin bakımının yanı sıra sağlıklı bireylerin 

sağlıklarını koruma ve geliĢtirmeleri için olumlu sağlık davranıĢlarını Ģekillendirici bilgilerin 

verilmesi, bu bilgilerin öğrencilerin temel geliĢim ihtiyaçlarını da karĢılayacak nitelikte olması ve 

müfredat programları içinde bu konuların yer alması, 
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Özet 

 

Hekimler diploma alırken Hipokrat yemini yaparlar. Hekimlerin uğraĢ alanı hasta insandır. Hekimler 

hastalarını muayene ederler. Bu sırada hastanın öz ve soy geçmiĢi ile bilgiler alırlar. Hastanın bedensel 

muayenesi yapılır. Bu sırada edindiği bilgiler doktora; sır saklama, sadakat, doğruluk, sözünde durma, 

faydalı olma gibi etik yükümlülükler getirir. 

Teknoloji ve biyolojideki geliĢmeler tıpta yeni tedavi yöntemlerinin geliĢmesini sağlamıĢtır. Canlı 

bilimleri alanında insan tutum ve davranıĢlarının iyi veya kötü yönden değerlendirilmesi üzerine 

yapılan çalıĢmalara ‗Biyoetik‘ denir. Biyoetik konulara yapay üreme yöntemleri, kürtaj, organ 

aktarımı, ötenazi ve klonlama gibi birçok konu girmektedir. Yapay üreme yöntemlerinin uygulanması 

ile taĢıyıcı annelik, sperm bankacılığı, embriyo bankacılığı baĢlamıĢtır. Sonuçta evli olmayan çiftlerin 

çocuklarının fizyolojik ve genetik annesinin kim olacağı ve soy bağı gibi sorunlar ortaya çıkarmıĢtır. 

YaĢamın son döneminde ağrı çeken kanser hastaları, sağlıkçı destekli ölüm talebinde bulunmaktadır. 

Anne karnındaki özürlü doğma olasılığı olan bebeğe kürtaj yapılmalı mıdır? Bu sorular baĢta hasta 

insanları ilgilendiriyordu. Daha sonra din ve hukuk baĢta olmak üzere tüm toplum kesimleri tarafından 

tartıĢılmaya baĢlandı. Devletler bu konularda yasal düzenlemeler yapmak zorunda kaldılar. 

Maddi ve manevi bir varlık olan insan biyoetik uygulamaları yaptırırken bu uygulamaların tıbbi, 

hukuki ve dini boyutunu düĢünmektedir. Konusu insan olan tıp, hukuk ve din alanındaki tüm bilim 

dallarının (psikiyatri, genetik, biyoloji, kadın doğum, üroloji, sosyoloji, Ġslam hukuku, din psikolojisi 

gibi) biyoetik konulara ortak çözüm bulmaları gerekmektedir. Ortak çözüm yolları bulunursa insanlar 

bu uygulamaları gönül rahatlığı ile yaptıracaklar ve psikolojik sıkıntıya girmeyeceklerdir. 

Yüzyılımızda küresel biyoetik sorunlar çok fazladır. Hastaların tıbbi tedaviler sonucunda psikosomatik 

rahatsızlıklar yaĢamaması için tıp, din ve hukuk biliminin multidisipliner bir yaklaĢımla ortak çözüm 

üretmeleri gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyoetik, hekim, hasta 

 

 

What Is The Importance Of Multidisciplinary Approach To Bioethical Issues 

In Global World? 
 

Abstract 

 

Physicians take the Hippocratic Oath during graduation. Patients are the field of occupation of 

physicians. Physicians examine their patients. During examination, physicians get information about 

patients‘ present illnesses and family diseases. A structured physical examination is also done to the 

patient. The information that physicians get during the examination bring ethical responsibilities to 

physicians such as secrecy, loyalty, honesty, keeping a promise and being beneficial to patients. 

Technological and biological advancements lead to development of new treatment modalities in 

medicine. Bioethics is a field in life sciences that assesses human attitude and behaviour as good or 

bad. Bioethical topics include assisted reproductive technology, abortion, organ transplantation, 

euthanasia, cloning, etc. Application of assisted reproductive technology gave rise to surrogacy, sperm 

and embryo banks. Many questions has arisen; for instance, who is the physiologic and genetic mother 

of the child of two people who are not married? Some patients with cancer who are at the terminal 

phase and have pain request for euthanasia. Should abortion be done for an unborn baby with the 

possibility of disability? At first, these questions were the concerns of patients. Then, these issues were 
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argued by society especially in the context of religion and law. Governments had to do legal 

regulations on these issues. 

People consider the medical, legal and religious aspects of bioethical applications and procedures. 

Medicine, law and religion with their subgroups (psychiatry, genetics, biology, obstetrics & 

gynaecology, urology, sociology, Islamic law, religious psychology, etc.) which deal with human as a 

common feature have to find common solutions to these bioethical issues. 

In this century, there are many global bioethical issues. In order to prevent psychosomatic diseases 

after medical procedures, medicine, religion and law should work together with multidisciplinary 

approach to produce common solutions. 

 

Keywords: Bioethics, Physician, Patient 

 

GĠRĠġ 

 

AMAÇ 

Bu yazımda tıptaki bazı giriĢimlerde,  biyoetiğin önemini vurgulamak istedim.Tıp etiğinin konusu 

insanken, biyoetiğin konusu tüm canlılar ve ekosistemdir.Çağımızdaki teknolojik geliĢmeler tıpta yeni 

geliĢmelerin uygulanmasını sağlamaktadır.BaĢta yapay üreme yöntemleri, klonlama, gen çalıĢmaları, 

organ aktarımları, ötenazi, hipernasyon bunlardan bazılarıdır.Bu uygulamalardaki bazı sorunlara 

biyoetik uzmanları çözüm üretmeye çalıĢmaktadırlar. Bu uygulamalar tıbbi, dini ve hukuki 

tartıĢmalara neden olmaktadır.Bu tartıĢmalar sonunda devletler çıkardıkları kanunlarla bu 

uygulamalara denetim getirmektedirler.Hastalar tıbben, dinen ve hukuken kabul görmüĢ uygulamaları 

gönül rahatlığı ile yaptırmaktadırlar.Hastaların rahat ve huzurlu karar verebilmeleri multidisipliner 

çalıĢmalar sonucu sağlanabilecektir. 

 

ETĠK ve BĠYOETĠĞĠN GELĠġĠMĠ 

Ġnsan belli değerler sistemine sahiptir. Ġnsanın doğumundan itibaren yetiĢtiği toplum, aile, 

aldığı eğitimle değerleri Ģekillenmeye baĢlar. KarĢılaĢtığı olaylar karĢısında ―ben bu durumda  ne 

yapmalıyım‖ sorusunu kendisine sormaya baĢlayacaktır. Eylem kararlarını, değerler sisteminden 

geçirirken, doğru-yanlıĢ, iyi-kötü, erdemli-erdemsiz yönünden değerlendirirse, bu aĢamada etik 

düĢünmeye baĢlamıĢtır. Eyleminde de doğru, iyi ve erdemli davranıĢı seçmiĢse etik davranmaktadır. 

Etik uygulamalarda ahlak ve etik kavramları birbirinin yerine çok kullanılmaktadır. Çağımızda 

eko sistemin de öneminin kavranması ve tüm canlılar ile olan iliĢkiler nedeniyle biyoetik  gündeme 

daha çok gelmektedir. 

Biyoetik kavramıyla insanın sorumluluk alanı hayvanlar, bitkiler, hava, su gibi tüm bileĢenleri 

ile birlikte ekosistemle olan iliĢkilerine kadar geniĢletilmiĢtir. .Biyoetik, yerine göre kendimizin de 

içinde olmak üzere tüm yaĢama karĢı ve tüm canlı türleriyle değiĢik iliĢkilerimizde ortaya çıkan 

sorumluluklarımızın ele alındığı bir alan olmaktadır. En genelde biyoetiğin konusu hayattır; sadece tıp 

etiğinin ana konusu olan insan hayatı değil, doğada var olan tüm organizmaların hayatıdır(Çobanoğlu,  

2009: 243). 

Ahlak insanlara özgüdür. Bununla birlikte tarih, gelenekler, eğitim, dini inançlar gibi pek çok 

kültürel unsurdan etkilenir. Ġnsanın bu karmaĢık ve çok katlı yapısının entellektüel çözümlemesi etik 

disiplininin çalıĢma alanını oluĢturur. Etik çalıĢma disiplininin amacı ahlaki davranıĢın yapısını, 

evrensel yanını ve farklılık gösteren özelliklerini bulup ortaya çıkarmaktır. Etik ve ahlak çoğu zaman 

eĢanlamlı olarak kullanırlar, çünkü amaçları ortaktır: Bir insanın, ya da bir grubun kiĢisel, karakter 

özelliklerini, tutum ve davranıĢlarını incelemek, bunları geliĢtirip mükemmelleĢtirmektir. ( Ülman,Y.I. 

2010:1) 

Etik tam olarak nedir ve bu tür sorularla uğraĢan hekimlere nasıl yardımcı olur? Basitçe etik, 

ahlak konusunda, geçmiĢ, Ģu an ve geleceğe iliĢkin karar ve eylemlerin dikkatli ve sistematik bir 

biçimde düĢünülmesi ve çözümlenmesi ile uğraĢır. Ahlak insanların karar ve eylemlerinin değersel 

boyutudur. Ahlakın dili ‗haklar‘, ‗sorumluluklar‘ ve ‗erdemler‘ gibi isimler ve ‗iyi‘ ve ‗kötü‘, ‗doğru‘ 

ve ‗yanlıĢ‘, ‗adil‘ ve ‗adil olmayan‘ gibi sıfatlar içerir. Bu tanımlamalara göre etik birincil olarak 

bilmekle ilgiliyken, ahlak yapmakla ilgilidir. Aradaki iliĢki, etiğin, insanların belli bir yönde karar 

vermesi veya eylemi için akla yatkın bir ölçüt sağlamaya çalıĢmasıyla kurulur. Etik, insan eylemi ve 

kararlarının tüm boyutlarıyla uğraĢtığı için, birçok alt dalı olan çok geniĢ ve karmaĢık çalıĢma alanıdır. 
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Tıp etiği biyoetikle yakından iliĢkilidir, ancak eĢanlamlı değildir. Tıp etiği birincil olarak tıp 

uygulamalarından kaynaklanan konulara odaklanırken, biyoetik, daha genel olarak biyolojik bilimlerin 

geliĢmesiyle ortaya çıkan ahlaki sorunlarla ilgilenen çok geniĢ bir konudur.( Williams, J.R.2005:11) 

Tıp etiği biyoetiğe doğru evrilirken biyoetiğin konusunun tıp etiğinin ana konusu olan insan hayatı 

değil, doğada var olan tüm organizmaların hayatı olduğu bilinmektedir. Biyoetiğin gündeme gelmesi 

özellikle moleküler biyologları ikileme sürükleyen modern gen teknolojileri aracılığı ile baĢlamıĢtır. 

Biyoetik, bilimsel araĢtırmalar sırasında sonuçları öngörülemeyen modern teknolojiler nedeniyle, hem 

insan ve öteki canlıların yaĢamlarının, hem de insanın  özgürlük ve onurunun tehlike altında olduğu, 

olabileceği her yerde gereklidir.( Aydoğdu ve  Çobanoğlu.2009:130) 

 

Bununla birlikte yararlı bitkilerin genetik donanımının açlıkla mücadele için iyileĢtirilmesi, var  olan 

kaynakların bütünsel bir bakıĢla korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve üretilen  ürünlerin adil 

olarak dağıtılması gerekliliği, tüm insanların gönencinin sağlanması fırsat ve  ayrıcalıklardan 

olabildiğince eĢit ölçüde yararlanabilmesi gibi görevler biyoetiğin görevleri arasındayken genelde 

karĢı çıkılan kalıtım genine müdahale, çalıĢanların genom analizlerinden geçirilmesi, ayrıca gen 

teknolojisiyle değiĢtirilen mikroorganizmaların denetimsizce serbest bırakılmaları ve gen 

teknolojisinin askeri amaçlarla kullanılmasını gibi durumlardır.( Aydoğdu ve  Çobanoğlu.2009:134) 

 

    Biyoetik terimi Hollandalı biyokimyacı Van Rensselaer Potter tarafından,1970 yılında bilimde hızla 

cereyan eden yeni geliĢmelere değerler sisteminden de karĢılık gelebilmesi düĢüncesiyle icat 

edilmiĢtir. Bir sürü terim bilimsel veriler ile değerler sistemi arasında bağ kurma amacıyla 

kullanılmıĢtı. Günümüzde ise tıp etiği ve sağlık etiği faaliyetleri ile ilgili daha geniĢ bir terminolojik 

anlam kazanmıĢtır. Çağlar boyunca, tıbbi uygulamaların etik boyutu üzerine fikir üreten pek çok 

yaklaĢım bulunmakla beraber, biyoetik etiğin alt dalı olarak ortaya çıkmıĢtır. Özellikle II. Dünya 

SavaĢı esnasında kamu değerlerini tahrip eden uygulamalar bu alana ilgiyi arttırmıĢtır. Potter bu yeni 

disiplini gerçek veriler ile değerler arasında köprü, bağ kuracak unsur olarak önermiĢti. Özellikle 20. 

yüzyılın ikinci yarısında ve 21. yüzyılda yaĢam ve sağlık bilimlerindeki bilginin ve teknik olanaklar ve 

donanımın çığ gibi büyümesine karĢın, bu geliĢmelerin değer sisteminde yaratacağı etkiler ve sonuçlar 

üzerinde aynı ölçüde düĢünülüp fikir üretilmemesi gerçeğine iĢaret etmiĢti.Terim ―bios‖ yaĢam ve 

―ethos‖ ahlak kavramlarının birleĢiminden oluĢmuĢtur. Ġnsan yaĢamı ile doğrudan ilgili uğraĢ 

alanlarından biri tıptır. Ancak tıp alanındaki değer çatıĢmalarını inceleyen ―tıp etiği‖ biyoetiğin alt 

dallarından sadece biridir, ikisi birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Ekolojik etik, çevre etiği, tıp etiği 

tıbbi biyoetik, klinik etik, klinik biyoetik bu alt dallardandır. Hepsi biyoetiğin kapsamı altına girer. 

Potter bu terminolojiyi, teknik olarak mümkün olan her Ģeyin etik olarak ta haklı çıkarılabileceği 

anlamına gelmediği; tam tersine baĢ döndürücü bilimsel (tıbbi) ilerlemelerin doğayı, çevreyi, insan 

ve hayvan varlığına olumsuz anlamda müdahaleyi getirdiğini ve hayvanların ve insan türünün 

geleceğinin tehlikede olduğu endiĢesiyle önermiĢti. Biyoetik etik konusunda ―global‖, küresel 

düĢünmeyi de getirir. Aslında Potter‘ın kitaplarından birinin ismi ―Global Bioethics‖ (1988)‘dir. Tarih 

boyunca bakıldığında etiğin küresel karakter taĢıdığı söylenemez. Aslında ―evrensel‖ anlamda 

düĢünme Alman düĢünür Immanuel Kant (1724-1804) tarafından ilk kez ortaya konmuĢtur. 

―Yapacağın eylemin evrensel anlamda geçerli olmasına dikkat et‖ diyen Kant, küresel bir çağrıĢımda 

bulunmakla birlikte sadece insan eylemini kastediyordu. Günümüzde biyoetiği dayandığı 

küreselleĢme, sadece insanı değil doğayı, evrendeki tüm canlıları ,çevreyi gelecek kuĢakları 

ilgilendiren değerler üzerinde çalıĢır. .(Ülman,Y.I,.2010:2) 

 

Küresel biyoetik: 

 Tüm insanlar 

 Gelecek insan nesilleri 

 Tüm yaĢayan canlılar ve çevreyi kapsar 

 

Biyoetik ilkeler 

Hekimler ve yardımcı sağlık personeli, sağlık çalıĢanları; sağlıkla ilgili kararlar vermek 

durumundadırlar. Örneğin bir hastanın acı çekmesi ya da sağlık halinin bozulması gibi kararların 

hepsinde değerler söz konusudur. Ödevlerimiz değerlerin uygulanması ya da harekete geçirilmesidir. 
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Değerlerin harekete geçirilmesi normları oluĢturur. Bu normlar geniĢ anlamda ilkeler olarak 

adlandırılır. 19 Ekim 2005 tarihinde UNESCO Genel Konferansı‘nda benimsenen ―Uluslararası 

Biyoetik ve Ġnsan Hakları Bildirgesi‖15 biyoetik ilke benimsemiĢtir: 

 

 Ġnsan Onuru ve Ġnsan Hakları 

 Yarar ve Zarar 

 Özerklik ve Birey Sorumluluğu 

 Onam 

 Onam verme yeterliğine sahip olmayan bireylerin rızası 

 Bireye saygı ve bireyin bütünlüğüne saygı 

 Mahremiyet ve Sır 

 EĢitlik, Adalet, Hakkaniyet 

 Ayrımcılık Yapmamak, Damgalamamak 

 Kültürel farklılıklara saygı ve çoğulculuk 

 DayanıĢma ve ĠĢbirliği 

 Toplumsal sorumluluk ve Sağlık 

 Ortak Yararlar 

 Gelecek kuĢakları koruma 

 Çevreyi, biyosferi ve canlı çeĢitliliğini korumak.(Ülman,Y.I,.2010:3) 

 

             Günümüzde sağlıkçıların bazı biyoetik  konulara  nasıl çözümler üretmeye çalıĢtıkları görelim. 

Biyoetik konulardan kamuoyunda en çok gündeme gelen konuları değerlendirelim. 

Biyoetiğin en temel konuları insan yaĢamının baĢlangıcından ölüme kadar hayatın tüm 

alanıdır. Evli çiftlerin çocuklarının olmaması toplumlara göre değiĢmekle beraber büyük sorundur. 

Çiftler çocuk sahibi olabilmek için tıbbın tüm olanaklarını kullanırlar. Daha kolay olduğu için önce  

erkekte sperm testi yapılır.Erkekte hiç sperm olmaması azospermi, az olmasına oligospermi 

denir.Önce tedaviye erkekten baĢlanır.Kadında baĢta yumurtalıklarda ovum(yumurta) olup olmadığını 

kontrol için ultrasonografi ve kan tetkikleri yapılır.Bunlar normal ise tüpler ve uterusa doğru tetkik 

geniĢletilir.Bu yapılan tetkikler sonucunda tüplerde hastalık bulunursa anneden alınan ovum ile 

babadan alınan  spermle vasat ortamda embriyo oluĢturulur.Bu embriyo annenin uterusuna 

yerleĢtirilir.Böylece çocuk oluĢumu sağlanır.Bu anlattığım ülkemizde kullanılan tüp bebek 

uygulamasıdır. 

Yapay Döllenme;Artifisyel inseminasyon olarak da adlandırılan bu uygulama, çiftin anne/baba 

olamayacağına dair tıbbi tanı olması koĢulu veya babanın spermi ile ya da babanın izni ile baĢkasına 

ait spermlerin anneyi aĢılaması yöntemleri ile gerçekleĢtirilmektedir.Etik açıdan diğer bir önemli konu 

da babadan doğal yolla sperm alma iĢlemi olmalıdır. Spermin baĢka bir kiĢiden alınması ile doğan 

bebeğin yasal yönden meĢruluğu ve miras hukuku da ülke ve toplumsal özelliklere göre tartıĢılan bir 

konudur. Bir grup hukukçu bu döllenmeyi ve doğan çocuğu meĢru, bazı hukukçular ise gayrimeĢru 

saymıĢlardır.Ahlak ve miras hukuku gibi konular hâlâ çözüm beklemektedir. Ülkemizde yapay 

döllenme yasaktır. Evli çiftler için anne sağlığında hamilelikle ilgili sakıncalı bir durum yoksa ve 

sperm doğal yolla alındıkça etik bir sorun söz konusu değildir. Evlilik dıĢı çocuk sahibi olma isteği 

veya 3. kiĢi söz konusu olduğunda, giriĢim sonucu hem etik hem de yasal sorunlarla oldukça sık 

karĢılaĢılır. 

          

 

 

           Din ĠĢleri Yüksek Kurulunun konu ile ilgili açıklaması Ģöyledir. Kadın veya erkekteki bir kusur 

sebebiyle tabii iliĢkiyle gebeliğin gerçekleĢmesi mümkün olmadığı takdirde; 

a.  Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin de nikahlı eĢlere ait olması, yani bunlardan herhangi 

biri yabancıya ait olmayacak 

 b. DöllenmiĢ olan yumurta, baĢka bir kadının rahminde değil, kendi rahminde (yumurtanın sahibi 

olan eĢin rahminde) geliĢmesi; 

 c.Bu iĢlemin, gerek anne-babanın; gerek doğacak çocuğun maddi, ruhî ve akli sağlığı üzerinde 

olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olması durumunda uygulanabilir. 
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         Bazı ülkelerde sperm bankaları mevcuttur. Evli çiftler karar verdikten sonra bu bankalardan 

sperm alarak çocuk sahibi olabilmektedir. Bazen de annenin uterusunda hastalık vardır.Uterusa 

yerleĢen embriyo belli bir zaman sonra düĢmektedir.O zaman evli çiftlerden babadan alınan sperm ile, 

yine evli anneden alınan ovumdan oluĢturulan embriyo baĢka bir kadının uterusuna 

yerleĢtirilmektedir.Bu taktirde yumurtayı veren anne genetik anne olurken,çocuğu uterusun da taĢıyıp 

doğuran biyolojik annesi olmaktadır.TaĢıyıcı anne sözleĢme gereği çocuğu doğurduktan sonra genetik 

annesine vermesi gerekmektedir. 

         Kanunlarımızda çocuğu doğuran çocuğun annesidir. Ülkemizde taĢıyıcı annelik ve sperm 

bankacılığı yasaktır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı üçüncü kiĢilerin olaya dahil olmadığı, tüp bebek 

uygulamalarına izin vermektedir. Bu konuda ülkemizde din ile hukuk uygulamaları birbirine ters 

düĢmemektedir. 

         

        Ötenazi: Grekçe rahat ve acısız ölüm anlamına gelmektedir. Tıpta, son dönemdeki kanser 

hastalarına çağımızdaki  bilinen tüm tedavi imkanları kullanılır.Daha sonra kanserin yayılması sonucu 

hasta dayanılmaz ağrı ve acılar içindedir.Hasta dayanılmaz ağrıları için sağlıkçılardan hayatına son 

verilmesini talep edebilmektedir.Sağlıkçılar ve doktorlar bu durumda etik ilkelerden faydalı olma ve 

hasta özerkliğine saygı arasında kararsız kalmaktadır.Bir grup; ötenaziyi savunurken, diğer bir grup 

ötenazinin bir cinayet olduğunu, etik ilkelere uymadığını savunmaktadır. Bir yanda ötenaziye karĢı 

durmak ―özerklik‖ ilkesine aykırıdır.  Aynı zamanda ötenazi Hipokrat tarafından ortaya konan 

―yararlılık‖ ve ―zarar vermeme‖ ilkelerine aykırıdır. Bir hekim can alarak yararlı olmadığı gibi 

hastasına zarar verdiği de açıktır. Hastanın hayatı özerkliliğinin önünde gitmektedir ve bunun içindir 

ki hekim ―yararlılık‖ ve ―zarar vermeme‖ ilkelerini ―özerklik‖ ilkesine yeğ tutmalıdır. Ayrıca 

vurgulanması gereken bir baĢka konu, hekimin görevi ile ilgilidir.Toplumun ve bilimin doktorlara 

yüklediği görev, Ģifa vermek, hayat kurtarmaktır. Kesinlikle hayat almak değildir. Hipokrat yemini, 

hekimlerin hastalarına ölümcül ilaç vermelerini yasaklar. Tıp ilminde tanı yanlıĢlıkları olmuĢsa ötenazi 

uygulandıktan sonra artık bu hata telafi edilemez. Böyle bir durumla karĢı karĢıya kalan doktorun 

vicdanî açıdan çok zor durumlara düĢeceği kesindir. 

         Ötenaziyi savunanların öne sürdüğü görüĢ, öleceği kesin olarak bilinen hastayı, daha fazla acı ve 

ağrı içinde tutmanın hiçbir manası olmadığını ve eğer hastanın iradesi ve isteği varsa ötenazi yapılması 

gerektiğini dile getiren görüĢtür. 

Dünya Tabipler Birliği; ülkelerdeki yasalar aksini hükmetse bile, tabip birliklerini ve hekimlerini 

ötenazi uygulamalarına katılmamaya çağırdı. 

Dinler açısından ötenazi; Ġslam dinine göre insan, iradesiyle bazı kararlar verebilir ve bunları 

uygulayabilir. Fakat Allah‘ın verdiği canı yine Allah alır. Bu sebeple intiharlar Ġslam dinine göre 

yasaktır. Ġnsan ölümle pençeleĢirken bile Ģükretmeli ve Allah‘tan Ģifa dilemelidir. Ötenazi, Ġslam 

dinine kesinlikle aykırıdır. Hıristiyanlık dinine göre, tanrı doğadaki her Ģeyin sahibi ve belirleyicisidir. 

Tanrı insana hayat verir ve yine o hayatı ancak kendisi alabilir. Ġslamiyetteki gibi insan kendi 

yaĢamına son veremeyeceği gibi, baĢkasının da hayatına son veremez. Ġnsan kendi bedeninde tahribat 

yapamaz.Musevilik de diğer tek Tanrılı dinler gibi, ötenaziyi katletmek olarak görür ve reddeder. 

Türk Ceza Kanunu‟na Göre Ötenazi; Türk Ceza Kanununda ötenazi ile ilgili özel bir hüküm yoktur. 

Ötenazi bir adam öldürme eylemi olduğu için doktrindeki yaygın görüĢ, failin kasten adam öldürme  

suçundan mahkum edilmesi ve hâkimin takdir yetkisine bağlı olarak ceza indirimi alabileceği 

yönündedir. Bir yazara göre, pasif ötenazi taksirle adam öldürme suçunu  oluĢturur, çünkü hekim, 

sonucu öngörmekte fakat istememektedir. Hasta hakları yönetmeliği mad.13.Ötenazi yasaktır. Her ne 

surette olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya baĢkasının talebi olsa dahi 

kimsenin hayatına son verilemez. 

Kürtaj; istenmeyen bir gebeliğin, gebe kadının isteği veya sağlık sorunları nedeniyle 

sonlandırılmasıdır. Kürtaj, 10. gebelik haftasına kadar yasal olarak uygulanabilir. Gebeliğin yasal 

sınırlar içerisinde istek üzerine aile planlaması amacıyla sonlandırılmasına yasal tahliye denir. Anne 

adayının sağlık durumunun gebeliği engellemesi, bebeğin ölmüĢ olması ya da bebekte herhangi bir 

anomali olması yüzünden sonlandırılmasına ise tıbbi tahliye adı verilir.  

1. Tıbbi sebepler: Annenin hayatını veya sağlığını tehdit eden, ceninin geliĢmesini imkânsız 

kılan veya doğacak çocukta, hatta onu takip edecek nesillerde ağır maluliyetler doğurabilecek 

durumlarda uygulanır. 
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2.  Sosyal veya hukuki sebepler: Cinsel saldırılar sonucu gebelikler, annenin psikolojik, sosyal 

zorluklar içinde bulunması gibi durumlarda uygulanır. Bazıları kürtajı bir nevi cinayet olarak 

görmekte, diğer grup ise kiĢinin özel hayatına karıĢılamayacağı, kendi bedeniyle ilgili bir 

tasarruf sayılması gerektiğini savunmaktadır. 

Annenin kendisi veya baĢkalarının yardımıyla ve tıbbi olmayan yöntemlerle düĢük yapması annenin 

ve ona yardım edenlerin etik sorumluluğu kapsamına girer. Sağlık çalıĢanları tıbbi zorunluluklar için 

yapılan rahim tahliyesi dıĢında hiçbir Ģekilde olaya müdahil olmamalıdır. Çünkü böyle bir durum, 

mesleki etik ilke ve değerlere terstir. 

Gebeliğin sona erdirilmesi Hukuki Boyutu: Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı 

açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilebilir. Gebelik süresi, on 

haftadan fazla ise gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip 

edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hâllerde kadın- doğum hastalıkları uzmanı ve ilgili 

daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.  Kürtaj kararı 

verilirken her olay kendi özelinde değerlendirilmelidir. Kürtaja neden olan faktörlerin saptanması ve 

bu doğrultuda giriĢimlerde bulunulması önemlidir. Kürtaj, tecavüz gibi sosyal nedenler sonucu 

olabileceği gibi, uygun ve doğru aile planlaması yöntemi kullanmama sonucu oluĢan istenmeyen bir 

gebelik sonucu da olabilir. Bu nedenle hizmetin ulaĢılabilirliği, elde edilebilirliği ve bu konuda sağlık 

eğitimi ile kadınlarımızın bilinçlendirilmesi ve zarar vermeme, adalet, yarar ve özerklik ilkelerine 

uygun olarak istediği bir aile planlaması yöntemini belirleyebilmesinin yanı sıra, kadın güçlendirme 

programları ve ergenlik döneminde baĢlayan üreme sağlığı programları, sorunun çözümünde önemli 

adımlar olacaktır.(Altıparmak,S  2009: 90) 

Doku ve Organ Nakli; Vücutta görev yapamayacak kadar hasta, hatta bedene zararlı hâle gelen bir 

organın bir yenisi ve sağlamı ile değiĢtirilmesi düĢüncesi, çok eski zamanlardan beri insanların ilgisini 

çekmiĢtir. Organ nakli, en basit tanımıyla, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir 

vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi iĢlemidir. 

Canlı kiĢilerden organ alınması; organ veren kiĢinin yaĢamını riske sokmayacak çift organların birini 

almak ile mümkündür. Avrupa ülkelerinde organ vericilerinin %80‘i kadavra, % 20‘si canlı kaynaklı 

iken; Türkiye'de tam tersine organ vericilerinin %75‗i canlı, %25‘si kadavra kaynaklıdır.Organ bağıĢı; 

bir kiĢinin hayatta iken, serbest iradesi ile, tıbben yaĢamı sona erdikten sonra doku ve organlarının 

baĢka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir. 

       Kadavradan organ alınabilmesi için tıbbi ölüm (beyin ölümü) olarak adlandırılan ölüm hâlinin 

gerçekleĢmiĢ olması gerekir. 29/05/1979 Tarih ve 2238 Sayılı, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 

AĢılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun‘a göre, tıbbi ölüm (beyin ölümü) hali; bilimin ülkede ulaĢtığı 

tüm imkânları, kuralları uygulamak suretiyle bir nörolog ve bir de anestezi ve reanimasyon 

uzmanından oluĢan 2 kiĢilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır (Madde, 11)..Bu kararı veren 

heyet, alıcının sürekli hekimi ve organ naklini yapacak ekipten tamamen farklı kiĢilerden oluĢmaktadır 

(Madde, 12).  Beyin sapı ölen hastanın, kendi solunumunu yapması mümkün değildir. Ancak 

makineye bağlı olarak solunumu sürer ve artık geriye dönüĢü yoktur. Beyin ölümü gerçekleĢmiĢtir. 

Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı (Organ Nakil) Karar Tarihi: 03.03.1980: Zaruret hâlinin bulunması, 

yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için, bundan baĢka çaresi olmadığının, 

mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi, Organ veya dokusu 

alınan kiĢinin, bu iĢlemin yapıldığı esnada ölmüĢ olması gerekir. Toplumun huzur ve düzeninin 

bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kiĢinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin 

vermiĢ olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak Ģartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması 

lazımdır. 

        Organ alacak hastalar önce kan ve doku gruplarına göre daha sonra da tıbbi aciliyet durumlarına 

göre belirlenir. Cins, ırk, din, zengin-fakir ayırımı yapılmaz. Hastanın biyolojik yakınları, doku 

uyuĢmazlığının en az yaĢandığı kiĢilerdir. Ancak günümüzde canlıdan canlıya organ nakli, dünyada 

benimsenen bir uygulama değildir. Ayrıca vericiden aydınlatılmıĢ onam alınması gereklidir. Onam 

almadan önce tıbbi açıdan tüm riskler ve sonuçlar ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmalıdır. Bir insanı 

iyileĢtirmeye çalıĢırken, bir diğerinin hayatını riske atmak doğru bir davranıĢ olarak görünmemektedir. 

Bunun için tüm dünyada canlı yerine kadavra üzerinden organ aktarmak, daha doğru bir tercih olarak 

kabul edilmektedir. Kadavradan organ aktarımı konusunda yaĢanan etik kaygıların baĢında ―beyin 

ölümü‖ tanısının doğru konup konmadığı ve kiĢinin sağlığında, öldükten sonra organlarının alınmasına 
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onay verip vermediği gelmektedir. Ayrıca organ bekleyen hastalar arasında kimlere öncelik verileceği 

de yaĢanan etik sorunlardandır. 

         Yukarıda anlattığımız organ nakli, ötenazi, kürtaj, yapay üreme yöntemleri uygulamalarında; 

tıp, din ve hukuk kararlarını vererek yapılması gerekenleri belli kurallara bağlamışlardır.Tıp geniş bir 

alanı kapsamaktadır.Her uygulama ve girişim için önceden hazırlanmış kurallar mevcut değildir.Her 

hastaya göre etik değerler dikkate alınarak ve hastalardan Aydınlatılmış Onam alınarak eylem planı 

uygulanır.N. Yüzkat ve arkadaşlarının takip ettikleri 62 yaşındaki serviks kanserli hasta da 

böbreklerde iki taraflı tüp, karın duvarında kolostomi, yatak  yarası vardır.Durumu ağırlaşınca  yoğun 

bakıma alındığında, burnuna nazogastrik sonda konur. Arter ve venden damar yolu, soluk borusuna 

delik açılır.Solunum destek cihazında iken, kafada hidrotoraks gelişir .Sağlıkçılar bir cerrahi işlemle 

kanül koymak isterler.Hasta yakınları kabul etmez ve hasta ölür.  (Yüzkat N  2015; 6 (2): 198 ) 

        Kalbi duran, yaĢama ümidi olmayan hastalara Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon (KPR) hangi 

Ģartlarda ve ne kadar süre yapılmalıdır? Sert H yaptığı çalıĢmada bu sorulara cevap aramıĢtır. KPR‘ye 

özgü en önemli amaç klinik ölümün önlenmesi ve hastayı eski sağlığına kavuĢturmaktır. KPR 

uygulamalarının, son dönemdeki hastalarda veya resüsitasyondan sonra çok kısa bir süre hayat 

beklentisi olan hastalarda uygulanıp uygulanmaması tartıĢmaları çok yaygın ve sık olarak gündeme 

gelmektedir. Ayrıca hangi hastalara canlandırma yapılmasına gerek var, hangisinde yoktur? (Sert H, 

Gözdemir M, IĢık B  2007:89) Sağlıkçılar yukarıdaki iki olguda tıbbi ve hukuki düzenlemeler 

olmadığı için uygulamalarında rahat değillerdir. 

       Ayrıca hekimlerin karar vermesinde bulunduğu ülke ve örf ve adetlerin de ne kadar önemli yer 

aldığını Ģu örnekle görelim. Tokyo‘da genç bir kadın yeni doğum yapmıĢtır. Kadın evli 

değildir.Çocuğunun yetiĢtirilmesine yardımcı olabilecek hiçbir akrabası yoktur.Memesinde kötü huylu 

bir kanseri mevcuttur.Kanser vücudunun baĢka bölümlerine sıçramıĢ durumdadır.Onkoloji uzmanı 

kadına birkaç aylık ömrü kaldığını bildirir.Kadın onkoloji uzmanına Ģunları söyler.‘‘Sizden çocuğum 

için yapabileceğim en sevgi dolu Ģeyde bana yardım etmenizi istiyorum. Bana merhametli bir Ģekilde 

çocuğumu nasıl öldürebileceğimi anlatmanızı istiyorum. Böylece ben öldüğümde çocuğum bir yetimin 

yaĢamını sürmeye mahkum olmayacak.‘‘Hekim baĢka imkanlar olduğunu açıklar .Örneğin, birilerinin 

çocuğu evlat edinme imkanları mümkündür.Anne bu seçeneği anlar ve Ģunları söyler.‘‘Benim 

çocuğum bir kız.Çocuğumun deforme olmuĢ  bir kalçası var.Anne ve çocuk arasındaki bu yakın 

bağ,benim ölümümle sonsuza kadar yok olacak.Bu nedenle çocuğum asla baĢarılı olamayacak.Japon 

kültüründe amae olarak bilinen bir kavram  mevcuttur.Anne ile çocuk arasındaki yakın bağ Joshi 

kavramı sevgi ile öldürmek, merhamet amaçlı öldürmek anlamına gelir.Bu Japonya‘da edo 

döneminden kalma uygulama, yasadıĢı olmasına rağmen bazen uygulanabilmektedir.Olgudaki kadın 

hastanın talebi bu eski inanıĢları yansıtmaktadır.Japon halkı  bugün de bu kavramı anlamakta, 

hekimden istenen bu yardım onları ĢaĢırtmamaktadır.Bu hikayedeki en çarpıçı nokta, hekimin bu 

durumu anlamıĢ olmasıdır.Pek çok hekim, hatta Japonyadakiler bile bu hasta ile iĢbirliği 

yapmayacaklardır.Ancak bu durumu yine anlayıĢla karĢılayabilirler.( Veatch R M.  2010:22) 

                                                                      

                                                                        SONUÇ 

Günümüz teknolojisinde her gün yeni geliĢmeler olmaktadır. Bu geliĢmeler tıpta da büyük 

yenilikler sağlamaktadır. Eskiden yapılmayan birçok tıbbi uygulama ve ameliyatlar Ģimdi baĢarılı bir 

Ģekilde yapılmaktadır.Eskiden organ yetmezliği sonucu birçok hasta ölmekte idi. ġimdi ülkemizde 

böbrek naklinden, yüz nakline kadar bir çok baĢarılı operasyon  yapılmaktadır. Böbrek naklinde 

dünyada %80 kadavra böbrek kullanır.Yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleĢen hastalardan organ 

bağıĢı sayısını artırarak Türkiye‘de de bu oran yakalanabilir.Beyin ölümü gerçekleĢen hastalar klasik 

ölülere benzememektedir. Bunlarda ölü katılığı, ölü morluğu, vücut soğukluğu yoktur. Hastanın 

solunumu mekanik ventilatör denen cihaz tarafından sağlanmaktadır. Monitörde kalp atımları 

izlenebilmektedir. Vücut ısısı normaldir. Bu hastalarda nörolojik tetkikler sonucu beyin ölümü 

gerçekleĢtiğini hasta yakınlarına anlatmak güçtür. Organ bağıĢlayan hasta yakınlarından bazen Ģöyle 

sorular gelmektedir. Organ bağıĢladığımız kiĢi hırsızlık yaparsa organ veren kiĢiye de günah yazılır 

mı, yada kornea bağıĢlanan kiĢi harama bakarsa organı bağıĢlayana günahı var mıdır? gibi dini sorular 

gelmektedir. Organ mafyası tarafından yapılan organ ticaretini engellemek için yasalar 

çıkarılmaktadır. 

 Kürtaj iĢlemlerinde ise 10 haftaya kadar yasal izin verilmiĢtir. BaĢta Ġslam dini olmak üzere 

hiçbir semavi din kürtaja izin vermemektedir. Bazı mezhepler anne ve çocuğun sağlığı risk altında ise 
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çocuğun bedenine ruh üfleninceye kadar müsaade etmektedirler. Hiç izin verilmemesi durumunda 

tecavüz sonucu oluĢan çocukların ve annelerin ruh sağlıkları sağlıklı olmayacaktır. SavaĢlarda olan 

tecavüzlerde nesep karıĢıklığı olacaktır. 

Terminal dönemdeki hastalar ötenazi talebinde bulunmaktadırlar. Bunu hasta özerkliğine 

dayanarak talep etmektedirler. Tüm semavi dinler ötenaziyi reddeder. Çünkü Allah‘ın verdiği canı 

yine Allah alır. Hukuken; Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Hasta Hakları Yönetmeliğine göre 

ötenazi yasaktır. Türk Ceza Kanununa göre aktif veya pasif ötenazi uygulayanlar kasten adam öldürme 

suçundan yargılanırlar. 

Yapay üreme tekniklerinden ülkemizde tüp bebek uygulaması yasaldır. Evli çiftlerden alınan 

sperm ve ovumla yapılan uygulamalara izin verilmektedir. Sperm bankası ve taĢıyıcı annelik 

uygulaması kanunen yasaktır. Dinen üçüncü kiĢilerin olaya dahil olmasıyla, doğan kız veya erkek 

çocuk bulüğ çağından sonra anne ve babaya ne kadar helal olur diye dini yönden sorular gündeme 

gelmektedir. Kanunlarımıza göre çocuğu doğuran, çocuğun annesidir. 

           Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, organ nakli, yapay üreme teknikleri, kürtaj, ötenazi gibi 

birçok tıbbı uygulama toplumun içinde yaĢayan herkesi ilgilendirmektedir. Onun için herkes bu 

konularda fikrini belirtebilir. Toplum bu konularda devletin koyduğu tıbbi, hukuki ve dini ortak 

kararlar doğrultusundaki uygulamalara tabi tutulmaktadır. 

Evrensel etik değerlerimiz; faydalı olma, zarar vermeme, hasta özerkliğine saygı ve sağlıkta 

adalet‘tir. Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesini takiben dünyada hasta hakları bildirgeleri yayınlanmaya 

baĢladı. Sağlıkçılar hasta hakları bildirgelerinden önce ‗ Faydalı olma‘ ilkesi öncelikli sağlık hizmeti 

veriyorlardı. Bu bildiriden sonra hasta odaklı ve ‗Hasta özerkliğine saygı‘ ilkesi ön planda olarak 

sağlık hizmeti verilmektedir. Hekimler ve sağlık çalıĢanları yukarda saydığımız uygulamalarda faydalı 

olma ve hasta özerkliğine saygı ilkesini arasında ikilem yaĢamaktadırlar. 

            Teknoloji ve bilimde her gün yeni buluĢlar yapılmaktadır. Bu geliĢmeler tıpta da yeni 

uygulamalara imkan sağlamaktadır. Bu yenilikler toplumdaki bireylere uygulanır. Bireyler tıbben, 

hukuken ve dinen kabul görmüĢ uygulamaları gönül rahatlığı ile yaptırmaktadır. Bunun için biyoetik 

konularda multidisipliner çalıĢma daha da önem kazanmaktadır. 
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Özet 

 

Basınç ülseri basınç, friksiyon, yırtılma ve diğer faktörlerin etkisiyle deri ve deri altındaki dokularda 

meydana gelen lokalize doku zedelenmesidir. Basınç ülserleri, hastanın yaĢam kalitesini etkilemekte 

ve sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. Hastalar normal yaĢamlarını sürdürememekte ve ağrı 

yaĢamaktadır. Bu nedenle hastalarda ağrının değerlendirilmesi ve ağrıyı azaltan önlemler alınması 

önemlidir.  

Ağrılı Hastada Hemşirelik Bakımı Olarak; 

1. Ağrıyı Değerlendirin 

 Geçerli bir değerlendirme ölçeği kullanarak hemĢire ağrıyı değerlendirmelidir 

 Ağrıyı değerlendirirken hastanın davranıĢsal belirtilerini de gözardı etmemelidir (Örneğin, 

yüzün buruĢması, inleme, iĢtah kaybı gibi..) 

2. Ağrıyı Önlemeye ÇalıĢın 

 Yatak çarĢaflarının düz ve kırıĢıksız olmasını dikkat edilmelidir 

 Hastayı basınç ülseri olan tarafına döndürülmez 

 Hastaya basıncı artıran pozisyonlar verilmez (30
0 
‗den fazla fowler ya da 90

0 
 yan yatıĢ 

pozisyonu gibi) 

 Silmeden yıkama suretiyle temizleyerek ve yara çevresindeki deriyi koruyarak ağrıyı 

en aza indirir 

 Hastaya verilecek ağrı kesici ilaç ile yara bakımı uygulamasını koordineli olarak 

düzenler 

 Daha az ağrıya neden olabilecek veya daha az sıklıkla pansuman değiĢimi 

gerektirebilecek yara örtüleri kullanmalıdır (alginatlar, hidrokolloidler, ibuprofen 

emdirilmiĢ örtülür gibi.) 

 Hasta isterse ağrıyı azaltmak amaçlı pozisyon değiĢimine teĢvik etmelidir 

 Müzik, dikkati baĢka yöne çekme, konuĢarak telkinde bulunma, hayal etme gibi 

nonfarmakolojik yöntemler yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Basınç ülserleri, yara, ağrı, hemşirelik bakımı 

 

 

Nursing Care In Pain Control In Patients With Pressure Ulcer 
 

Abstract 

 

Pressure ulcers; pressure, friction, tear and the effect other factors  which occurring  localized  tissue 

injury in the skin and tissue subcutaneous. Pressure ulcers, improves the patient's quality of life and 

affects health care costs. Patients continued their normal lives and live in labor pain. Therefore, it is 

important to take precautions reduce pain  and assessment of pain in patients. 

As the nursing care of patients with painful; 

1. Evaluate pain 

 Using  validated a scale should evaluate nursing pain 

 Pain is also evaluating a patient's behavioral symptoms should not be ignored (for example, 

the wrinkled face, moaning, such as loss of appetite ..) 

3. Pain Prevention Employees 

 The bed linen should be noted that the flat and unwrinkled 

 The patient is not returned to the side of the pressure ulcer 

 The patient is not  position to increase pressure  
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 Clearing by washing without deleting, and maintaining the skin around the wound to 

minimize pain 

 The organizes application as the coordinated   wound care and pain medicine will be 

given to the patient  

 Which  should use dressings can cause less pain or require less frequent dressing 

changes  (  such as alginates, hydrocolloids, ibuprofen impregnated overlain)  

 If the patient should be encouraged to change position intended to reduce pain 

 Music, drawing attention in another direction, talking suggestions and such as 

imagining may be useful non-pharmacological methods  

Keywords: Pressure ulcers, wounds, pain, nursing care 

  

GĠRĠġ 

Basınç ülseri basınç, friksiyon, yırtılma ve diğer faktörlerin etkisiyle deri ve deri altındaki 

dokularda meydana gelen lokalize doku zedelenmesidir. Avrupa Basınç Yarası DanıĢma Paneli 

(EPUAP) ve Ulusal Basınç Yarası DanıĢma Paneli (NPUAP)‘ın tanımına göre basınç yarası; tek 

baĢına basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada sebep olduğu, genellikle kemik çıkıntıları üzerinde 

ortaya çıkan lokalize deri ve/veya deri altı doku hasarıdır. Basıncın yol açtığı doku hasarını 

tanımlamada, yatak yarası (bedsore), dekübit ülseri (decubitis ulcer), basınç ülseri (pressure ulcer) ve 

basınç yarası (pressure söre) kullanılan diğer tanımlardır. Basınç yarasının birçok tanımı yapılmıĢ 

olmasına rağmen, tüm tanımlar temelde ‗basınç nedeniyle dokulardaki kan dolaĢımının bozulması‘ 

ifadesini içermektedir (Özyürek ve Yavuz Van Giersbergen, 2016:182).  

Basınç yarasının oluĢmasında en önemli etken basınçtır. Yatma ve oturma pozisyonuna bağlı 

olarak basınç altında kalan bölgelere kapiller kan akımı azalır. Yeterli kan akımı olmayan dokular, 

oksijenden ve besin maddelerinden yoksun kalır, böylece yeterince beslenemez ve cildin bu 

bölgesinde hasarlar oluĢur. Basınç yarası vücudun uzun süre basınca maruz kalan herhangi bir yerinde 

ortaya çıkabilir. Özellikle kuyruk sokumu, topuk, kalça kemikleri, baĢın arka kısmı veya kürek kemiği 

gibi kemik çıkıntılarının olduğu bölgeler risk altındadır (Özyürek ve Yavuz Van Giersbergen, 

2016:182, Ay, 2007:206).  

Basınç ülserleri önlenebilir bir sorun olmasına rağmen geliĢtiği durumlarda hasta, hastane ve 

sağlık çalıĢanı açısından pek çok olumsuz sonuçları vardır. Bu sonuçlara hasta açısından bakıldığında, 

BÜ‘nin hastanın fiziksel sağlığını etkileyerek yaĢamını tehdit etmenin yanı sıra bağımsızlığını 

kaybetme, sosyal izolasyon gibi psikolojik problemlere de yol açmaktadır. Ayrıca, basınç ülseri 

geliĢen hasta yara bakımı, debritman ve greft iĢlemine bağlı ağrı çekmekte, hastanede uzun süre 

yatmakta, hasta ve hastane için ekstra maliyet oluĢturmaktadır (Rastinehad, 2006:255, Stephen-

Haynes, 2006:18, . Gorecki vd., 2009:1177). Basınç ülserleri, aynı zamanda sağlık profesyonellerinin 

iĢ yükünü artıran önemli bir sağlık sorunudur (Feuchtinger vd., 2006:164).           

Basınç yarası bulguları 

Yetersiz doku perfüzyonu sonucunda deri ve derialtı dokularda hiperemi, iskemi, doku ölümü (nekroz) 

ve ülser meydana gelir. Hiperemi doku iskemisinin ilk belirtisidir. Basınç altındaki dokulara kan akımı 

ve oksijen sağlamak için, etkilenen alandaki damarların geniĢlemesi sonucu ortaya çıkan koruyucu bir 

mekanizmadır. Basınç kaldırıldıktan yaklaĢık bir saat içinde kızarıklık düzelir. 

Ġskemi, deriye olan basınç aralıksız iki ile altı saat kadar devam ederse oluĢur. Doku iskemisi basınç 

kaldırıldıktan en az 36 saat sonra düzelir.  

Doku nekrozu, deride basınç altı saatten fazla sürdüğünde geliĢir ve basınç kalksa da iskemi düzelmez. 

Ülser, genellikle nekrozdan iki hafta sonra ortaya çıkan defektlerdir. Yarada kısa sürede iltihaplanma 

baĢlar ve genellikle anaerob stafilokok, enterekok ve pseudomonaslar yara kültüründe saptanır. 

Derinden baĢlayan defekt, yüzeysel deri kaybından, deri altı yağ dokusu, kas, kemik ve eklemlerin 

ilerleyici yıkımına kadar gider. Deride görülen bir yara sadece buzdağının görülmeyen tepesidir ve 

altındaki doku harabiyeti görünenden çok daha fazlasıdır (Özyürek ve Yavuz Van Giersbergen, 

2016:182). 

Basınç yarasının bakımı ve tedavisi plastik cerrahların, ortopedistlerin, fizik tedavi ve 

rahabilitasyon uzmanlarının, geriatristlerin, hemĢirelerin, beslenme uzmanlarının bulunduğu 

disiplinlerarası ekip yaklaĢımı gerektirmesine rağmen hemĢireler ön plandadır ve bakımda etkin bir 

konuma sahiptir (Bluestein ve Javaheri, 2008:1191) Basınç yarası geliĢmeden önce riskli hastaları 
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belirlemek, pozisyon değiĢtirmek, destek yüzey kullanmak ve deri bakımı yapmak temel koruyucu 

hemĢirelik uygulamalarıdır. Basınç yarası geliĢtikten sonra ise hem koruyucu önlemler hem de yaranın 

iyileĢmesi için yara bakımı uygulamak gerekmektedir. 

Ağrı değerlendirmesi 

Basınç ülserleri, hastanın yaĢam kalitesini etkilemekte ve sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. 

Hastalar normal yaĢamlarını sürdürememekte ve ağrı yaĢamaktadır. Bu nedenle hastalarda ağrının 

değerlendirilmesi ve ağrıyı azaltan önlemler alınması önemlidir. ---Basınç yarası bakım ve tedavisi 

gören tüm hastalarda geçerli bir değerlendirme ölçeği kullanılarak ağrı durumu değerlendirilmelidir. 

Basınç yarası veya tedavisi ile iliĢkili ağrı; pozisyon değiĢtirilirken, yarayı temizlerken, pansumanını 

değiĢtirirken, debritman yaparken gibi iĢlemler sırasında veya yatarken geliĢebilir. Basınç yarasını 

kapsayan ağrıyı azaltmak için destek yüzey, pozisyon değiĢikliği ve uygun dozda topikal/sistemik 

analjezik uygulanabilir(Özyürek ve Yavuz Van Giersbergen, 2016:204).  

Yaraların bir çoğu ağrılıdır. 

Aralıklı ağrı: Çogunlukla pansuman değiĢimi sırasında görülebilir, öncesinde analjezik gerektirir. 

Sürekli ağrı: Ġskemi, doku ödemi, kronik doku hasarı ve enfeksiyon gibi nedenlerden kaynaklanabilir. 

Bu nedenle yaraların ağrı yönünden değerlendirilmesi önemlidir.  Bunun için tanımlayıcı skalalar 

kullanılabilir (Çakır, 2009:29 ).  

Bası yarasını önlemeye yönelik bakım uygulamaları 

 Ġmmobil hastalarda kontrendikasyonu yoksa en az 2 saatte bir planlı bir Ģekilde pozisyon 

değiĢtirmelidir. (Havalı yatakta da 2 saatte bir planlı bir Ģekilde pozisyon verilmelidir). 

 On beĢ dakikada bir basıncı azaltan egzersizler yaptırılmalı, bu yapılamıyorsa saat baĢı 

pozisyon değiĢtirilmelidir. 

 Sürtünme ve yırtılma kuvvetlerini azaltmak için transfer araçları kullanılmalıdır. Hastaya 

pozisyon verirken çekip sürüklenmemeli, kaldırılmalıdır. Kullanılan araçlar hastanın altında 

bırakılmamalıdır. 

 Her pozisyon değiĢiminde riskli bölgeler  kızarıklık, sıyırık, bül, çatlak ve lezyon açısından 

değerlendirilir. 

 Cilt bakımında alkali olmayan sabunlar kullanılır. 

 Cilt bakımında pudra kullanılmaz. 

 Hassas ve kuru cilt üzerine masaj yapılmaz. 

 Daima cildin kuru ve temiz olması sağlanır. 

 Hastanın giysilerinin her zaman temiz, kuru, terletmeyen ve emici kumaĢtan olması sağlanır. 

Derinin kuruluğunun giderilmesi ve gerekli görülürse nemlendirilmesi gerekir. 

 Sürgü verirken cildin tahriĢ olmamasına dikkat edilir. Hasta gerektiğinden uzun süre sürgü 

üstünde tutulmamalıdır. 

 Hastada halka ya da simit Ģeklinde araçlar kullanılmamalıdır. 

 Basınç ülserleri üzerine doğrudan ısıtıcı araç ve cihaz (sıcak su ĢiĢesi, ısıtıcı pedler, yatak 

ısıtıcıları) uygulanmamalıdır. 

 Yatak takımları günlük çarĢaflar iyice gerilerek değiĢtirilmelidir. 

 Kontrendikasyon yoksa hastanın beslenmesi ve diyet düzenlenmesi yapılmalıdır, Yüksek 

kalorili, elektrolit dengeli bir beslenme listesi hazırlanmalıdır. 

 Hastaya takılı olan materyallerin ( Ġdrar sondası, EKG kabloları vb.) ciltte basınç bölgesi 

oluĢturmasına engel olunur. 

 Bası yarası oluĢumu gözlendi ise hekime bilgi verilerek ―Bası Yarası Bakım Protokolü‖ ne 

göre bakım verilir. 

 Hasta ve hasta yakınlarına bası yarasının önemi , korunma yöntemleri ve yapılan iĢlemler 

hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

 Yapılan tüm iĢlemler, uygulamalar ve risk değerlendirme puanı ‗‗HemĢire Gözlem Formu‘‘ na 

kaydedilir (Koyunlu Varlı, 2012:25-30 ). 

Kanıta dayalı uygulamalar 

Basınç yaralarını önleme programlarının bilimsel ve kanıta dayalı olması önemlidir. Kanıta dayalı 

basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisine yönelik klinik rehberler ilk olarak 1992 yılında Sağlık 
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Bakım Politikası ve AraĢtırmaları Ajansı (AHCPR) tarafından geliĢtirilmiĢtir. 2003 yılında Yara, 

Ostomi ve Kontinans HemĢireler Derneği (WOCN) tarafından, Basınç Yarasının Önlenmesi ve 

Yönetimi adlı klinik rehber geliĢtirilmiĢtir ( 

Tablo 1: DeğiĢik ÇalıĢmalar Ġçin Kanıt Düzeyi 
Düzey Kanıt 

1 Açık ve belirgin sonuçlu geniĢ ölçekli randomize çalıĢma(lar) (hata riski düĢük) 

2 Sonuçları belirgin olmayan küçük ölçekli randomize çalıĢma(lar) (hata riski orta-yüksek) 

3 Aynı zamanda veya eĢzamanlı kontrol gruplu randomize olmayan çalıĢma(lar) 

4 GeçmiĢte yapılan ve bilinen çalıĢmalarla kontrollü randomize olmayan çalıĢma(lar) 

5 Kontrol grubu bulunmayan Olgu Serileri (olgu sayısı açıkça belirtilmiĢ) 

http://www.yoihd.org.tr/images/cust_files/110418091733.pdf 

Tablo 2. Her Önerinin Kanıt Gücüne Göre Sınıflandırılması 

Kanıt 

Gücü 

 

 

 

A 

Bu öneri, basınç ülseri veya basınç ülseri riski bulunan bireylerde doğru planlanmıĢ ve 

yapılmıĢ, kılavuz önerilerini istatistiksel olarak anlamlı sonuçlarla tutarlı bir biçimde 

destekleyen, randomize kontrollü çalıĢmaların bilimsel kanıtlarıyla doğrudan 

desteklenmektedir (Düzey 1 çalıĢmalar gereklidir) 

 

B 

Bu öneri, basınç ülseri bulunan bireylerde (veya basınç ülseri riski bulunan bireylerde) 

doğru planlanmıĢ ve yapılmıĢ, kılavuz önerileri istatistiksel olarak anlamlı sonuçlarla 

tutarlı 

bir biçimde desteklenen klinik vaka serilerinden elde edilen bilimsel kanıtlarla doğrudan 

desteklenmektedir (Düzey 1, 2, 3, 4, 5 çalıĢmalar).  

 

C 

Bu öneri, dolaylı (örn. sağlıklı gönüllülerde, farklı kronik yarası bulunan bireylerde, 

hayvan 

çalıĢmalarında) kanıtlar ve / veya uzman görüĢleri tarafından desteklenmektedir. 

http://www.yoihd.org.tr/images/cust_files/110418091733.pdf  

Basınç Ülserinde Kanta Dayalı Uygulamalarla Ağrı Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

(http://www.yoihd.org.tr/images/cust_files/110418091733.pdf, pp.17-20, EriĢim tarihi 06.06.2016) 

Ağrı değerlendirin 

1. Tüm hastaları basınç ülseri ya da basınç ülserinin tedavisi ile iliĢkili ağrı açısından değerlendirin 

(Kanıt Gücü = B).  

2. EriĢkin hastalarda basınç ülserine bağlı ağrıyı değerlendirirken geçerli bir değerlendirme ölçeği 

kullanın (Kanıt Gücü = B).  

3. Yeni doğan ve çocuklarda basınç ülserine bağlı ağrıyı değerlendirirken geçerli bir değerlendirme 

ölçeği kullanın (Kanıt Gücü = C). 

      3.1. Çocuklarda 2 aylıktan 7 yaĢına kadar FLACC (Face/Yüz, Leg/Bacak, Activity/Aktivite, 

Cry/Ağlama ve Consolability/ Avutma) ölçeğini kullanın (Kanıt Gücü = C). 

      3.2. 6 aylığa kadar yeni doğanlarda Cries (Ağlama; >%95 saturasyon için O2 gereksinimi; YaĢam 

bulgularında artıĢ; Görünüm; Uyuyamama) ölçeğini kullanın (Kanıt Gücü = C).  

4. Ağrının değerlendirmesi, beden dili ve davranıĢsal belirtileri değerlendirmeyi içermelidir (Örn. 

aktivite değiĢikliği, iĢtah kaybı, kendini korumaya çalıĢma, yüzü acı ifadesiyle buruĢturma, inleme) 

(Kanıt Gücü= C). 

Ağrıyı önleyin  

1. Hastanın pozisyonunu değiĢtirirken sürtünme ve/veya yırtılmayı önlemek amacıyla kaldırma aracı 

ya da transfer aracı (çarĢaf, vb.) kullanın, yatak çarĢaflarının düz ve kırıĢıksız olmasını sağlayın (Kanıt 

Gücü= C). 

2. Eğer mümkünse, hastayı basınç ülseri bulunan tarafa döndürmeyin (Kanıt Gücü= C).  

3. 30
0
 ‘den fazla Fowler pozisyonu ya da 90

0
 yan yatıĢ pozisyonu veya yarı oturur pozisyon gibi 

basıncı artıran pozisyonlardan kaçının (Kanıt Gücü= C). 

 4. Basınç ülseri ağrısını, yara bakımında tüm yaralara hafifçe dokunarak, yıkayarak, silmeden 

temizleyerek ve yara çevresindeki deriyi koruyarak en aza indirin (Kanıt Gücü= C). 

 

 

 

http://www.yoihd.org.tr/images/cust_files/110418091733.pdf


605 

Genel ağrıyı kontrol altına alın (http://www.yoihd.org.tr/images/cust_files/110418091733.pdf, pp.17-20, 

EriĢim tarihi 06.06.2016) 

 1. Hastaya vereceğiniz yara bakımı ile ağrı kesici ilaç uygulamasını koordineli olarak ve yara 

bakımıma en az ara verilmesini sağlayacak biçimde düzenleyin. Tedavi sürecinde öncelikleri 

belirleyin (Kanıt Gücü= C). 

2. Ağrıya neden olan herhangi bir iĢlem sırasında hastayı ―mola‖ istemeye cesaretlendirin (Kanıt Gücü 

= C).  

3. Yara yatağının örtülü ve nemli kalmasını sağlayarak ve yapıĢkan olmayan yara örtüleri kullanarak 

basınç ülseri ağrısını azaltın (Not: Stabil kuru eskarlar genellikle nemlendirilmez) (Kanıt Gücü= B). 

 4. Daha az ağrıya neden olabilecek ve/veya daha az sıklıkta pansuman değiĢimi gerektirebilecek yara 

örtülerini kullanın (örn. hidrokolloidler, hidrojeller, alginatlar, polimerik membran köpükler, köpük, 

yumuĢak silikon örtüler ve ibuprofen emdirilmiĢ örtüler(Not: Gazlı bez örtüler daha fazla ağrıya 

sebep olabilir). (Kanıt Gücü= C).  

5. Basınç ülserine bağlı ağrısı bulunan bir hasta için müzik, meditasyon, dikkatini baĢka yöne çekme, 

konuĢarak telkinde bulunma ve yönlendirilmiĢ imgelem (en çok istediği Ģeyi/durumu hayal etmesi) 

bazen yararlı olabilir (Kanıt Gücü = C).  

6. Kronik ağrının kontrolünde Dünya Sağlık Örgütü‘nün önerdiği ağrı tedavi merdiveni kullanarak 

düzenli ve uygun dozda ağrı kesici uygulayın (Kanıt Gücü= C). 

 7. Hasta da isterse, ağrıyı azaltmak amacıyla pozisyon değiĢikliğini teĢvik edin. (Kanıt Gücü= C).  

Debridman ağrısını azaltın  

1. Yarada herhangi bir manipülasyon yaparken, yarayı temizlerken, pansumanını değiĢtirirken, debride 

ederken ve benzeri manipüasyonlar sırasında ek dozlar dahil olmak üzere yeterli ağrı- kontrol 

önlemlerini uygulayın  (Kanıt Gücü = C).  

2. Basınç ülseri ağrısını gidermek ya da azaltmak için topikal opioidler (diyamorfin veya benzidamin 

%3) göz önünde bulundurun (Kanıt Gücü= B). 

 3. Topikal ilaçları, üreticinin önerilerine uyarak yara tedavilerine baĢlamadan önce etki göstermesi 

için önerilen zaman aralıklarına uygun Ģekilde uygulayın (Kanıt Gücü= C). 

 Kronik ağrıyı kontrol altına alın  

1. Ġnatçı basınç ülseri ağrısını (nöropatik) hem lokal anestezik ya da adjuvan bir ajanla (antidepresan 

veya antiepileptik) hem de transkütanöz sinir stimülasyonu, sıcak uygulama ya da trisiklik 

antidepresanlarla kontrol altına alın (Kanıt Gücü= C). 

 2. Basınç ülserine bağlı kronik ağrısı bulunan hasta için, yara ve/veya ağrı uzmanından konsültasyon 

isteyin (Kanıt Gücü = C).  

SONUÇ 

Ağrının tedavi edilmemesi hastalarda oksijen tüketiminde ve metabolizmada artıĢa, solunumsal ve 

kardiyak fonksiyonlarda bozulmaya, immün sistemin baskılanmasına, uyku bozukluğuna ve strese 

neden olur. Bu nedenle ağrının doğru Ģekilde tanılanıp, kontrol altına alınması, ağrı değerlendirme 

ölçekleri ile Ģiddetinin belirlenmesi önemlidir. Maliyeti ve mortalitesi yüksek, kiĢinin yaĢam kalitesini 

etkileyen ancak, önlenebilen bir problem olmakla birlikte son yıllarda giderek önem kazanmıĢ, yataklı 

tedavi kurumlarının hizmet kalitesi göstergesi olarak gösterilmeye baĢlanmıĢtır. 

Bu amaçla bası yarasının önlenmesi ve geliĢmiĢ bir bası yarası bakımında etkili bir bakım sağlanması 

amacıyla tüm dünyada sağlık alanında çalıĢan profesyoneller tarafından kullanılabilecek, kanıta-dayalı 

basınç ülserlerini önlenme ve tedavi önerilerini geliĢtirilme çalıĢmaları baĢlamıĢtır (Magnan vd., 

2009:90, Karadağ, 2003:45, Tel vd., 2006:44). 

Ağrının kontrol altına alınması hasta konforunun sağlanmasında ve hastaların daha erken dönemde 

iyileĢmesinde etkin rol oynayacaktır. 
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Özet 

 

Türkiye‘de yetersiz ve dengesiz beslenme önemli bir sağlık sorundur. Günümüzde üzerinde durulan en 

önemli konulardan biri olan beslenme; büyüme, geliĢme, yaĢamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması 

açısından hayatın her döneminde sağlığın temelini oluĢturmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda yetersiz ve 

dengesiz beslenmenin, fiziksel geliĢim yanında mental geliĢme üzerinde de olumsuz etkiler yaptığı 

belirlenmiĢtir. Ayrıca öğrenmede güçlüğe, davranıĢ bozuklukları ve zeka ortalamalarında düĢüĢe 

neden olduğu da belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan birçok çalıĢmada, üniversite öğrencilerinin 

yeterli ve dengeli beslenemedikleri ortaya koyulmuĢtur. Özellikle yurtta kalan öğrenciler için 

beslenme baĢlı baĢına bir sorundur. Öğrencilerdeki beslenme sorununun baĢlıca nedenleri; bilgisizlik 

ve ekonomik yetersizliktir. Bu çalıĢmanın amacı da hemĢirelik bölümünde okuyan ve beslenme dersi 

alan ve almayan öğrencilerin beslenme alıĢkanlığında değiĢiklik olup olmadığının belirlenerek 

değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı olarak planlanan bu araĢtırmanın evrenini Ordu Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu HemĢirelik bölümü 1. ve 2. Sınıflarında okumakta olan toplam 200 öğrenci 

oluĢturmaktadır. 1. sınıf öğrencileri henüz beslenme dersini almayan, 2. Sınıf öğrencileri ise bir dönem 

boyunca haftada iki saatten, toplam 48 saat beslenme dersi almıĢ olan öğrencilerdir. AraĢtırmada, 

anket uygulanmadan önce öğrencilere çalıĢma hakkında sözel bilgilendirme yapılarak, çalıĢmaya 

katılmayı kabul eden öğrenciler değerlendirilecektir. Verilerin kodlanması ve istatistiksel analizleri, 

bilgisayarda SPSS 20.0 Windows paket programında ki kare testi, t testi, Tukey testi ve tek yönlü 

varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılarak yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, beslenme dersi, beslenme alışkanlığı, üniversite öğrencileri, Türkiye 

 

Effect of Nutrition Course on General Nutrition Habits of Nursing Students  
 

Abstract 

 

Insufficient and unbalanced nutrition in Turkey is an important health problem. Nutrition that one of 

the most important issues today is the foundation of health in every period of life in terms of growth, 

development, maintenance of health and protection of life. It was determined that nsufficient and 

unbalanced nutrition has adverse effects on mental development in addition to the physical 

development. In addition it was caused learning difficulties, behavioral disorders and a decrease in 

average intelligence. In many studies that were carried out in Turkey, it was determined that nutrition 

of university students are not enough and balanced. Nutrition is a problem in itself for students in 

dormitories especially. The main causes of nutritional problems among university students are 

ignorance and economic failure. The aim of this study is to determine the whether changes in the 

eating habits of nursing students that they take nutrition course. The universe of this research that was 

planned as descriptive consists of total 200 students at1st and 2nd grade of the Nursing Department of 

Ordu University Higher School of Health. The 1st grade students not receiving the nutrition course, 

the 2nd grade students for a period of two hours per week, are the students who have received a total 

of 48 hours of nutrition courses. In the study, students who accept the survey will be primarily 

determined. Data coding and statistical analyzes will be made using chi-square test, t test, Tukey's test 

and one-way analysis of variance (One Way ANOVA) with SPSS 20.0 for Windows package 

program. 

 

Keywords: Nursing, nutrition course, eating habits, university students, Turkey 
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GĠRĠġ 

 

Günümüzde üzerinde durulan en önemli konulardan biri olan beslenme; büyüme, geliĢme, yaĢamın 

sürdürülmesi ve sağlığın korunması açısından hayatın her döneminde sağlığın temelini oluĢturur 

(Baysal, 2004:4, Aytekin ve Bulduk, 2000:2, Açık vd., 2003:75). Yapılan çalıĢmalarda yetersiz ve 

dengesiz beslenmenin, fiziksel geliĢim yanında mental geliĢme üzerinde de olumsuz etkiler yaptığı 

belirlenmiĢtir. Ayrıca öğrenmede güçlük, davranıĢ bozuklukları ve zeka ortalamalarında düĢüĢe neden 

olduğu belirtilmektedir (Oktar ve ġanlıer, 2003:3). 

 Beslenme alıĢkanlıkları insanların bedensel ve zihinsel sağlıklarını önemli derecede etkilemesi 

bakımından günümüzde tüm dünya ülkelerinde son derece önemle  üzerinde durulan bir konudur. 

KiĢinin öğün sayısı, ana öğünlerde tükettikleri besinlerin tür ve miktarları, yiyecek satın alma, yemek 

hazırlama, piĢirme ve servis gibi ana özelliklerinin yanında kiĢilerin hızlı veya yavaĢ yemek yemesi, 

besinlerin ağızda iyice çiğnenmesi, üzüntülü, neĢeli veya yorgunluk durumlarında besin tüketimi, 

besinleri soğuk ya da sıcak tüketme gibi davranıĢ kalıplarını içeren bir bütünlük teĢkil etmektedir (Gül, 

2011:15). Beslenme toplumun her kesimi için önemli olmakla birlikte, üniversite gençliği açısından 

farklı bir öneme de sahiptir. Üniversitelerde eğitim gören gençlerin birçoğu hayatlarında ilk defa aile 

ortamından uzakta yaĢamak durumunda kalmaktadır. Üniversite öncesinde öğrencilerin beslenme 

alıĢkanlıklarının aile yaĢamının gerektirdiği Ģekilde devam ederken, üniversite ile birlikte farklılaĢan 

yaĢam Ģekli öğrencilerin beslenme davranıĢlarını da değiĢtirebilmektedir. DeğiĢen beslenme 

davranıĢları üniversite öğrencisinin zihinsel ve fiziksel durumunu ilgilendirdiği gibi okul 

performansını da dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı üniversite öğrencilerinin 

sahip oldukları beslenme bilgilerinin ve alıĢkanlıklarının saptanması ve duruma uygun öneriler 

geliĢtirilmesi oldukça önemlidir (Erten, 2006: 32). 

Özellikle gençlik döneminde beslenmenin yeterli ve vücut gereksinimine uygun olması gereklidir 

(Açık vd., 2003:77). Ancak ülkemizde yapılan birçok çalıĢmada, üniversite öğrencilerinin yeterli ve 

dengeli beslenemedikleri ortaya konulmuĢtur (Koçoğlu vd.,2001:76, Yılmaz ve Özkan, 2007:8). 

Yükseköğrenim gençliğinin doğru beslenme alıĢkanlıklarına sahip olması; hem kendi sağlıkları hem 

de bu grubun örnek model olma rolü nedeniyle toplumsal önem taĢımaktadır (Vançelik vd.,2007:244). 

Bu dönemde gençlerin ailelerinden bağımsız olarak yemek yeme alıĢkanlıkları geliĢmektedir (Açık 

vd., 2003:79). Özellikle yurtta kalan öğrenciler için beslenme baĢlı baĢına bir sorundur. Gençlerin 

beslenmesini etkileyen önemli bir etmen de beslenme bilgisinin yetersizliğidir. Beslenme bilgisinin 

yetersizliği ve ağır ekonomik Ģartlar gençlerin yeterince beslenememesine neden olabilmektedir 

(Aytekin ve Bulduk, 2000:4, Yıldırım vd., 2011:11).  

Adölesan döneminde; özellikle fiziksel büyüme ve geliĢmenin belirgin Ģekilde hızlanması, yaĢam Ģekli 

ve beslenme alıĢkanlıklarının değiĢmesi, devamlı diyet yapma, sigara kullanımı ve spor yapma gibi 

özel durumlar enerji ve besin gereksinimlerini etkilemektedir (Spear, 2002:25, Mazcıoğlu ve Öztürk, 

2003:181 ). Bu  dönemde  beslenme;  bireyin  sağlıklı  olarak yaĢamını devam ettirebilmesi, okul 

baĢarısı ve ileriki yaĢlarda oluĢabilecek ĢiĢmanlık, kalp damar hastalığı, diyabet, kanser gibi kronik 

hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taĢır (ġanlıer ve Yabancı, 2005:141, Mukudi, 

2003:614).  

Sağlık eğitimi alan öğrencilerde özellikle aldıkları eğitim doğrultusunda yaĢam Ģekillerinde olumlu 

değiĢiklikler yapması beklenir. Bu araĢtırma, HemĢirelik bölümü öğrencilerinin ikinci sınıfta almıĢ 

olduğu ―Beslenmeye GiriĢ‖ dersinin genel beslenme alıĢkanlıkları konusunda değiĢiklik yapıp 

yapmadığını araĢtırmak amacıyla yapılmıĢtır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

ÇalıĢmanın evrenini  Ordu  Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik bölümünde  1.ve 2. Sınıfta 

örgün eğitim gören  200 öğrenci  oluĢturmuĢtur. Örneklem seçimine gidilmemiĢ ve araĢtırmaya 

katılmayı kabul eden 156 öğrenci ile çalıĢma tamamlanmıĢtır. Sınıflarda  anket  uygulanmadan  önce, 

çalıĢma hakkında sözel bilgilendirme yapılmıĢ olup, çalıĢmaya  katılmayı  kabul  eden  öğrenciler 

değerlendirilmiĢtir. Beslenme  alıĢkanlıklarının değerlendirilmesinde,  araĢtırmacılar  tarafından 

literatür doğrultusunda oluĢturulan sorulardan oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. Ankette öğrencilere  

ait  demografik  veriler  ve  beslenme alıĢkanlıkları sorgulanmıĢ, alınan cevaplar,  çalıĢmaya  katılan  

öğrenci tarafından tanımlandığı Ģekliyle değerlendirilmiĢtir. 
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Boy ve ağırlık ölçümleri öğrencilerin kendi yazdıkları ölçümler olarak alınmıĢ, Vücut Kütle Ġndeksi 

(VKĠ) kilogram cinsinden ağırlığın, metre cinsinden boyun karesine bölümü ile elde edilen veriler 

olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Verilerin  kodlanması  ve  istatistiksel  analizleri, bilgisayarda  SPSS  20.0  for  windows  paket 

programında yapılmıĢtır. Ġstatistiksel analiz yöntemi olarak yüzde, aritmetik ortalama, ki kare, 

ortalamaları karĢılaĢtırmak için t testi kullanılmıĢtır.  

 

BULGULAR ve TARTIġMA 

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı 

YaĢ ortalaması 19.891  

BKĠ ortalaması 22.061  

Boy ortalaması 1.668  

Kilo ortalaması 61.548  

 n % 

Sınıf   

      1 . Sınıf 61 39.1 

      2. Sınıf 95 60.9 

Cinsiyet   

      Kız 116 74.4 

      Erkek  40 25.6 

Ekonomik durum   

      Kötü 9 5.8 

      Orta 125 80.1 

      Ġyi 22 14.1 

Ġkamet yeri   

      Devlet yurdu 39 25.0 

      Aile 14 9.0 

      Evde arkadaĢla 3 1.9 

      Evde yalnız 100 64.1 

Spor yapma durumu   

      Yapanlar 21 13.5 

      Yapmayanlar 135 86.5 

Sigara kullanma   

      Evet 22 14.1 

      Hayır 134 85.9 

Alkol kullanma   

      Evet 6 3.8 

      Hayır 150 96.2 

 

Öğrencilerin yaĢ ortalaması 19.891, beden kütle indeksi 22.06, boy ortalaması  1.668 cm ve kilo 

ortalaması 61.548 kg‘dır. Öğrencilerin %39.1‘i birinci sınıf, %60.9‘u ikinci sınıfta ve %74.4‘ü kızdır. 

Öğrencilerin %64.1‘i evde yalnız, %25.0‘i devlet yurdunda kalmaktadır. Öğrencilerin %80.1‘i 

ekonomik durumlarını orta olarak belirtmiĢtir. Öğrencilerin %86.5‘i spor yapmadıklarını, %85.9‘u 

sigara kullanmadığını, %96.2‘si alkol kullanmadığını ifade etmiĢtir. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Beslenme AlıĢkanlıklarına Ait Özelliklerin Dağılımı 

Öğün sayısı n % 

      2 ve altı 22 14.1 

      3-4 öğün 116 74.4 

      5-6 öğün 17 10.9 

      7 ve üzeri öğün 1 0.6 

Atlanan öğün   
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      Öğün atlamam 54 34.6 

      Sabah öğünü 43 27.6 

      Öğle öğünü 44 28.2 

      AkĢam öğünü 9 5.8 

      Sabah ve öğle öğünü 2 1.3 

      Sabah ve akĢam öğünü       3 1.9 

Yemek yenilen yer   

      DıĢarıda ev yemekleri yapan yerler 2 1.3 

      DıĢarıda fast food  lokantalarda 19 12.2 

      Kaldığım yerde 132 84.6 

      Diğer 3 1.9 

Kızartma yeme durumu   

      Hiç yemem 2 1.3 

      Her gün yerim 51 32.7 

      Haftada 1 kez yerim 95 60.9 

      Ayda 1-2 kez yerim 7 4.5 

Asitli içecekler kullanma   

      Hiç içmem 29 18.6 

      Günde 1 bardak 15 9.6 

      Günde 2 bardak 107 68.6 

      Haftada 1-2  bardak  5 3.2 

Taze meyve kullanma   

      Her gün düzenli yerim 12 7.7 

      Haftada 1-2 kez 98 62.8 

      Ayda 1 kez     46 29.5 

Süt içme durumu   

      Hiç içmem 38 24.4 

      Günde 1  kez 31 19.9 

      Günde 2 kez 47 30.1 

      Haftada 1 kez 6 3.8 

      Ayda 1 kez 34 21.8 

 

Öğrencilerin %74.4‘ü günde 3-4 öğün yediklerini, %34.6‘sı öğün atlamadıklarını, %28.2‘si öğle 

öğününü atladıklarını, %84.6‘sı kaldıkları yerde yemek yediklerini belirtmiĢtir. Öğrencilerin %60.9‘u 

haftada bir kez kızartma yediklerini, %68.6‘sı günde 2 bardak asitli içecek içtiklerini, %62.8‘i haftada 

1-2 kez taze meyve tükettiklerini, %30.1‘i günde 2 kez süt içtiğini ve %24.4‘ü hiç süt içmediklerini 

ifade etmiĢtir.  

 

Tablo 3. 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerin Genel Beslenme AlıĢkanlıklarının  KarĢılaĢtırılması 

ĠFADELER Sınıf Evet 

S      % 

Kısmen                 

S     % 

Hayır 

S    % 

Fikrim 

Yok 

S  % 

p         X
2 

Besinlerimin sağlıklı 

olmasına çok önem 

veririm 

1 

2 

22   36.1 

38   40.0 

33   54.1 

52   54.7 

5    8.2 

5    5.3 

 

1   1.6 

-    1.0 

2.208 0.530 

 

 

Sağlıklı besinleri tercih 

ederim 

1 

2 

31   50.8 

51   53.7 

25   41.0 

41   43.2 

5   8.2 

3   3.1 

- 

- 

1.939 0.379 

        

Az yağlı besinleri tercih 

ederim 

1 

2 

20   32.8 

37   38.9 

32   52.5 

45   47.4 

8     13.1 

13   13.6 

1  1.6 

- 

2.147 0.542 

        

Daima dengeli ve sağlıklı 1 1      1.6 26   42.7 33  54.1 1  1.6 20.563 0.000 
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bir diyet uygularım 2 16   16.9 56  58.9 23  24.2 - 

        

Günlük besinlerimin çok 

fazla vitamin ve mineral 

içermesine önem veririm 

1 

2 

13    21.3 

19    20.0 

30  49.2 

60   6.3 

16   26.2 

15  15.7 

2  3.3 

1  1.0 

4.284 0.232 

        

Yalnızca öğünlerde yerim 1 

2 

8      13.1 

10    10.5 

27   44.2 

34  35.8 

24  39.4 

51  53.7 

2  3.3 

- 

5.601 0.133 

        

Öğünler arasındaki 

yiyeceklerin sağlıklı 

olmasına önem veririm 

1 

2 

16    26.2 

26    27.3 

28  45.9 

53 55.8 

16  26.2 

16  16.9 

1  1.6 

- 

3.871 0.276 

        

Kolesterol seviyemi 

yükselten besinleri 

tüketmekten kaçınırım 

1 

2 

10  16.4 

17  17.9 

21  34.4 

51  53.6 

27  44.3 

25  26.4 

3   4.9 

2   2.1 

7.540 0.057 

        

Sağlık açısından önemine 

bakmadan sevdiğim 

Ģeyleri yerim 

1 

2 

27  44.3 

33  34.7 

27   44.3 

47   49.5 

7   11.4 

15  15.8 

- 

- 

1.579 0.454 

 

Öğrencilerin genel beslenme alıĢkanlıkları tablosuna bakıldığında olumlu olan tüm ifadelere ikinci 

sınıf öğrencilerinin sayısal değer olarak daha fazla katıldıkları görülmektedir. Ancak istatistiksel 

olarak “daima dengeli ve sağlıklı bir diyet uygularım” seçeneğinin oldukça anlamlı olduğu 

saptanmıĢtır (p=0.000). 

  

Tablo 4. 1. Ve 2. Sınıf Öğrencilerin Katkılı Besin Tüketme AlıĢkanlıklarının  KarĢılaĢtırılması 

ĠFADELER Sınıf Evet 

S    % 

Kısmen

S     % 

Hayır 

S   % 

Fikrim 

Yok 

S    % 

p          X2 

Günlük beslenmemde 

katkılı besinlere dikkat 

ederim 

1 

2 

14   22.9 

30   31.6 

36   59.0 

53   55.8 

10   16.5 

12   12.6 

 

1 1.6 

- 

2.978 0.395 

 

 

Ġçeriğini bilmediğim 

besinleri tüketmekten 

kaçınırım 

1 

2 

29   47.6 

47   49.5 

18   29.5 

40   42.1 

13   21.3 

8      8.4 

1 1.6 

- 

7.757 0.051 

        

AlıĢveriĢlerde besinlerin 

etiket bilgileri 

okunmalıdır 

1 

2 

41     67.2 

64    67.4 

13   21.3 

26   27.4 

7     11.5 

5     5.2 

- 

- 

2.409 0.300 

        

Yalnızca doğal olarak 

yetiĢtirilen sebze ve 

meyveleri yemeği tercih 

ederim 

1 

2 

22    36.1 

44    46.3 

22  36.1 

42  44.2 

17   27.8 

9       9.5 

- 

- 

9.065 0.011 

        

Katkılı besinler sağlığa 

zararlıdır 

1 

2 

6     9.8 

20  21.0 

38  62.2 

58  61.0 

17   27.8 

17   17.9 

2 3.2 

1 1.1 

4.509 0.105 

        

Doğal olarak üretilen 

ürünler, suni üretilenlere 

göre daha sağlıklıdır 

1 

2 

48  78.6 

65  68.4 

10  1.6 

25  26.3 

2      3.3 

4     4.2 

1 1.6 

1 1.1 

2.354 0.502 
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AlıĢveriĢlerde etiket 

bilgilerini okurum 

1 

2 

55  90.2 

70   73.7 

5     8.2 

21 22.1 

- 

4      4.2 

1 1.6 

- 

7.058 0.029 

        

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin katkılı besin tüketme alıĢkanlıkları ile ilgili olumlu olan tüm 

ifadelere ikinci sınıf öğrencilerinin sayısal değer olarak daha fazla katıldıkları görülmektedir. Ancak 1. 

ve 2. Sınıf öğrenciler arasında “yalnızca doğal olarak yetiştirilen sebze ve meyveleri yemeği tercih 

ederim” ve “alışverişlerde etiket bilgilerini okurum” seçenekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmıĢtır(p<0.05) 

 

Tablo 5. 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinde Genel Beslenme AlıĢkanlıkları ve Katkılı Gıdalarla  

               Beslenme AlıĢkanlıkları Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

 

 

SINIF 

Genel beslenme alıĢkanlığı   

S                   X     ±    SS 

Katkılı gıdalarla beslenme 

alıĢkanlığı   

     X     ±    SS 

1. Sınıf 61             18.7931  ±   4.84 11.6557     ±   2.74 

2. Sınıf  95             17.6129   ±   4.45 

                    F     .017 

                    p    .136 

11.1183      ±  2.92 

F        .021 

p         .249 

 

1.ve 2. Sınıf öğrencilerinde ―Beslenmeye GiriĢ‖ dersini almıĢ olmakla genel beslenme alıĢkanlıkları ve 

katkılı gıdalarla beslenme alıĢkanlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır(p>0.05).  

 

TARTIġMA 

Öğrencilerin yaĢ ortalaması 19.891, beden kütle indeksi 22.06, boy ortalaması  1.668 cm ve kilo 

ortalaması 61.548 kg‘dır. Öğrencilerin %39.1‘i birinci sınıf, %60.9‘u ikinci sınıfta ve %74.4‘ü kızdır. 

Öğrencilerin %64.1‘i evde yalnız, %25.0‘i devlet yurdunda kalmaktadır. Öğrencilerin %80.1‘i 

ekonomik durumlarını orta olarak belirtmiĢtir. Öğrencilerin %86.5‘i spor yapmadıklarını, %85.9‘u 

sigara kullanmadığını, %96.2‘si alkol kullanmadığını ifade etmiĢtir. OnurlubaĢ ve arkadaĢlarının 

üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalıĢmalarında (2015) %7.5‘inin yalnız, %87.8‘inin arkadaĢlarıyla 

yaĢadığı ifade edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada öğrencilerin % 26,4‘nün sigara, % 21.6‘sının  alkol 

kullandıkları belirlendi. Vançelik ve arkadaĢları (2007) öğrencilerin % 36.7‘sinin sigara içtiklerini, % 

11.9‘nunda düzenli alkol kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Yılmaz ve Özkan (2007) yaptıkları çalıĢmada, 

öğrencilerin % 12.6 sının sigara içtiklerini belirtmiĢlerdir. Bizim çalıĢmamızda sigara ve alkol içen 

öğrencilerin az olması, öğrencilerin tamamının sağlıkla ilgili bölümde okumalarından 

kaynaklanabileceğini düĢündürmektedir. Vançelik ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada(2007) 

üniversite öğrencilerin %77.1‘inin düzenli olarak spor yapmadığı, Korkmaz‘ın çalıĢmasında ise 

öğrencilerin %84‘ünün spor aktivitelerine katılmadığı, ve ErmiĢ ve arkadaĢlarının çalıĢmasında(2015) 

ise  öğrencilerin %47.1‘i hiç spor yapmamakta belirlenmiĢtir. ġüphesiz gençlerin spor yaparak 

enerjilerini doğru alanlarda kullanmaları önemli bir hususdur ve öğrencilik hayatında spor için zaman 

ayrılmalıdır. 

Öğrencilerin %74.4‘ü günde 3-4 öğün yediklerini, %34.6‘sı öğün atlamadıklarını, %28.2‘si öğle 

öğününü atladıklarını, %84.6‘sı kaldıkları yerde yemek yediklerini belirtmiĢtir. Öğrencilerin %60.9‘u 

haftada bir kez kızartma yediklerini, %68.6‘sı günde 2 bardak asitli içecek içtiklerini, %62.8‘i haftada 

1-2 kez taze meyve tükettiklerini, %30.1‘i günde 2 kez süt içtiğini ve %24.4‘ü hiç süt içmediklerini 

ifade etmiĢtir. Karagözlü ve arkadaĢları üniversite öğrencilerinde süt tüketimi ile ilgili yaptıkları 

çalıĢmada, katılan öğrencilerin % 63.71‘inin süt içtiğini,  % 36.29‘unun süt içmediğini saptamıĢtır. 

Çepni ve Tabak‘ın çalıĢmasında (2012) öğrencilerin %49.4‘ü üç öğün, %34.7‘si iki öğün olarak 

beslenmekte, %80.6‘sı öğün atlamakta ve en fazla (%46.7) öğle öğününü atlamaktadır.  

OnurlubaĢ ve arkadaĢlarının çalıĢmasında (2015) öğrencilerin %27.0‘si 2 öğün, %50.0‘si 3 öğün, 

%14.4‘ü 4 öğün, %8.6‘sı 5 ve daha fazla öğün yemek yemektedir. Yapılan diğer çalıĢmalarda ise, 

Uçar ve Hasipek (2006) öğrencilerin %51.3‘ünün günde üç öğün yemek yediğini, Vançelik ve 
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arkadaĢlarının çalıĢmasında (2007) öğrencilerin %60.1‘inin günde 3-4 öğün tüketirken, %35.9‘unun 2 

ve daha az öğün tükettiğini, Aytekin ve Bulduk (2000)‘un yaptığı çalıĢmada öğrencilerin %55.0‘inin 3 

öğün, %35.0‘inin de 2 öğün yemek yedikleri saptanmıĢtır. Üniversite öğrencilerinin beslenme 

alıĢkanlıkları ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, en fazla atlanan öğünün sabah kahvaltısı olduğu, en az 

akĢam öğününün atlandığı, kahvaltı ve öğle öğününün akĢam öğününe göre daha düzensiz alındığı ve 

akĢam öğününün daha düzenli alındığı görüldü (Filiz ve Demir, 2004; Sevindi vd., 2007; Yılmaz ve 

Özkan, 2007; Mazıcıoğlu ve Öztürk, 2003).Yapılan diğer çalıĢmalarda ise en fazla atlanan öğünün 

kahvaltı olduğu (Vançelik vd., 2007) tespit edilmiĢtir Yapılan baĢka bir çalıĢmada da bizim çalıĢmamızda 

olduğu gibi öğrenciler arasında öğle yemeğinin (%65.8) yaygın olarak atlandığı  belirtilmiĢtir (Yılmaz ve 

Özkan, 2007). Yapılan bir çalıĢmada öğrencilerin öğün atlama nedenleri arasında sabah öğünü için 

vakit yetersizliğinin öğle ve akĢam öğünleri için iĢtahın olmamasının ilk sırada geldiği belirlenmiĢtir 

(Ozdogan ve Ozcelik, 2010). 
Konuyla ilgili yapılan değiĢik çalıĢmalarda  öğrencilerin tüketim sıklıkları incelendiğinde, öğrencilerin her 

gün mutlaka en fazla tahıl ve ürünleri, haftada en az bir kez sebze ve meyve tükettikleri 

belirlenmiĢtir(Vançelik vd., 2007, Ozdogan ve Ozcelik, 2010, OnurlubaĢ vd., 2015 ). Bizim 

çalıĢmamızda da öğrenciler haftada 1-2 kez taze meyve yediklerini ifade etmiĢtir. 

1.ve 2. Sınıf öğrencileri arasında genel beslenme alıĢkanlıkları ile ilgili istatistiksel olarak “daima 

dengeli ve sağlıklı bir diyet uygularım” seçeneği arasında oldukça anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır 

(p=0.000). Sezek ve arkadaĢlarının çalıĢmasında (2008) öğrencilerin %13.7‘si sürekli dengeli ve sağlıklı 

bir diyet uyguladığını belirtmektedir. Aynı çalıĢmada öğünler arasındaki yiyeceklerin sağlıklı olmasına 

önem verenlerin oranı %35, vermeyenler %22.5‘tir. Bu sonuç hemĢirelik öğrencilerinin sağlıklı diyet 

yapma konusunda daha bilinçli olduğu düĢündürmektedir. 

 

1. ve 2. Sınıf öğrenciler arasında katkılı besin tüketme ile ilgili “yalnızca doğal olarak yetiştirilen 

sebze ve meyveleri yemeği tercih ederim” ve “alışverişlerde etiket bilgilerini okurum” seçenekleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır(p<0.05). Sezek ve arkadaĢlarının çalıĢmasında 

(2008) Yalnızca doğal olarak yetiĢtirilen sebze ve meyveleri yemeği tercih edenlerin oranı %58, kısmen 

tercih edenler %34.4, dikkat etmediğini belirtenler ise %6‘dır.  Aynı çalıĢmada günlük beslenmelerinde 

katkılı besinlere dikkat ettiklerini söyleyenlerin oranı % 47, kısmen dikkat ettiklerini söyleyenler %38.5, 

dikkat etmeyenlerin oranı %13.2‘dir. AlıĢveriĢlerde besinlerin etiket bilgilerinin okunması gerektiğini 

bildirenlerin oranı %87.5‘tir. Ancak alıĢveriĢlerde etiket bilgilerini okuyanların oranı %46.3, kısmen 

okuduğunu söyleyenlerin oranı %42‘dir. %10‘u ise okumadığını belirtmiĢtir. Ülkemizde de Tarım ve Köy 

ĠĢleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Türk Gıda Kodeksi-Gıda maddelerin 

Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği, 2002 yılında tebliğler 

dergisinde yayınlanmıĢ ve 4. değiĢikliği 2007 yılında yapılmıĢtır (Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı). Bu 

sonuç üniversite öğrencilerinin doğal besinleri tercih etme ve alıĢveriĢlerde etiket bilgilerini okuma 

alıĢkanlığının olduğunu düĢündürmesi açısından sevindiricidir. 

1.ve 2. Sınıf öğrencilerinde ―Beslenmeye GiriĢ‖ dersini almıĢ olmakla genel beslenme alıĢkanlıkları ve 

katkılı gıdalarla beslenme alıĢkanlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır(p>0.05). 

Beslenme eğitimi çok küçük yaĢlardan itibaren aileden baĢlayarak, bireyin kendi koĢulları içerisinde 

panel, konferans vb. yollarla kendisini eğitmesi ile gerçekleĢtirebileceği gibi, örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarıyla da bireylere ulaĢtırılabilir. Üniversitede edilen bilgilerin yaĢam Ģekline dönüĢtürülmesi 

önemlidir. Ancak çalıĢma sonucu göstermektedir ki küçüklükten baĢlayarak aileden gelen beslenme 

alıĢkanlıklarını değiĢtirebilmek çok sınırlı alanlarda mümkün olmaktadır. Bu yüzden aileden 

baĢlayarak özellikle ilkokulda devam edecek doğru beslenme alıĢkanlıkları kazandırmak konusundaki 

eğitim yetiĢkin hayatında çok daha etkin rol oynamakta, sonradan kazanılan bilgilerin yaĢam Ģekline 

etkisi çok daha sınırlı kalmaktadır. 

 

 SONUÇ  
ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu evde yalnız kalmakta olup  ekonomik durumlarını orta 

olarak belirtmiĢtir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu spor yapmadıklarını, sigara ve alkol 

kullanmadıklarını ifade etmiĢtir 

Öğrencilerin dörtte üçü günde 3-4 öğün yediklerini,  dörtte ikisi öğün atlamadıklarını, dörtte biri öğle 

öğününü atladıklarını belirtmiĢtir. Öğrencilerin dörtte üçü haftada bir kez kızartma yediklerini ve 

günde 2 bardak asitli içecek içtiklerini, dörtte üçü haftada 1-2 kez taze meyve tükettiklerini, dörtte ikisi 

günde 2 kez süt içtiğini ve dörtte biri hiç süt içmediklerini ifade etmiĢtir. 



614 

1.ve 2. Sınıf öğrenciler arasında katkılı besin tüketme ile ilgili “daima dengeli ve sağlıklı bir diyet 

uygularım” “yalnızca doğal olarak yetiştirilen sebze ve meyveleri yemeği tercih ederim” ve 

“alışverişlerde etiket bilgilerini okurum” seçenekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıĢtır(p<0.05). 

Bu sonuçlar; sağlıkla ilgili bir bölüm olmasına ve özellikle ―Beslenme‖ dersi almıĢ olmalarına rağmen 

hemĢirelik öğrencilerinde beklendik yönde olumlu davranıĢ değiĢikliği meydana gelmediğini 

göstermektedir. Bu nedenle aileden baĢlayarak özellikle ilkokulda devam edecek doğru beslenme 

alıĢkanlıkları kazandırmak konusundaki eğitim yetiĢkin hayatında çok daha etkin rol oynadığını, 

sonradan kazanılan bilgilerin yaĢam Ģekline etkisinin çok daha sınırlı kaldığını düĢünebiliriz. 
Üniversite öğrencilerinde sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerinin tutum ve davranıĢa dönüĢtürülmesi 

konusunda eğitimlerin tekrarlanması, sağlıklı beslenme ile ilgili dersler ve çeĢitli etkinlikler (seminer, 

sempozyum, bilgilendirme toplantısı, medya programları vs.) ile bilgilerin artırılması ve pekiĢtirilmesi  

önerilebilir. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, karbon tetraklorür (CCl4) ile oluĢturulan toksikasyon üzerine Silybum marianum ve 

Taraxacum officinale bitki ekstratlarının koruyucu etkileri araĢtırıldı. ÇalıĢmada 66 adet diĢi 

Wistar albino rat Kontrol, Silybum marianum, Taraxacum officinale, CCl4, Silybum marianum + 

CCl4, Taraxacum officinale + CCl4 grubu olmak üzere 6 gruba ayrıldı. Silybum marianum ve 

Taraxacum officinale bitki ekstratları 100 mg/kg/gün gavaj yolu ile CCl4 ise 1.5 ml/kg (ip) 

uygulandı. Yirmi günlük deneme süresi sonunda, CCl4 uygulanan grupta serum ALP, GGT enzim 

aktiviteleri ile böbrek doku örneklerinde MDA seviyesinin arttığı, GSH seviyesi ve GST, GR 

enzim aktivitelerinin azaldığı tespit edildi (P<0.05). Mikroskobik incelemede ise CCl4‘ün böbrek 

hücrelerinde Ģiddetli hidropik dejenerasyon, koagülasyon nekrozu ve mononükleer hücre 

infiltrasyonuna neden olduğu belirlendi. CCl4 ile birlikte Silybum marianum ve Taraxacum 

officinale bitki ekstratları verilen hayvanlarda serum ALP ve GGT enzim aktivitelerinin düĢtüğü, 

böbrek dokusu MDA seviyesi azalırken GSH seviyesi ve GST, GR enzim aktivitelerinin arttığı 

tespit edildi.  CCl4 toksisitesinin neden olduğu histopatolojik değiĢikliklerin Silybum marianum ve 

Taraxacum officinale bitki ekstratlarının uygulanması ile düzeldiği görüldü. Bu değiĢikliklerin 

oluĢmasında Silybum marianum ekstratının daha etkili olduğu belirlendi. Toksikasyon sonucu 

böbrekte meydana gelen histopatolojik değiĢiklere karĢı kullanılan bitki ekstratlarının düzeltici 

etki göstermesi ve bunun biyokimyasal olarak bakılan parametreler tarafından desteklenmesi 

Silybum marianum ve Taraxacum officinale ekstratlarının koruyucu ve tedaviyi destekleyici 

olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı.  

Anahtar Sözcükler: Böbrek, karbon tetreklorür, oksidatif stres, Silybum marianum, Taraxacum 

officinale. 
 

Protective Effect Of Silybum Marianum And Taraxacum Officinale 

Extracts The Oxidative Kidney Injuries Induced By Carbon Tetrachloride 

In Rats 
 

Abstract 

 

In this work, the protective effect of the extracts of the plants Silybum marianum and Taraxacum 

officinale by carbon tetrachloride (CCl4) was researched. 66 female Wistar albino rats were 

divided into six groups: Control, Silybum marianum, Taraxacum officinale, CCl4, Silybum 

marianum + CCl4, Taraxacum officinale + CCl4. The Silybum marianum and Taraxacum officinale 

plant extracts were administered as 100 mg/kg/day by gavage. The CCl4 was administered as 1.5 

ml/kg (ip). At the end of the 20-day trial period, in the serums obtained from the animals, in the 

CCl4 group it was found that the MDA level increased in the kidney tissue samples as well as in 

the ALP and GGT enzyme activities. It was also found that the GSH level and the GST, GR 

enzyme activities decreased (P<0.05). The microscopic evaluations showed that the CCl4 caused a 

violent hidropik degeneration, coagulation necrosis and mono-nuclear cell infiltration in the 

kidney cell. In the animals which were administered the CCl4 and the Silybum marianum and 
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Taraxacum officinale plant extracts together, it was found that the serum ALP and GGT enzyme 

activities decreased, and that the MDA level decreased in the liver tissue, and that the GSH level 

and GST, GR enzyme activities increased. It was observed that the histopathological changes 

caused by the CCl4 toxicity were corrected by applying the Silybum marianum and Taraxacum 

officinale plant extracts. It was determined that the Silybum marianum was more effective. 

Silybum marianum ve Taraxacum officinale the plant extracts which were used against histo-

pathological changes in the kidney caused by toxication showed a corrective effect, which were 

supported biochemical parameters. 

Keywords: Kidney, carbon tetrachloride, oxidative stress, Silybum marianum, Taraxacum 

officinale. 

 

INTRODUCTION 

Kidney is a crucial organ that functions in metabolisms and in the homeostasis of the body. It 

allows the formation of urine by filtering extra and harmful substances. Such nitrogen compouds as 

salt, urea, uric acid and creatinin are also excreted out of the body through urine along with the water   

(KarakuĢ, 2005:3). 

Carbon tetrachloride (CCl4) is widely used in many areas, in particular, in the dry cleaning 

industry as an industrial solvent. CCl4 is metabolyzed by mitochondrial monooxygenase (P450 2E1) in 

the liver. The free radicals appearing in the meantime pave the way for cell damage, causing 

peroxidation of fatty acids in the phospholipids in the membranes of the cells (Handa and Sharma, 

1990:276; Lee et al., 2007:2118). 

It has been determined that the target organ of CCl4 which could be taken in the body via 

respiration, digestion and the skin is not only the liver. The kidney is reported to cause the formation 

of free radicals by spreading into other tissues like the kidney, heart, lung, testis, brain, muscle and 

blood (Abraham et al., 1999:177; Karadeniz et al., 2009:237; Jayakumar et al., 2008:108). It has also 

been stated that exposure to this slovent causes acute or chronic renal failure (Perez et al., 1987:515). 

The specific tests for the diagnosis and  prognosis of the intoxication occured in the body as a 

result of chemical effects like CCl4 and monitoring the response of the therapy applied are  measuring 

the activities of alkaline phosphatase (ALP), gamma glutamate transferase (GGT), alanine 

aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and lactate dehydrogenase (LDH ) 

enzymes (Gowri et al., 2008:3182; Yang et al., 2013:106). 

In the determination of renal toxicities (Na), potassium (K), chlorine (Cl), calcium (Ca), phosphate (P) 

should be measured as serum electrolytes; however, the  levels of creatinine, urea and uric acid should 

be measured as kidney function indices (Rabey, 2013:2119). 

Malondialdehyde (MDA) occurs as a final product of lipid peroxidation (LPO) that free radicals 

induce. The MDA leads to negative consequences such as changes in ion permeability in cell 

membranes and enzyme activity (KarakuĢ, 2014:8). 

Organisms, under normal physiological conditions, have free radicals formed by endogenous or 

exogenous causes and the antioxidant defence system that grows depending upon them and struggles 

with oxidative stress. In particular, glutathione peroxidases (GPx), glutathione S-transferase (GST), 

glutathione reductase (GR) enzymes which are associated with glutathione (GSH) glutathione 

metabolism play an important role in this system (Karakus, 2014:10). 

With the increasing importance of phytotherapy in today's modern medicine, medicinal plants 

are often used in order to support the body‘s antioxidant mechanisms  and for protection against the 

diseases and disorders that free radicals may generate (Zheng and Wang, 2001:5169). The researches 

have shown that antioxidative activity of medicinal plants is rather high (Mrino et al., 2007:1805).  

Such plants as Silybum marianum (L.) Gaertner, Cynarascolymus L., Taraxacum officinale 

Weber and Angelica archangelica L. containing phytochemicals are utilized for both prevention and 

treatment in liver and kidney diseases, either individually or in combination (Aktay et al., 2000:121). 

Silybum marianum L. (thistle) has often been used in the treatment of digestive system problems 

and liver diseases  since ancient times (Blumenthal et al.,1998; Simanek et al., 2001; Fraschini et al., 

2002). Silybum marianum has an antioxisant property owing to the flavanoligans and other 
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polyphenolic compounds in it  and it, accordingly,  has the function of keeping free radicals (De Groot 

ve Rauen, 1998:249).  

The most important components of the root of Taraxacum officinale Weber (dandelion) are 

inulins, lactones, triterpenes, sterols, flavonoids and phenolic acids, and it has antioxidant property 

thanks to these substances  (Amim et al., 2013:221).  

In this study, the protective effects of plant extracts of Silybum marianum and Taraxacum 

officinale, whose antioxidant properties against oxidative injury induced by CC14 have alraedy been 

proven, on the kidney are aimed to be searched comparatively. 

MATERIALS AND METHODS 
Wistar albino female rats (n=66, 200-250 g) were used in the study. During the 20-day trial 

period, they were maintained in the cages in the temparature controlled rooms (22 ± 2 ° C) with a 12-h 

light/dark cycle. This study was supported by the Yuzuncu Yil University Scientific Research Projects 

Fund and registered with project No: 2014-SBE-D038. 

They were given standard food pellet and drinking water ad libitum. The rats used in the study 

were randomly chosen and were divided into 6 groups as: Control, (C), CCl4 (C), Silybum Marianum 

(SM), Taraxacum Officinale (TO), Silybum Marianum+CCl4 (SM + C), Taraxacum Officinale+CCl4 

(TO + C).  

Group 1: Control group (K, n = 7): Received standard rat chow and drinking water. 

Group 2: Silybum marianum group (SM, n = 7): Received Silybum marianum extract 

(Solgar, USA), dissolved in water, at dose of 100 mg/kg/day orally for 20 days. 

Grup 3:Taraxacum officinale group (TO, n=7): Received Taraxacum officinale extract 

(Solgar, USA), dissolved in water, at dose of 100 mg/kg/day orally for 20 days. 

Group 4: CCl4 group (C, n = 15): Were injected a single doseof 1/1 suspension CCl4 with 

olive oil  at dose of 1.5 ml/kg/day intraperitoneally (ip) in order to obtain  liver toxicity. 

Group 5:Silybum marianum + CCl4 group (SM + C, n=15): Were given Silybum 

marianumextract (Solgar, USA), dissolved in water, at dose of  100/mg/kg/day for 30 days. Toxicty 

was induced by treating them a single dose of CCl4 olive oil suspension mixture of  1/1 at the dose of 

1.5 ml/kg/day intraperitoneally (ip). 

Group 6:Taraxacum officinale + CCl4 group (TO + C, n=15): Were given Taraxacum 

officinaleextract (Solgar, USA), dissolved in water was given at dose of 100 mg/kg/day for 30 days. 

Toxicty was induced by treating them a single dose of CCl4 olive oil suspension mixture of  1/1 at the 

dose of 1.5 ml/kg/day intraperitoneally (ip). 

In order to strengthen the antioxidant system of the animals in groups 5 and 6, Silybum 

marianum and Taraxacum officinale extracts were started to be administered ten days before they 

were given CCl4. 

At the end of the trial period, the hearts of the rats were directly cannulated after the application 

of 75 mg/kg ketamine (ip) and their blood samples were placed in  the anticoagulant vacuum tubes. 

Their serum was separated after the centrifugation at room temparature (+4C) and at 3000 rpm for 5 

minutes. Alkaline phosphatase (ALP), gamma glutamyl phosphatase (GGT) enzyme activities and 

urea, uric acid acid, creatinine, Na, K, Ca, Cl and P levels  which were exctracted from the serum were 

measured in the autoanalyzer (Cobas Integra 800) using commercial kit Roche /Hitachi. 

After their water was removed between two pieces of filter paper, the extracted kidney tissues 

were weighted and then stored in a deep freezer (-20°C) until their analyses were conducted. The 

kidney tissue was homogenized in RIPA buffer for measuring the MDA level. GSH level and GPx, 

GR, GST enzyme activities were homogenized by adding cold phosphate buffer (pH 6-7). The 

homogenates obtained were centrifuged at  room temparature (+4C) at 10000 rpm for 15 minutes. The 

supernatants formed after the centrifugation  were measured in ELISA device (Zenyth 200 rt) using  a 

commercial kit (Cayman Chemical Company, 2013). 

The kidney tissue samples taken for  histopathological observation were fixed in 10% formalin 

solution for 48 hours and then were washed in running tap water for 8 hours. After they were treated 

alcohol (70°, 80°, 90°, 96° and 100°) and a series of xylene during the routine  tissue control period, they 

were blocked in paraffin. The samples were prepared on the slides by taking 4m-thick cuts from each 

block. They, which were prepared for the histopathological examination, were stained with 

hematoxylin-eosin (HE) and the relevant areas were photographed, analysing with light microscope.  
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Appropriateness of continuous variables to normal distribution was analyzed with Kolmogorov-

Smirnov test. For the variables showing normal distribution, one way analysis of variation (one-way 

ANOVA) was used for the comparison of the groups and p<0,05 was considered as the level of 

significance in the analyses. All the analyses were made using  SPSS (20.0) software.  

 

 

 RESULTS 

At the end of the study, alkaline phosphatase (ALP), gamma glutamyl phosphatase (GGT) 

enzyme activities; the levels of urea, uric acid and  creatinine, the levels of  Na, K, Ca, Cl and P were 

shown in tables 1 and 2 successively. MDA and GSH levels and GPx, GR and GST enzymeactivities 

were shown in Table 3. Histopathological changes in the kidney tissue samples from all groups  were 

presented in figures 1. 

Table 1. Serum ALT, GGT enzyme activites and urea, uric acid, creatinine levels of the control and 

trial groups 

Groups ALP (U/L) GGT (U/L) Urea (umol/L) Uric Asid (mg/dl) Creatinine (umol/L) 

K 73.48 ± 3.47c 1.23 ± .05c 40.73 ± 3.03c 1.08 ± .12c    0.90 ± .07b   

SM 76.53 ± 6.08c   1.17 ± .09c 41.96 ± 3.27c 1.00 ± .1c 0.94 ± .06b   

TO 75.45 ± 5.27c   1.26 ± .06c     41.70 ± 2.97c 1.05 ± .06c 0.96 ± .09b   

C 168.98 ± 13.25a   3.88 ± .44a   129.3 ± 8.11a 4.01 ± .26a    1.65 ± .08a 

SM + C 131.85 ± 7.26b   2.61 ± .36b 80.43 ± 6.76b 2.68 ± .21b 1.44 ± .06a   

TO + C 132.53 ± 10.39b   2.80 ± .32ba    82.65 ± 7.36b 2.82 ± .14b 1.44 ± .09a 

Data represent the mean ± SD of rats. a, b, c,d: The difference among the group averages with different letters in the same 

column is statistically significant,  p<0.05. 

Table 2. Na, K, Ca, Cl and  P levels of control and trial groups  

Groups Na (mmol/L) K (mmol/L) Ca (mmol/L) Cl (mmol/L) P (mmol/L) 

K 142.28 ± 4.47a    143.38 ± 2.28a 10.81 ± .23b   95.33 ± 0.49c 5.93 ± 0.08c   

SM 144.66 ± 6.16a 142.28 ± 4.47a 10.72 ± .43ba   95.5 ± 0.76c   6.05 ± 0.07cb   

TO 144.46 ± 3.86a    145.13 ± 3.40a 10.05 ± .28ba   93.83 ± 1.16c   6.05 ± 0.07cb   

C 166.78 ± 4.52a 140.14 ± 2.30a 12.51 ± .93a 112.66 ± 1.33a 6.43 ± 0.069a 

SM + C 155.18 ± 6.42a   142.28 ± 4.32a 11.81 ± .52ba 102.16 ± 0.94b   6.30 ± 0.07ba   

TO + C 155.36 ± 4.47a 144.22 ± 2.12a 11.43 ± .55ba 100.08 ± 0.73b   6.36 ± 0.1ba 

Data represent the mean ± SD of rats. a, b, c: The difference among the group averages with different letters in the same 

column is statistically significant,  p<0.05. 

 

 

Table 3. MDA and GSH levels of kidney tissue and GPX, GST, GR enzyme  activity levels  of 

control and trial groups 

Groups MDA (µM) GSH (µM) GPX  (nmol/min/ml) GST (nmol/min/m) GR (nmol/min/ml) 

K 0.77 ± 0.2d    13.43 ± 0.53a 35.25 ± 2.12a   77 ± 6.13a 148.60 ± 10.43ba   

SM 0.73 ± 0.27d 13.73 ± 0.55a 37.83 ± 3.36a   75.83 ± 6.95ba   155.73 ± 3.91a   

TO 0.75 ± 0.17d    12.95 ± 0.45a 34.84 ± 4.23a   78.66 ± 6.86a   154.05 ± 4.29a   

C 1.75 ± 0.4a 8.84 ± 0.39b 22.85 ± 3.03a 34.91 ± 6.46c 84.93 ± 7.84c 

SM + C 1.33 ± 0.27b   10.38 ± 0.63b 26.66 ± 3.06a 54.08 ± 7.10ba   115.85 ± 10.31cb   

TO + C 1.48 ± 0.17c 9.33 ± 0.55b 26.50 ± 4.67a 49.16 ± 3.79ba   107.05 ± 9.91c 

Data represent the mean ± SD of rats. a, b, c,d: The difference among the group averages with different letters in the same 

column is statistically significant,  p<0.05. 
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Figure 1. The normal histopathological structure of kidney tissue of the control (K) group (A). Atrophy in the glomerulus, 

dilation in bowman's capsule and tubulus, severe hydropic degeneration of tubular epithelium, coagulation necrosis, tubule 

epithelium scattered on tubular lumen histopathological structure of kidney tissue of the CCl4 (C) group (B). 

Histopathological structure of kidney tissue of Silybum marianum (SM) group (C). Histopathological structure of kidney 

tissue of Taraxacum officinale (TO) group (D). Silybum marianum + CCl4 (SM + C) group: kidneys, hyperemia and 

degeneration in  very few numbers of tubular epithelium (E). Taraxacum officinale + CCl4 (TO + C) group: mild hydropic 

degeneration of tubular epithelium, very few numbers of necrotic cells (F)  HxE, Bar: 20μm.   
 

DISCUSSION 

Carbon tetrachloride (CCl4) is a colorless and volatile substance that can get into the body via 

respiration, digestion and skin,  and it is used in experimental animals due to its toxic effect. (Dashti et 

al., 1989). That the toxic effect of CCl4 may damage liver cells and other tissue cells and membranes 

through lipid peroxidation of oxy and hydroxy radicals and other ways has been experimentally shown 

in  in vivo / in vitro environments (Lee et al., 2007; Jayakumar et al., 2008; Karadeniz et al., 2009). 

In the study Al-Sayed and Abdel-Daim (2014) conducted, they determined that in the rats which 

they formed liver and kidney toxicity using CCl4, serum ALP, ALT, AST and LDH enzyme activities 

as well as the levels of urea, uric acid, cretininine, Na, K, Ca, MDA increased significantly  and the 

GSH level and SOD activity increased as well. They stated that this was caused by the liver and 

kidney histopathological and the breakdown of their functions. 

In their study, using CCl4, Tsala et al. (2010) found that serum ALT, AST, bilurubin and 

creatinine levels elevated remarkably; however, GSH level and SOD activity decreased, MDA level 

increased and severe hydropic degeneration formed in nephron epithelium in the kidney  tissue. They 

also detected that serum ALT, AST, bilurubin and creatinine levels decreased; serum ALT, AST, 

bilurubin,creatinin levels decreased; kidney tissue GSH level and SOD activity increased and MDA 

level  and severe hydropic degeneration in nephron epithelium decreased after Alafia multiflora root 

methanol extract had been administered. They stated that this could have occured because of the 

protective effect of Alafia multiflora root extract against  the CCl4 induced  damage in the rats.  

Rabey et al. (2013) conducted studies on rats to investigate the toxic effects of melamine. They 

observed that serum urea, uric acid, creatinine, K, P, Ca levels, which are important for kidney and ion 

metabolism, elevated, yet Na and Cl levels decreased in the groups melamin was given. They stated 

that the results were due to the formation of toxicity occured in the kidney.  
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In their study Yahya et al. (2013) reported that serum ALT, AST, AGT, ALP enzyme activities 

and urea, uric acid, creatinine, Na, K, Ca,  kidney tissue MDA levels significantly increased, tubular 

occlusion formed and epithelium scattered on and tubulus lumen  were seen in the group CCl4 was 

administered. The reason for this, they said, was the structure of the liver and kidney and the 

impairment of their functions. They observed that this activity and the levels decreased, and tubular 

occlusion and epithelium scattered on and tubulus lumen decreased as well in the rat groups that were 

treated with honey and silymarin. They said that this resulted from the fact that honey and silymarine 

had flavonoid and phenolic compounds that show antioxidant properties. 

Kazeem et al. (2011) observed elevation in serum ALT, AST enzyme activities and a decrease 

in GPX, CAT, SOD activities besides albumin levels in the rat groups CCl4 was administered.           

Howver, they noticed a decrease in serum ALT, AST enzyme activities and an increase in GPX, CAT, 

SOD anzyme activites and albumin levels in the groups ginger was given. As a result, they concluded 

that ginger herb could be used as a preventivesubstance for the body. 

Song et al. (2011) treated Xylaria nigripes (XN-T), which is widely used in traditional Chinese 

medicine, to the rats that they formed toxicity via CCl4 administration. They observed that while there 

was a decrease in serum ALT, AST enzyme axctivities and liver tissue SOD, CAT, GPx activities and 

an increase in MDA level in the group CCl4  was administered,  there was an  increase in serum ALT 

and AST enzyme activities and liver tissue SOD, CAT and GPx activities besides a decrease in MDA 

level in the group XN-T was given. They concluded that this effect resulted from the pressure of XN-

T, which is a powerful antioxidant, on oxidative stress.   

Pirinççioğlu et al. (2014) formed toxicity through administarting CCl4 to rats. They determined 

that there was a significant increase in  serum ALT, AST enzyme activities and kidney, brain and liver 

tissue MDA levels in the groups CCl4 was administered. They observed that in the groups treated with 

pomegranate juice (Derik pomegranate) these activities and levels decreased and there was a 

regenerative activity in the kidney, liver and brains cells in the histopathological damage that occured.  

In their study, Khan et al. (2010) administerd CCl4 i.p for four weeks in order to form 

toxicity.While an increase in MDA, H2O2, NO2  levels in the kidney tissues was observed, they 

detected a decrease in CAT, SOD, GSH, GST, GPx and GR activitiesin the groups that received CCl4. 

However, while there was a decrease in MDA, H2O2, NO2 levels in the kidney, they noticed an 

increase in CAT, SOD, GSH, GST, GPx and GR activitiesin the groups that Soncus asper was 

administered. They concluded that these changes increased because of the fact that CCl4 increased  the 

oxidant systems, suppressing the antioxidat systems and that Soncus asper pressurized the oxidative 

stress.  

In the rats they formed toxicity using  CCl4, Adewole et al. (2007) administered melatonin to the 

rats. They observed a decrease in kidney tissue SOD, GSH-Px, CAT, GST activities and GSH levels, 

an increase in MDA level, coagulation necrosis, glomerular atrophy and interstitial edema. However, 

they determined an increase in kidney tissue SOD, GSH-Px, CAT, GST activities and GSH levels but 

a decrease in MDA level besides improvement in the histopathological in the groups melatonin was 

administered. They stated that this effect was resulted from the melatonin which has an antioxidant 

feature and pressurized the oxidative stress. 

In the study Çetin and Çetin (2011) administered CCl4 i.p to the rats, they determined an 

increase in MDA levels in kidney and brain tissues in the groups which CCl4 was given, but a decrease 

in CAT, GPX, SOD activitiescompared with the control group. They stated that these changes stemmed 

from the fact that  CCl4 increased the oxidative damage. 

Cordeiro and Kasliwal (2013) induced toxicity in the rats by applying CCl4 and searched the 

protective role of Bridelia retusa S. rind extract. As a result of the histological studies of the rats, after 

the kidney tissue toxicity was formed, they observed dilation in the bowman capsule and scattered 

glomerul structure. However, they reported that it was effective in the improvement of damaged 

histopathological structure after the therapeutic application of the extract.   

In the present study, it was determined that in the group CCl4 was administered, compared to the 

control group, serum ALP, enzyme activites, urea, uric acid, creatinine, sodium, potassium, calcium, 

chlorine, phosphate, and kidney tissue MDA levels increased; GSH level and  GPX, GST, GR enzyme 

activities decreased; serum ALP, GGT enzyme activites, urea, uric acid, creatinin, Na, K, Ca, Cl, P 

and kidney tissue MDS level decreasedin the groups Silybum marianum (SM) ve Taraxacum officinale 
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(TO)  extracts were given with CCl4 as a protective substance; GSH level and GPX, GST, GR activities 

increased and, finally, these changes were more in the SM+CCl4 group. 

In conclusion, it was determined that Silybum marianum (SM) ve Taraxacum officinale (TO)  

plant extracts lowered serum ALP, enzyme activities, urea, uric acid, creatinine, Na, K, Ca, Cl, P and 

kidney tissue MDA level in the protection against oxidative  injuryinduced by CCl4 in kidney damage; 

increased GSH level and enzyme activities related to GSH metabolism and these changes were 

supported by histopathological findings. It was also found that SM was more effective in this situation. 

It was additionally concluded that the plant extracts which were used against histopathological 

changes occuring in the kidney as a result of toxicity showed a corrective effect and this was supported 

by the biochemically observedparameters; Silybum marianum and Taraxacum officinale extracts could 

be used as protective and supportive of treatment for kidney toxicity. 
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Özet 

 

Toprak iĢlemenin bir amacı hasat sonrası bitki kalıntılarının toprağa karıĢtırılarak çürümesini 

sağlamaktır. Toprak frezeleri toprağın karıĢtırılmasında kullanılan ve aktif organı dönerek çalıĢan, 

toprak iĢleme makineleridir. Toprak frezesi bıçakları sayesinde toprağı keserek ve parçalayarak 

iĢleyen alet grubuna girer.  

Bu çalıĢma da, serada kullanılmak üzere yeni bir toprak frezesi geliĢtirilmiĢtir. Tasarlanan yeni toprak 

frezesi ile sera içerisindeki tümsek ve çukur oluĢumunu engellemek, direk diplerinde kalan iĢlenmemiĢ 

toprağı en aza indirmek, toprağı dikime sadece mevcut freze kullanarak en iyi Ģekilde hazırlamak 

amaçlanmıĢtır. GeliĢtirme sonrasında toprak frezesinde 3 farklı ilerleme hızında (2, 3, 4 km/h) ve sabit 

iĢ derinliğinde (20 cm) çeki kuvveti, çeki gücü gereksinimi, patinaj ve iĢ verimi parametreleri 

hesaplanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre sera içerisindeki tümsek ve çukurlukların ortadan kalktığı 

için bitki köklerinin geliĢimi ve toprağa tutunmasının artacağı düĢünülmektedir. Bu durum yeni 

tasarlanmıĢ toprak frezesinin kullanımını arttıracaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Toprak frezesi, Sera, Toprak işleme, Tarımsal mekanizasyon  

 

 

Determination of Performance of a New Design Rototiller for Greenhouse 
 

Abstract 

 

An aim of the soil cultivation is to provide stirring decay to ground of the plant residues after harvest. 

Rototillers used for the mixing of soil and active rotary body are earthmoving machinery. This study is 

a new rototiller were developed for use in greenhouse. With the new Designed rototillers is aimed to 

prevent the formation of bumps and holes in the greenhouse, to minimize raw soil remaining in the 

bottom mast. In this study, track force, track power requirement, the work efficiency and spinning 

parameters of the newly designed rototillers were determined in three different speed (2, 3, 4 km/h) 

and depth of the constant work (20 cm). According to the results obtained, it is likely to increase the 

development of plant roots and soil to hold because of the disappearance of bump and cupping in the e 

greenhouse. This will increase the use of newly designed rototillers. 

 

Keywords: Rototiller, Greenhouse, Tillage, Agricultural Mechanization  

 

GĠRĠġ 

 

Toprak iĢleme bir enerji harcayarak toprağı oluĢturan yapı elemanlarının, bitkilerin istekleri 

doğrultusunda mekanik olarak yatay ve düĢey yönde yer değiĢtirmesini sağlayarak homojen bir Ģekilde 

karıĢtırılmalarını sağlamaktır. Bitki geliĢimi açısından toprağın fiziksel özelliklerini en uygun hale 

getirmek, bir önceki üretimden kalan organik atıkların toprağa karıĢmasını sağlamak, ekime uygun 

tohum yatağı hazırlamak, yabancı otların yok edilmesi ve toprağın su tutmasını sağlamak için 

yapılmaktadır (Tunçer, 1999: 1). 

Toprak frezeleri toprağın karıĢtırılmasında kullanılan ve aktif organı dönerek çalıĢan, toprak 

iĢleme makineleridir. Toprak frezesi bıçakları sayesinde toprağı keserek ve parçalayarak iĢleyen alet 

grubuna girer. Toprak frezesi dünyada özellikle geliĢmiĢ ülkelerde üzerine bindirilmiĢ bir ekim 

makinası ile hem tohum yatağı hazırlığı hem de ekim iĢlemini birlikte gerçekleĢtiren minimum toprak 

iĢlemenin baĢlıca aracıdır. Toprağı çok iyi karıĢtırma özelliği ile tanınmaktadır. KarıĢtırmanın etkisi 
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pulluğun karıĢtırma etkisinden yedi kat daha fazladır (Gökçebay, 1986:101). Toprak frezeleri ile 

yapılan toprak iĢleme de nominal motor gücünden %60-%80 oranında yararlanılmaktadır. Ayrıca, 

bıçakların dönme yönüne göre toprak iĢleme aletleri içerisinde negatif çeki kuvvetine gereksinim 

duyan tek makinadır. Toprak frezelerinin bahçe mekanizasyonunda kullanımları yaygın olmasına 

rağmen, tarla mekanizasyonunda da kullanımı yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ, hatta ileri ülkelerde azaltılmıĢ 

toprak iĢleme tekniklerinin uygulanmasında en çok aranılan aletlerden olmuĢlardır (ErgüneĢ, 

2009:176). 

Bu çalıĢmada, serada kullanılmak üzere yeni bir toprak frezesi tasarımı geliĢtirilmiĢtir. 

Tasarlanan yeni toprak frezesi ile sera içerisindeki tümsek ve çukur oluĢumunu engellemek, direk 

diplerinde kalan iĢlenmemiĢ toprağı en aza indirmek, toprağı dikime sadece mevcut freze kullanarak 

en iyi Ģekilde hazırlamak amaçlanmıĢtır. GeliĢtirme sonrasında toprak frezesinde 3 farklı ilerleme 

hızında (2, 3, 4 km/h) ve sabit iĢ derinliğinde (20 cm) çeki kuvveti, çeki gücü gereksinimi, patinaj ve iĢ 

verimi parametreleri hesaplanmıĢtır. 

 

MATERYAL ve METOD 

Bu araĢtırmada 32 bıçaklı yerli yapım toprak frezesine yeni tasarım yapılmıĢtır (ġekil 1). Bu 

yeni tasarım da toprak frezesine lama ve silindir eklenmiĢtir (ġekil 2) Bu eklentiler makinanın sera 

içerisinde kolaylıkla kullanabilmesini sağlamaktadır. Toprak frezesine ait teknik özellikler Tablo 1‘de 

verilmiĢtir. Freze rotor milinin ilerleme yönüne göre yaptığı dönü hareketi ters yönlüdür. Freze 

bıçakları toprağı yukarıdan aĢağıya doğru fırlatmaktadır. Fırlatılan toprak parçacıkları freze üzerinde 

bulunan sac örtüye çarparak iyi bir parçalanma ve karıĢtırılma özelliği kazanmaktadırlar. Toprak 

frezelerinde toprağın parçalanması, freze rotor mili devir sayısı ile ilerleme hızına doğrudan bağlıdır. 

 

 

 
ġekil 1: Tasarımı yapılan toprak frezesi 

 

TasarlamıĢ olduğumuz toprak frezesi sayesinde sera içi tümsek oluĢumunu engellemiĢtir. Sera 

içerisinde direk diplerinde iĢlenmemiĢ toprak miktarını en aza indirmiĢtir.  
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ġekil 2: Toprak frezesi üzerine eklenen parça 

 

Tablo 1: Toprak frezesinin teknik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AraĢtırma denemeleri Muğla‘nın Fethiye ilçesinde yapılmıĢtır.  

Yapılan denemeler; 

 Çeki gücü gereksinimi 

 ĠĢ verimi 

 Patinaj değerlerinin belirlenmesidir. 

 

Tarla denemelerinde, makinanın iĢ geniĢliği, ilerleme hızı, iĢ baĢarısı, çeki kuvveti, çeki gücü, 

patinaj, makinanın yol ve iĢ konumuna getirilmesi için gerekli süreler belirlenmiĢtir. Çeki gücü 

ölçümü için traktör ve çekilir makina arasına bağlanan 5 kN kapasiteli SH-5K model dinamometre 

kullanılmıĢtır. Çeki gücü gereksinimini 3 farklı ilerleme hızda (2 km/h, 3 km/h, 4 km/h) ve sabit iĢ 

derinliğinde (20 cm) yapılmıĢtır. Denemeler 3 tekerrürde yürütülmüĢtür (ġekil 3).  

 

 
 

ġekil 3: Çeki gücü değerinin belirlenmesi 

ĠĢ GeniĢliği (mm) 1768 

ĠĢ Derinliği Max. (mm) 220 

Toplam GeniĢlik (mm) 2024 

Toplam Uzunluk (mm) 850 

Toplam Yükseklik (mm) 1100 

FlanĢ Sayısı 8 

Yatay Bıçak Sayısı (adet) 42 

Dik Bıçak Sayısı (adet) 52 

Makine Ağırlığı (kg) 455 

Kuyruk Mili Devir Sayısı (d/d) 540 

Güç Ġhtiyacı (HP) 55-60 
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ĠĢ verimi; traktör hızına ve toprak frezesi iĢ geniĢliğine bağlıdır.( ĠĢ geniĢliği 170 cm) 

Genellikle saatlik iĢ verimi (Saral, 1997: 9) 

 

S=V*Ġ 

S: Saatlik iĢ kapasitesi (da/h) 

V: Ġlerleme hızı (km/h) 

Ġ: ĠĢ geniĢliği (m) 

 

Patinaj durumunda traktörlerin tahrik tekerlekleri zemin üzerinde dönerken bir miktar kayar ve 

bu kayma sonucunda traktör hız kaybetmektedir. Tek-çeker traktör modellerinde arka tekerlekler, çift-

çeker traktör modellerde ise hem arka, hem de ön tekerlekler tahrik tekerlekleridir. Tekerleklerin bu 

Ģekilde zemin üzerinde kaymasına patinaj denir ve yüzde (%) olarak ifade edilir. (Akıncı ve Sabancı, 

1991: 157) 

Patinaj ölçümü teorik hız ile gerçek hız oranına bağlı olarak hesaplanmıĢtır. Hız değeri ise 

belirli bir mesafeyi aldığı süreye bağlı olarak hesaplanmıĢtır. Çeken traktörün tekerlek çapı 120 cm, 

tekerlek devri ise 100 metrelik mesafede 3 farklı hız da çeken traktörün tekerleğine iĢaret konularak 

tekerlek devri belirlenmiĢtir (ġekil 4). 

 

%P=(𝜋*D*n)/60  

D= Tekerlek çapı (cm) 

N= Tekerlek devri (d/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 4: Patinaj değerinin belirlenmesi   

 

SONUÇ 

 

Sera içerisindeki tümsek ve çukurlukların ortadan kalktığı için damlama boruları düz duracaktır. 

Böylece damlama debisi değiĢmeden sürekli aynı hızda devam edecek ve her bitki eĢit bir Ģekilde 

beslenecektir. Bitki köklerinin geliĢimi ve toprağa tutunması artacaktır. Bir sera içerisinde kullanılan 

ilaç ve gübreler bütün bitkilere eĢit bir Ģekilde ulaĢacağı için erken hasat ya da geç hasat olan bitki 

oluĢmayacaktır. Bütün bu geliĢmeler üretim miktarını doğrudan etkilemektedir.  

Tohum yatağı ve ekim yeri bir makine ile bir seferde hazırlanabilecektir. Buda taĢıt trafiğini 

azaltacaktır. Dikim anında oluĢan iĢçi ayak izleri en aza indirilmiĢtir.  
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Tablo 2: Çeki gücü değerlerinin sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3: ĠĢ verimi değerlerinin sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Patinaj değerlerinin sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

Elde edilen veriler sonucunda yeni tasarlamıĢ toprak frezesinin sera içi kullanımı uygun 

olduğunu belirlemiĢ ve iĢ baĢarısının yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Sadece normal toprak frezesi ile 

tohum yatağı hazırlama iĢlemi yapılmıĢ toprağımız tohum yatağına hazır olmayacaktır. Tekrar tırmık 

ve merdane gibi aletler yardımıyla sera içerisindeki tümseklerin giderilmesini sağlayacaktır. Bu 

nedenle ikinci bir toprak iĢleme aletinin kullanımını engelleyerek maliyeti indirmiĢ ve zamandan 

tasarruf etmesini sağlamıĢtır. 

Sonuç olarak 3 farklı hızda iĢ verimi çeki gücü ve patinaj değerlerinde hız arttıkça 

değerlerimizde artmaktadır. Hızın artması ile bazı girdiler de artıĢ olacaktır. Bu girdiler traktörün ve 

lastik ömrünün kısalması traktör sahibine ekstra bir maliyet olacaktır. 
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Hız(km/h) Çeki kuvveti (kN) Çeki gücü (kW) 

2 1.03 0.57 

3 1.42 1.18 

4 1.64 1.82 

Hız (km/h) Saatlik iĢ verimi (da/h) 

2 3.4 

3 5.1 

4 6.8 

Hız (km/h) 

 

Patinaj (%) 

2 11.5 

3 12.0 

4 13.5 
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Özet 

 

AraĢtırmanın Amacı; Üniversitelerin gerçekleĢtirmiĢ olduğu Halkla ĠliĢkiler çalıĢmalarının kurumsal 

vatandaĢlık davranıĢına olan etkilerini ortaya koymaya çalıĢmaktır.  

AraĢtırmanın Kapsamı: AraĢtırma Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat YerleĢkesinde bulunan 18 

fakülte ve 4 meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. AraĢtırmanın Yöntemi; 

AraĢtırmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıĢ olup anket verileri Spss for 

Windows 22.0 istatistik paket programına kodlanarak yüklenmiĢtir. Daha sonra yine bu program 

aracılığıyla tasnif ve analiz edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın Önemi; Kurumların varlığını devam ettirmesi ve belirlenmiĢ hedeflere ulaĢmasını 

sağlaması açısından kurumsal vatandaĢlık davranıĢları önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte bu 

davranıĢ biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan önemli unsurlardan biri de kurumların gerçekleĢtirmiĢ 

olduğu halkla iliĢkiler çalıĢmalarıdır. Halkla iliĢkiler bir yönetim fonksiyonu olarak yönetsel sürecin 

bir parçası haline gelmiĢtir. Bu açıdan kurumların halkla iliĢkiler politikaları kurumsal vatandaĢlık 

anlayıĢından etkilenecek ve bu anlayıĢla uyumlu olacaktır. Kurumsal vatandaĢlık anlayıĢıyla organize 

edilen halkla iliĢkiler çalıĢmamaları kurumların itibar ve güven kaybı riskini azaltacaktır. Özellikle 

halkla iliĢkilerin Ģeffaf iletiĢim ve toplumsal sorunlara bakıĢ açısı ile kurumsal vatandaĢlığın getirdiği 

yükümlülükler benzeĢmektedir. 

Gerek ulusal gerekse uluslararası rekabet sürecine dahil olan Üniversiteler açısından da halkla iliĢkiler 

faaliyetleri bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Halkla iliĢkiler sadece kamuoyu ve kurum arasında iletiĢim 

kurmak, kurumu kamuoyuna tanıtmak, benimsetmek, kurum imajı oluĢturmak değildir. Artık halkla 

iliĢkiler kurumsal davranıĢ geliĢtirmek noktasında da etkili bir teknik haline dönüĢmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler; Kurumsal DavranıĢ, Halkla ĠliĢkiler, Üniversiteler. 

 

Functıon Of Publıc Relatıons In Corporate Cıtızenshıp Behavıour 
 

Abstract 

 

Research Objective; Revealing of influences of public relations studies, which were carried out by 

universities, to citizenship behaviour. 

The Scope of the Research: The research contains students who study in 18 faculties and 4 vocational 

high schools on site Alâeddin Keykubat of Selcuk University.  

The Method of the Research: Survey method was used in the research for data collection technique 

and survey results were loaded through SPSS for Windows 22.0 software. Then by means of this 

software results were sorted out and analysed.  

The Importance of the Research: Corporate citizenship behaviours have importance on institutions to 

continue their existence and reach the specified objectives. However, public relations studies are one 

of the important factors which reveals these ways of behaviour. Public relations become a piece of 

executive process as a management function. In this respect public relations policies of institutions can 

be affected by corporate citizenship and will be harmonised with this comprehension. Public relations 

works which are organized by corporate citizenship comprehension reduce the risk of loss of trust and 

reputation. Approach of transparent communication and social problems of public relations are in 

accord with obligations of corporate citizenship. 

For Universities which are involve in either national or universal rivalry process public relations 

activities become a necessity. Public relations is not only communication between public opinion and 

institution, introducing and adopt in institutions to public opinion and creating corporate image. Public 

relations has become an effective method as developing corporate behaviour.  

 

Keywords: Corporate behaviour, Public Relations, Universities 
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INTRODUCTION 

 
In business world where competition is indispensible, the sole completion of tasks described in business 

definitions by the employees is not sufficient for organizations to be successful. It is important for the employees 

to present other descriptive behaviors that are not stated in tasks and that are only volunteer-based in such 

organizations. These behaviors are called as Organizational Citizenship Behaviors. Moreover, it is seen that the 

practice of public relations is a technique involving data share in many different areas. The behavior of sharing 

information with the employees is a sign of the value given to them. Among this information, projections 

envisioned by the corporation about the future are also present. It is possible to claim that this increases the 

motivation of the employees for upcoming periods and creates a belief in which they will be actively involved in 

the process. Therefore, employees will embrace the corporation more and it will have a positive effect on 

corporate behaviors.  

 

1.As Corporate Cıtızenshıp Behavıor As Cognıtıve 
A lot of research is done to examine the various areas of the organization to ensure the effective and 

efficient operation of the institutions. organizational structure and corporate citizenship behavior of employees, 

occupies an important place in this area. 

Dennis Organ and colleagues expressed corporate citizenship behavior as :‘‘behaviors as work-related 

problems that have arisen in the person's friends to help to solve these problems , in unexpected situations must 

be solved without complain , help for keep tidy and clean working environment ,speak positively about 

organization , Where there are no distractions to a minimum or creating a business climate that brought. (Buluç, 

2008 : 579) This definition is seen as a tool that contributes to the formation of the business climate in the 

organization of corporate citizenship behavior. However, Dennis Organ and friends see corporate citizenship 

behavior are as , not defined by formal reward system, either directly or open, they see no compelling and 

institutions function efficiently and effectively as individual behavior that moves together. (Organ vd., 2006:8) 

"Non-coercive" The point is meant by the phrase; behavior is not clearly fulfill the job description or role should 

be defined in the employment contract, based on personal choice and when it is not fulfilled not been 

implemented in any criminal. (Ölçüm vd., 2003:45). Here is a voluntary behavior come to the fore and is 

performed individually. 

The concept of corporate citizenship, contributing to the organization's social and psychological 

environment, based on the principles of conscientiousness, which help achieve corporate objectives describe 

individual behavior. At the same time, to emphasize that the principles of volunteering on individual behavior 

and to tell you that this behavior is different from the formal job requirements of performance or from the terms 

of reference seems to be described as contextual performance or social organization behavior of these concepts. 

(Sezgin, 2005:319). In addition, corporate citizenship behavior, carries a sense of superior behavior. Behavior, 

which not require organizational tasks and activities of the member institutions, and the institutions of protection 

from destructive corporate citizenship behavior and misbehavior, accept suggestions, talents and skills 

development includes issues such as establishing effective and widespread network. This behavior requires the 

participation of all members.i n this sense, corporate citizenship behavior is associated with substantially the 

overall performance of the organization. (AltıntaĢ, 2001:1). 

Overall corporate citizenship behavior is an important factor that increases the efficiency of the 

organization by providing qualitative and quantitative detections. This behavior can be listed as; To help new 

staff in the institution, representing the external environment, solving problems between taxing in-house staff 

needed extra work, from minor problems within the organization may be perceived as normal everyday life and 

avoiding conflict. (Ġnce ve Gül, 2011:137) This behavior carried out in the institution's success will not be voting 

role in ensuring peace of mind by affecting positively. It can be said revealed many positive results for the 

institution of corporate citizenship behavior. Both corporate citizenship behavior in increasing the effectiveness 

of the team as well as the individual has an important place. For that reason, a number of senior management's 

policy towards supporting corporate citizenship are required to monitor their behavior. organizational citizenship 

behavior of individuals and organizations who think that their confidence in the fairness of the institutions are 

more likely to exhibit. (Özkalp ve Çiğdem, 2004:96). 

 

1.1. Dımensıons Of Corporate Cıtızenshıp Behavıor 
The literature on the size of corporate citizenship behavior shows a complete reconciliation can not be 

achieved. This concept was first put forward by Organ and This study will focus on five dimensions that have 

been expressed by the Organ. 

We see that the size of its corporate citizenship behavior among individuals and institutions are divided 

into for two. be polite and selfless behavior is called corporate citizenship behavior for individuals. Authority for 
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corporate citizenship behaviors are forms of behavior which benefits the institution and for them; 

conscientiousness covers civic virtue to be sporting behavior. (Newland, 2012: 11). 

 

a) Altruism 
Markedly in the organization of working as a volunteer by helping other employees express their presence 

in behavior to improve their performance and effectiveness. The institution or experienced experts and senior 

employees may be considered altruism to help their new colleagues. (Cetin, 2004:20). Although not designed as 

formal employees in the organization This behavior refers to voluntarily help each other. In other words, be 

unselfish behavior, by helping employees to other employees includes behavior and behavior on volunteers to 

contribute to overcome the difficulties they face. Selfless not an employee of the other employees to complete 

the job is to help as a volunteer to be successful in a matter can not overcome. This behavior aimed at increasing 

the performance of colleagues to contribute to the achievement of corporate objectives is to strengthen the 

cooperation thanks to the action. (Demirel v.d. 2011: 37). This behavior stands out from both employees as well 

as long-term profitable institution. Employees to use tools, tasks to complete, the access to certain information, a 

project or behavior to help them prepare for the time of the presentation is an example of altruism. (Sezgin, 

2005:323). In addition, to help new recruits or staff to work with less authority Or, as the workload on a 

voluntary basis to assist in the training of personnel to work in the institution is heavy with the most common 

form of altruistic behavior. Also in the ill personnel agency runs its other staff in case of illness, an employee can 

be given as another example. (Özkalp, 2003:96). Staff and management in the absence of an obligation to engage 

in this behavior is the absence of any significant pressure. Because of such an imperative task that behavior will 

be converted into behavior. 

 

b) Courtesy 
Courtesy, due to work commitments institutions need to be in constant interaction and are positive the 

behavior of the members affected by the decisions and affairs of each other. (Organ, 1988:12). Employees, on 

the other for forwarding to their friends determined on possible issues of direct concern to employees, and 

forward it to advance your friends changes occuring about his work, the changes occuring about their business to 

inform the pre friends, courtesy of behavior. Recently on a product to be produced, marketing and public 

relations to inform the production units of the units on the feedback received from the production unit to inform 

the marketing departments or customers can also be shown as an example of civility behavior. (ĠĢbaĢı, 2000:27). 

The work of others without making decisions or taking actions affecting this behavior, which is based on the 

information before others, play an important role in preventing problems in a constructive manner and facilitate 

the use of time. (Çetin, 2004: 20). In this case the organization will contribute to the effective and efficient 

operation.  

 

c) Conscientiousness  

Conscientiousness is described as behavıors that make company members volunteer to exhibit 

extra behavıors and the ones at minimum standards such as being a part of company, efficient use of 

working time and obeying the rules other than other descriptive role behaviors as expected from them. 

This term, basing on the foundations of altruism and internalization of rules brought into the corporate 

citizenship literature by Organ, is an intrinsic strength that enables employees to question and judge 

their own behaviors and ignites their efforts to find the best behavior model by examining their own 

ethics (Isbasi, 2000:26). Conscientiousness is a type of behavior that is impersonal and in favor of the 

whole company. Due to its relation to other corporate citizenship behaviors, conscientiousness has a 

significant role within the dimensions of corporate citizenship behaviors (Bukhari, 2008:106). 

The best examples of conscientiousness behavior include staying in business and being sensitive 

to keeping up with the times. Such behaviors are also described as examples of conscientiousness if 

the employees continue coming to work even in the hardest weather conditions and when it is 

impossible to travel and though they have acceptable excuses about not showing up at work for the 

administration. Conscientiousness also involves obeying the times of coffee and lunch breaks and 

going back to their work after these breaks without losing time. Such behaviors are also described as 

examples of conscientiousness when they make sacrifices to participate in company meetings, state 

their opinions and have extra responsibilities and when they come to work extra hours without being 

paid, spending more time on finishing their work on time either given or desired by themselves. (Yoon 

and Suh, 2003:602).   
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d) Sportsmanship 

According to Organ, sportsmanship is described as a team spirit and refers to the avoidance of 

negative behaviors that may create a tension among employees within the company (Owen et.al., 

2000:102). Besides making no complaints and being tolerant at times of difficulty, it includes such 

behaviors as not complaining about their colleagues and showing no behaviors to be complaint. 

Moreover, protection of company image and defending it against harsh criticism are also included in 

sportsmanship dimension of organizational citizenship behavior (Ozkalp, 2003: 96). The peace 

atmosphere within the company will be reinforced if such types of behaviors become a part of 

company structure. Hence, it will make significant contributions to realizing company objectives. 

Sportsmanship includes such examples as spending time on business activities instead of spending 

much time to complain about problems without exaggerating them and being tolerant to colleagues 

instead of being disrespectful to them, breaking their hearts and creating inconvenience within the 

company (Ozaslan et.al., 2008:10). It is quite hard to mention about corporate peace if much time is 

spent on complaints within the company. In this view, such corporate bodies in which sportsmanship 

behavior is dominant will reach success more easily.  

 

e) Civic Virtue 

Civic virtue is the type of behavior that describes the participation of the personnel into 

company practices to improve business and to present their opinions in these practices (Owen et.al. 

2000:102). In other words, civic virtue refers to volunteer participation of the personnel into activities 

that continuously improve the company despite not being specified in the job definitions of the 

company. Behaviors described as civic virtue involve the ones that contribute to the renewal and 

development of the company. Such examples of civic virtue may also involve volunteer participation 

into company meetings and practices, offering solutions to the corporate issues and acquisition of new 

information for self-development of the personnel (Ozkalp, 2003: 96). Besides, active participation of 

increasing number of personnel into corporate organizations will have positive effects on other people, 

which will be a sign of outpicture for the company.  

According to Organ, a good corporate citizen should not only be an adaptable individual to daily 

office life without questioning, but also should generate ideas in all issues and express them clearly. 

Such good example behaviors to speed up corporate development involve being a part of corporate 

meetings regularly and participation into discussions effectively, following the changes in the 

company by adapting oneself into them and playing an active role to make other people adapt these 

developments, thinking about such issues as planning, acquiring information and sharing this with 

colleagues and other similar behaviors (Isbasi, 2000: 30). 

 

2. RELATION BETWEEN CORPORATE CITIZENSHIP BEHAVİOR AND PUBLIC 

RELATIONS 

It is seen that there is a close relation between corporate citizenship behaviors and public 

relations. Corporate citizenship behaviors play a significant role for the incredibility of communicative 

activities either in or outside the company especially in the process of creating a public image and its 

protection. In addition, such practices of public relations have the power to affect all dimensions of 

corporate citizenship behaviors.  

Mutual communication, one of the basic elements of public relations, involves the interaction 

among all target populations of all companies. public relations play an important role when companies 

carry out their economic, ethical, legal and social responsibilities against internal and external target 

populations of the company and to share them with them. Public relations refer to the efforts of 

individuals or legal entities, which is the persons, to establish and develop relations with groups that 

cooperate with private or public institutions. This effort involves the use of various techniques, 

following different methods and initiation of several mathematical solutions either organized by the 

persons (private or legal) or other people working on their behalf (Asna, 1993:7). 

Public relations refer to a kind of mass manipulation that aims to build mental frames around 

consciousness and behaviors of people in and outside companies and to direct them. Therefore, public 

relations may be described as a method of influencing and directing public opinion  (Erdogan, et.al., 

2006: 36). Having the power to influence public opinion, public relations may also canalize corporate 

citizenship behaviors by influencing on internal public opinion.  
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Corporate citizenship applications of companies are sustainable business policies. That is, 

corporate citizenship practices are not inconsistent, independent, oCCBsional and temporary practices 

from the decisions of Board of Directors. In this aspect, corporate citizenship concept directly 

corresponds with the discipline of public relations. If public relations are accepted as a regular and 

continuous administrative function and a part of administrative decisions, public relations perspective 

of companies will naturally be influenced from corporate citizenship concept and be in coherence 

(Tuncel, 2011:10). Public relations also involve many other activities to establish understanding and 

trust besides being an administrative function of public relations. By the help of these activities 

organized, personnel behaviors against companies change, so that they can canalize corporate 

citizenship behavior. Moreover, it is possible to see the traces of corporate citizenship concept in the 

principles and professional standards accepted and in the definitions of public relations developed by 

trade bodies and public relations practitioners (Tunçel, 2011:11). 

It is important to provide satisfaction with the present situation and conditions in terms of 

internal public relations concept. Besides this, perception of equality and justice among the personnel 

also has an importance in establishing an organizational atmosphere. The reason is that public 

relations are grounded on such concepts as equality and justice among the personnel. Dominance of 

this concept within companies and belief of personnel in it will have a positive influence on corporate 

citizenship behaviors.  

Companies should share this message with people continuously via the tools used in public 

relations applications. Corporate discourse and applications must be consistent with each other and 

renewed depending on the changing social conditions.  

Public relations also have significant functions in establishing a sense of belongingness and 

creating an organizational commitment. Sense of belongingness and organizational commitment are 

important concepts having an influence on corporate citizenship behaviors. Such activities and special 

days organized and celebrated together with the personnel will make great contributions to the sense of 

belongingness. It is possible to say that public relations have the power to influence on corporate 

citizenship behaviors in applications that make the personnel feel how valuable they are to the 

company.  

It is seen that applications of public relations are some of the techniques used to share 

information in many areas. Sharing information with the personnel may be a sign of the value given to 

them. This information may also include projections about the future of a company. It is also possible 

to say that this will increase their motivation for future periods and create a belief that they will have 

an active role in this process. Hence, the personnel will embrace the company more and will have a 

positive influence on corporate behaviors.  

Public relations reflect the idea that also integrates the personnel into company decisions 

besides sharing information. Such an understanding will help make effective decisions and positively 

affect corporate behaviors in terms of their application.  

 

3. Functıon Of Publıc Relatıons In Corporate Cıtızenshıp Behavıour 

 

3.1. Purpose and Significance of the Study  
The study aims to indicate the effects of public relations practices conducted by universities on corporate 

citizenship behaviors. Corporate citizenship behaviors have a significant effect in terms of subsistence of 

corporations and reaching the objectives. In addition to this, one of the significant elements of occurrence of 

such behavior types is the public relations practices conducted by corporates.  

 

3.2. Scope and Limitations of the Study  
This study involves students studying in Selcuk University. Besides, it has some limitations in terms of 

both theory and methodology. One of the theoretical limitations is related to the concept of corporate citizenship. 

There are few academic studies conducted in Turkey in terms of concept of corporate citizenship. The 

methodological limitation is that it is impossible to include every student around the world in this study.  

 

3.3. Method of the Study  
In this descriptively designed study, the data are collected using a questionnaire developed by the help of 

the literature. In the questionnaire, in addition to the demographical questions, students are also asked to fill in a 

30-item scale in order to get their opinions about public relations practices conducted by universities and 
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corporate citizenship behaviors. 5-point Likert scale is used in the study. The questionnaires are applied to 500 

students studying in 18 faculties and 4 vocational schools located in Selcuk University Alâeddin Keykubat 

Campus. Convenience sampling method is used when selecting the participants, which is one the non-random 

sampling methods. Besides descriptive statistics, Independent Samples T-Test, One-way Anova and Spearman 

Correlation Analysis Tests are also used in the analysis.  

 

4. FINDINGS 
Table 1: Demographical Characteristics of Participant Students in the Study 

 Frequency Percentage  Frequency Percentage 

Gender 

Male 

Female  

 

265 

235 

 

53,00 

47,00 

Residing  

In Konya 

Outside Konya  

 

274 

226 

 

54,8 

45,2 

Age 

19 and below 

Between 20 and 23  

24 and above 

 

84 

328 

88 

 

16,8 

65,6 

17,6 

Studying in 

Social Sciences 

Science 

Health Sciences 

 

167 

199 

134 

 

33,4 

39,8 

26,8 

 
The study is consisted of 53% of male students and 47% of female students. Besides, 16,8% of the 

students are at the age of 19 or below, 65,6% of them between 20 and 23, and 17,6% of them at the age of 24 or 

above. The percentage of participants residing in Konya is 54,8%, and the ones residing outside 45,2%. In terms 

of areas of study, 33,4% of the students are in social sciences, 539,8% of them in science and 26,8% in health 

sciences.  

Table 2: 2 Mean and Standard Deviation Scores of Main Dimension 
 N Minimum Maximum Mean Standard 

Deviation 

Corporate Citizenship 

Behaviors  

500 1,93 4,87 3,6933 ,54607 

Public Relations 500 1,00 5,00 3,3214 ,76714 

Total 500         

 
One of the two main dimensions, the dimension of f Corporate Citizenship Behaviors is realized with a 

mean of 3.6933 on a high level. The other main dimension, the dimension of Public Relations is seen to have a 

mean of 3,3214.  

 

Table 3: Mean and Standard Deviation Scores of Sub-dimensions of Corporate Citizenship Behaviors 
 N Minimum Maximum Mean Standard 

Deviation 

Altruism  500 1,00 5,00 3,8540 ,84795 

Conscientiousness  500 1,00 5,00 3,4247 ,80682 

Courtesy  500 1,33 5,00 3,7027 ,75856 

Sportsmanship  500 1,00 5,00 3,8827 ,75294 

Civic Virtue 500 1,00 5,00 3,6027 ,78982 

Total 500         

 
There are 5 sub-dimensions of corporate citizenship behaviors. The means of these sub-dimensions are 

3.8540 for Altruism, 3.4247 for Conscientiousness, 3.7027 for Courtesy, 3,8827 for Sportsmanship and 3.6027 

for Civic Virtue, having a higher mean of sub-dimensions in general. Among these mean scores, the highest one 

belongs to Sportsmanship and the lowest to Conscientiousness.  

 

Table 4: Mean and Standard Deviation Scores of Sub-dimensions of Public Relations 
   N Minimum Maximum Mean Standard 

Deviation 

Means of Public 

Relations 

500 1,00 5,00 3,3496 ,79023 

Public Relations 

Behaviors 

500 1,00 5,00 3,2932 ,92320 

Total 500         
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There are two sub-dimensions of Public Relations. One of these sub-dimensions, means of public 

relations, have a means of 3,3496, and the other sub-dimension, public relations behaviors have a means of 

3,2932.  

 

Table 5: T-Test Scores of Sub-dimensions of Corporate Citizenship Behavior in terms of Gender 
 Gender N Mean Standard 

Deviation 

t-values p 

Sub-dimension of 

Altruism 

Female 193 3,80 0,876 0,490 0,624 

Male 217 3,76 0,837 

Sub-dimension of 

Conscientiousness  

Female 193 3,32 0,835 -1,459 0,145 

Male 217 3,44 0,792 

Sub-dimension of 

Courtesy 

Female 193 3,59 0,812  

-1,728 

 

0,085 
Male 217 3,72 0,725 

Sub-dimension of 

Sportsmanship 

Female 193 3,83 0,740  

0,404 

0,686 

Male 217 3,80 0,789 

Sub-dimension of Civic 

Virtue  

Female 193 3,50 0,817  

-1,598 

 

0,111 Male 217 3,63 0,745 

 
Independent Samples T-Test is used to test the differentiation in sub-dimensions of corporate citizenship 

in terms of gender. However, no significant differentiation is observed. This clearly indicates that male and 

female participants have the same level of corporate citizenship behavior.  

 

Table 6: T-Test Scores of Sub-Dimensions of Public Relations in terms of Gender  
 Gender N Mean Standard 

Deviation 

t-values p 

Sub-dimension of means 

of Public Relations  

 

Female 193 3,20 0,700 -2,218 0,027* 

Male 217 3,37 0,839 

Sub-dimension of Public 

Relations Behavior  

Female 193 3,21 0,785 -0,903 0,367 

Male 217 3,29 0,976 

 
Independent Samples T-Test is used to test the differentiation in sub-dimensions of public relations in 

terms of gender. In accordance with this, there is a significant differentiation in sub-dimensions of public 

relations (p>0,05). The male participants have a higher rate than the female ones in terms of their behaviors 

towards the means of public relations.  

 

Table 7: T-Test Scores of Sub-Dimensions of Corporate Citizenship Behavior in terms of the 

residential city 
 Residing N Mean Standard 

Deviations 

t-values p 

Sub-dimension of 

Altruism  

In Konya 274 3,91 0,824 1,770 0,077 

Outside 

Konya 

226 3,78 0,871 

Sub-dimension of 

Conscientiousness  

In Konya 274 3,52 0,831 2,953 0,003* 

Outside 

Konya 

226 3,30 0,761 

Sub-dimension of 

Courtesy 

In Konya 274 3,74 0,740  

1,439 

 

0,151 
Outside 

Konya 

226 3,64 0,777 

Sub-dimension of 

Sportsmanship 

In Konya 274 3,92 0,739  

1,292 

0,197 

Outside 

Konya 

226 3,83 0,767 
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Sub-dimension of Civic 

Virtue  

In Konya 274 3,58 0,796  

-0,432 

 

0,666 Outside 

Konya 

226 3,61 0,783 

 
Independent Samples T-Test is used to test the differentiation in sub-dimensions of corporate citizenship 

behaviors in terms of residential city. The sub-dimensions of Altruism, Courtesy, Sportsmanship and Civic 

Virtue have no significant differentiation. However, the sub-dimension of Conscientiousness has a significant 

differentiation (p>0,05). The mean score of the ones residing in Konya is higher than the others residing outside 

Konya.  

 

Table 8: T-Test Scores of Sub-Dimensions of Public Relations in terms of residential city 
 Residing N Mean Standard 

Deviations 

t-values p 

Sub-dimension of means 

of public relations 

In Konya 274 3,38 0,833 1,253 0,211 

Outside 

Konya 

226 3,30 0,733 

Sub-dimension of public 

relations behavior  

In Konya 274 3,29 0,937 0,026 0,980 

Outside 

Konya 

226 3,29 0,907 

 
Independent Samples T-Test is used to test the differentiation in sub-dimensions of public relations in 

terms of residential city. There is no significant differentiation observed.  

 

Table 9: Organizational Citizenship Behavior in terms of Area of Study 
 Sum of 

Squares 

Sd Mean of 

Squares 

F P 

Inter-Groups  1,173 2 ,586 2,014 ,135 

Intra-Group 144,716 497 ,291     

Total 145,889 499       

 
One-way Anova analysis is used to test the differentiation of corporate citizenship behaviors of students 

in terms of study areas (social sciences, science and health sciences). In accordance with the analysis results, 

there is no significant differentiation detected among groups in terms of corporate citizenship behaviors.  

 

Table 10: Effect of Means of Public Relations on Corporate Citizenship Behaviors 
   Means of Public 

Relations 

Corporate Citizenship 

Behavior 

Spearman's rho Correlation Coefficient 1,000 ,426(**) 

  Sig. (2-tailed) . ,000 

  N 500 500 

 
Spearman Correlation analysis is used to measure the effects of the means of public relations on corporate 

citizenship behaviors. In accordance with the correlation results, there is a positive, mid-range (r = 0,42*) and 

0,05 level significant relation between the dimension of means of public relations and corporate citizenship 

behaviors.  

 

Table 11: Effect of Public Relations Behaviors on Corporate Citizenship Behaviors  
   Public Relations 

Behavior 

Corporate Citizenship 

Behavior 

Spearman's rho Correlation Coefficient 1,000 ,377(**) 

  Sig. (2-tailed) . ,000 

  N 500 500 

 
Spearman Correlation analysis is conducted to measure the effect of public relations behaviors on 

corporate citizenship behaviors. In accordance with the correlation results, there is a positive, mid-range (r = 
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0,37*) and 0,05 level significant relation between the dimension of public relations behaviors and corporate 

citizenship behaviors. 

 

 

RESULTS 
This research study is conducted in Selcuk University in order to illustrate the effects of public relations 

practices carried out by universities on corporate citizenship behaviors, leading some significant results. Two 

main dimensions are determined in the questionnaire and one of them is corporate citizenship behavior (CCB) 

and the other is public relations. The mean of these two dimensions are realized with a high level. This indicates 

that students have positive behaviors both in terms of CCB and public relations. CCB has 5 sub-dimensions, the 

means of which are realized with a high level. Among these means, the highest one belongs to sportsmanship 

and the lowest to conscientiousness. Having no differentiation in CCB in terms of gender indicates that male and 

female participants have the same level of CCB. However, it is also seen that male participants are more 

interested in the means of public relations than female participants. It is also seen that the residential city has no 

significant effect on CCB; however, the behaviors of students residing in Konya have a higher level than the 

others in terms conscientiousness, one of the sub-dimensions of CCB. Moreover, no significant difference is 

observed for residential city in the behaviors of students towards public relations practices. The study areas of 

students are classified as social sciences, science and health sciences. However, it is seen that the study areas of 

students do not affect their CCBs. It is seen that the means of public relations have a positive and mid-range (r = 

0,42*) and a significance relation of 0,05 with the corporate citizenship behaviors. This clearly indicates that the 

means of public relations used have an effect on CCB. In addition to this, it is seen that the public relations 

behaviors have a positive and mid-range (r = 0,37*) and a significance relation of 0,05 with corporate citizenship 

behaviors. The practices of public relations developed by corporations and their effectively used means of public 

relations have a positive effect on CCB.  
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Özet 

 

GeliĢen teknoloji ile birlikte üretimin ve tüketimin artması insanlara rahat yaĢama alıĢanlığı 

kazandırmıĢtır. Öğrenim aĢamasında olan öğrencilerin, çevre duyarlılığının arttığı bir gerçektir. Okul 

hayatı boyunca öğrenciler, çevre ile iliĢkilerini düzenlemeyi öğrenmekte ve kaliteli bir çevrenin 

gerekliliğini önemsemektedir.  Meslek Yüksekokulu öğrencilerin çevre duyarlılığının ne düzeyde 

olduğunu tespit etmek amacı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Makine ve Otomotiv Programında okuyan 130 öğrenciye Çevre Tutum ölçeği 

uygulanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada; Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çevre sorunlarına karĢı duyarlılıklarını ölçmede, 21 

maddelik ―çevresel tutum ölçeği‖  ile sosyo-demografik sorulardan oluĢan bir anket uygulanmıĢtır.  

Katılımcıların tümü erkek öğrenci olup, yaĢ ortalaması 21‘dir. ÇalıĢmanın değerlendirilmesinde 5‘li 

Likert Ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçeğin Cronbach-α güvenilirlik katsayısı 0,77‘dir. Aritmetik ortalaması 

ise  ̅=3,35 bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucunda öğrencilerin çevre duyarlılığının üst seviyede olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Makine, Otomotiv, Gençlik, Çevresel Tutum. 

 

Determining Vocational Schools Students’ Environmental Attitudes 

(Machine And Automotive Program Instance) 
 

Abstract 

 

The increase in production and consumption with developing technology has brought comfort to 

people living habits. It is a reality that the environmental awareness of the students in the learning 

phase to be increased. The students have been learning to arrange their relations with environment and 

care about the need of a quality environment throughout their school life. It has applied an 

environmental attitude scale to 138 students that studying in Karamanoğlu Mehmetbey University 

Technical Science Vocational Schools Machine and Automotive Program. 

In this study; It is applied a survey which consists of socio-demographic questions and a scale 

environmental attitudes of 21 points in order to evaluate Vocational Schools students‘ sensitivity to 

environmental issues. All the participants are male students and theirs average age is 21. 5-point Likert 

Scale was applied to evaluate the study. The reliability parameter of the scale to Cronbach is 0.77 and 

its arithmetical mean is  ̅=3,56. As a result of the study; It is identified that the students‘ sensitivity of 

environment is at the top level. 

 

Keywords: Machine, Automotive, Youth, Environmental Attitude. 

 

GĠRĠġ 

 

Çevre; bir canlıyı veya canlı topluluğunu hayatları süresince etkileyen her türlü, canlı ve cansız 

varlıkların tümü olarak tanımlanmaktadır. Yüzyıllar boyunca fonksiyonlarını kendiliğinden sürdüren 

çevre dengesi artık bu fonksiyonunu yerine getiremeyecek Ģekilde bozulmuĢtur. Doğanın kendi yapısı 

içinde barındıramadığı atıklar ve bu atıkların miktarı çevre dengesi içinde ciddi boyutlara ulaĢmıĢtır. 
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Buna paralel olarak insanların doğayı yağmalaması ve kendi çıkarları için düĢüncesizce kullanması 

günümüzde karĢılaĢılan birçok çevre sorununun temelini oluĢturmaktadır (ERTEN, 2005). Dolayısıyla 

çevre problemlerinin çözümü sadece teknoloji veya yasalarla değil, bireysel davranıĢların değiĢmesi 

ile mümkündür. ġu halde ekolojik değiĢmenin baĢlıca nedeni bireylerdir ve çözümü de burada 

aranmalıdır. Ġnsanlığa bu dengeyi korumak adına çok önemli sorumluluklar düĢmektedir. KiĢilerde 

çevre bilincinin geliĢtirilmesi, onların çevreyle ilgili ne tür bilgiye sahip olduklarının bilinmesiyle 

yakından alakalıdır (KAYA, AKILLI, SEZEK 2009). KiĢilere çevre bilgi ve becerilerinin 

kazandırılması ise ancak eğitimle olmaktadır. 

Çevre eğitiminin temeli, doğayı ve doğal kaynakları koruma eğitimine dayanmaktadır. Ancak, 

çevre hareketi doğayı koruma etkinliklerinden farklı olduğu gibi çevre eğitimi de, doğayı ve doğal 

kaynakları koruma eğitiminden farklıdır. Çevre eğitimi, toprak, su, orman gibi doğal kaynakları 

geliĢtirme ve korumaya i içine alacak Ģekilde tüm çevreyi korumak ve iyileĢtirmek üzerine 

odaklanmıĢtır. Ekosistemlerin nasıl iĢlediklerini açıklaması bakımından ekoloji, çevre eğitiminin 

önemli bir temel taĢını oluĢturmuĢtur. 70'li yılların baĢından itibaren dünyanın siyaset, eğitim ve bilim 

alanında önde gelen liderleri, giderek artan çevre sorunlarını ve doğurduğu sonuçları tanımaya 

baĢladılar. Birkaç ülkede "çevre eğitimi" olgusu kabul edildi ve çevre eğitim programları geliĢtirildi. 

Ancak yerel ve ulusal boyutta baĢlayan bu hareket, 1972 yılında Stockholm'de düzenlenen BirleĢmiĢ 

Milletler Ġnsan Çevresi Konferansı (United Nations Conference on the Human Environment)  ile çevre 

eğitimi konusunda uluslararası, küresel bir boyut kazanmıĢtır. Konferans Bildirgesindeki " insanlık, 

Ģimdiki ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve iyileĢtirmek mecburiyetindedir. " ifadesiyle 

dikkatler, insanların çevrelerine dönük tutum ve davranıĢlarına çekilmiĢ oldu(ÜNAL, DIMIġKI 1999). 

Çevre eğitiminin ve öğretim stratejilerinin belirlenmesini sağlayan diğer toplantılardan bazıları 

yer ve tarih olarak verilebilir: Tiflis,1977; Moskova,1987; Nairobi-Paris, 1988; Rio,1992. Çevreye 

yönelik tutumların nasıl oluĢtuğu, olumsuz olanların nasıl değiĢtirilebileceği sorularına cevap 

vermeden çevre eğitiminde baĢarı beklenmemektedir. Bu amaçla yapılan araĢtırmalarda, çevresel 

tutum ölçekleri geliĢtirilirken bazıları geliĢtirdikleri ölçekleri uygulayarak, yorum ve görüĢlere yer 

vermektedirler (ġAMA, 2003). 

Ülkemizde de artan çevre sorunlarına karĢı bir takım yasal düzenlemeler yapılmıĢ ve çevrenin 

korunması bir vatandaĢlık görevi olarak kabul edilmiĢtir. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin 

önlenmesi yeterli bir çevre bilincinin kazandırılması ile mümkündür. Bu da okullarımızda verilecek 

eğitim sayesinde olacaktır. Yasal düzenlemeler yapılmasına ve okullarda çeĢitli öğretim 

programlarında yer verilmesine karĢın çevreye karĢı duyarlı bireylerin yetiĢtirilmesinde sorunların 

devam ettiği görülmektedir (ASLAN, ULUÇINAR SAĞIR, CANSARAN 2008). 

Çevre sorunlarının kalıcı çözümündeki yaklaĢımlarda eğitim faaliyetlerinin önemli olduğu 

bilinen bir gerçektir. Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiĢtirmek, bu sorunların çözümü 

için en etkili yol olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bireyleri çevre konusunda bilgilendirme ve onlara 

olumlu tutumlar kazandırarak davranıĢ değiĢikliği oluĢturma zorunluluğu vardır. Bu bağlamda, çevre 

sorunlarını çözmede ve önlemede, verilecek eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

konudaki baĢarımız toplum bireylerinde olumlu tutum ve davranıĢ oluĢturmaktan geçmektedir. 

Çevreye karĢı olumsuz tutuma sahip bireylerin çevre sorunlarına duyarsız olacağı ve hatta çevreye 

sorun yaratmaya devam edeceği Ģüphesizdir (Uzun ve Sağlam, 2006). 

Tutum kavramı genel olarak bireyin çevresindeki herhangi bir olgu veya nesneye iliĢkin sahip 

olduğu tepki eğilimini ifade eder. BaĢka bir deyiĢle tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu 

karĢısında ortaya koyması beklenen olası davranıĢ biçimi olarak tanımlanabilir (ĠNCEOĞLU, 2010). 

Tutum bireyin, davranıĢa geçme öncesinde aldığı tavır, ortaya koyduğu duruĢ, eyleme hazır durma hali 

olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre bir nesneye karĢı olumlu tutum sergileyen birey, ona 

yakınlaĢma, iletiĢim kurmaya meyilli olacaktır. Bunun aksine bir nesneye olumsuz tutum sergileyen 

birey ise, ondan uzaklaĢma, tenkit etme, zarar verme eğiliminde olacaktır.  

Dolayısıyla kiĢinin çevreye karĢı ortaya koyduğu davranıĢı, onun çevreye karĢı tutumunu 

tanımlamaktadır. Zira davranıĢ tutumun bir çıktısı, sonucudur.  

Sonuç olarak karĢımıza çıkan çevre sorunları belki insanlığın kendini sorgulamaksızın tek yönlü 

kazanım, çıkar mücadelesinin bir sonucu olabilir. Çöplük olarak adlandırılan mekanın büyük bir 

kesimi gıdalardan oluĢmaktadır. Burada esas problem ihtiyaç olan kadar tüketme tutum, davranıĢ ve 

kültürünün oluĢmamasından kaynaklanmaktadır. Bu ise mekanikçi anlayıĢın bir sonucudur. Çevresel 

kirlilikle beraber insanlık; dünyaya eleĢtirel bir düĢünceyle bakıp  ―doğadakiler sadece bana mı ait‖ 
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sorgulamasını yapamamanın getirdiği problemlerle karĢı karĢıyadır. Problemin çözümü evrensel 

normlarla barıĢık, kendini sorgulayan, sosyal olgulara sahip bireylerin yetiĢmesiyle sağlanabilecektir.   

 

Materyal ve Yöntem 

Bu araĢtırma elde edilen veriler 2015-2016 eğitim- öğretim yılının bahar yarıyılında 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı ve 

Otomotiv Programında yapılmıĢtır. AraĢtırmada anılan programlardan basit tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile 138 adet öğrenci seçilerek anket uygulanmıĢtır. Ankete katılan öğrencilerin tamamı erkek 

öğrencidir. Anket çalıĢması iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin sosyo-

demografik durumlarına iliĢkin sorular ile çevreyle ilgili ön bilgileri sorulmuĢtur. Ġkinci bölümde, 

verileri toplamak amacıyla ġama (2003) tarafından geliĢtirilip güvenilirlik ve geçerlilikleri test edilen 

21 maddelik ―Çevresel Tutum Ölçeği‖ kullanılmıĢtır.  Çevresel Tutum Ölçeği 5‘li likert Ģeklinde 

değerlendirilmesi istenilen, 10 olumlu, 11 olumsuz madde içermektedir. Ölçek, Makine ve Otomotiv 

Programı öğrencilerinin çevresel tutumlarını ve çevresel tutumlarda bölümler arası farklılık olup 

olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılan ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı α=0,77 olarak bulunmuĢtur. Orijinal ölçekte 5‘li Likert kullandığı için bu 

çalıĢmada da orijinali ile uyumlu olması amacıyla 5‘li Likert kullanılmıĢtır. Likert ölçeği en kullanıĢlı 

soru formlarından birisidir (KÖKLÜ,2000). Ölçekte olumlu cümleler Kesinlikle Katılıyorum (5), 

Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle Katılmıyorum (1) puan ve olumsuz 

cümlelerde bunun tersi puanlama yapılmaktadır. Elde edilen tüm bulgular Microsoft Excel 

programında analiz edilmiĢ, SPSS-15 istatistik programı kullanılarak yorumlanmıĢtır. 

 

Bulgular ve Yorumlar 

Yapılan anket sonucundan elde edilen veriler incelendiğinde; öğrenci ailelerinin eğitim 

durumları Ġlkokul mezunu oranı, anne %68,12 (94 kiĢi), baba %40,58 (56 kiĢi), Ortaokul mezunu 

oranı anne %18,84 (26 kiĢi), baba %28,98 (40 kiĢi), Lise mezunu oranı anne %10,14 (10 kiĢi), baba 

%23,19 (32 kiĢi), yükseköğrenim mezunu %2,90 (4 kiĢi), baba %7,25 (10 kiĢi) olduğu görülmektedir. 

Ailelerin ilkokul mezunu oranı oldukça yüksek, yükseköğrenim mezunu oranı ise oldukça düĢüktür. 

Bu sonuca zorunlu eğitimin kapsamı etkili olmuĢ olabilir. Tablo.1‘de eğitim durumu görülmektedir. 

 

Tablo.1: Anne ve Baba Eğitim Durumu 

―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 

 

 Ailelerin ikamet yerleri incelendiğinde Köy/Kasaba‘da ikamet eden aile oranı %21,73  (30 aile), Ġlçe 

merkezinde ikamet eden aile oranı %35,50 (49aile), Ġl merkezinde ikamet eden aile oranı %26,10     

(36 aile), BüyükĢehirde ikamet eden aile oranı %16,67 (23 aile)‘dir. Ġl ve BüyükĢehirde ikamet eden 

ailelerin oranı ise %61,60 (85 aile) olup bu oran oldukça yüksektir. Ġkamet yerlerinden Ġlçe, Ġl ve 

BüyükĢehir beraber ele alındığında, ailelerin %78,27 (108 aile) teknolojik imkanlara ve alt yapıya 

sahip Ģehir ortamında yaĢamaktadırlar. Öğrenci ailelerinin ikamet yerleri Tablo.2‘de görülmektedir. 

  Tablo.2: Öğrenci Ailelerinin Ġkamet Yerleri 

Ailenin Ġkamet Yeri Aile  Sayısı Yüzdesi(%) 

Köy/ Kasaba 30 21,73 

Ġlçe Merkezi 49 35,50 

Ġl merkezi 36 26,10 

BüyükĢehir 23 16,67 

Toplam 138 100,00 

―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 

 Anne Yüzdesi(%) Baba Yüzdesi (%) 

Ġlkokul 94 68,12 56 40,58 

Ortaokul 26 18,84 40 28,98 

Lise 14 10,14 32 23,19 

Yüksek Öğrenim 4 2,90 10 7,25 

Toplam 138 100,00 138 100,00 
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Yine anket verilerine göre öğrenci ailelerinin gelir düzeyleri incelendiğinde %48,55‘i (67 aile) 1.500 

TL‘nin altında bir aylık gelire sahip oldukları görülmektedir. 800-2.200 TL gelir aralığındaki aile 

sayısı ise %77,53 (107 aile) gibi yüksek bir oran oluĢturmaktadır. Aylık gelir durumlarına göre, 

Tablo.3‘de de görüldüğü gibi ailelerin düĢük gelir grubuna girdiği söylenebilir.  

 

Tablo.3: Öğrenci Ailelerinin Aylık Gelir Durumları (TL) 

―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 

 

Anket uygulanan öğrencilerin yaĢları incelendiğinde 19-21 yaĢ aralığında 88 kiĢi (%63,77), 22-24 yaĢ 

aralığında 44 kiĢi (%15.66)  24 yaĢından büyük 6 kiĢi vardır. Ankete katılan öğrencilerin,     19-24 yaĢ 

aralığında 132 kiĢi olduğu ve %95,65 oranına sahip genç bir öğrenci grubu profili oluĢturduğu 

görülmektedir. Tablo.4‘de öğrencilerin yaĢ aralığı görülmektedir. 

 

 

Tablo.4: Öğrencilerin YaĢ Grup Aralığı 

YaĢ Aralığı Öğrenci Sayısı Yüzdesi (%) 

19-21 88 63,76 

22-24 44 31,88 

24> 6 4,36 

Toplam 138 100,00 

―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 
Öğrencilerin çevreyle ilgili ön bilgilerine göre; STK üyelikleri ve çevreyle ilgili eğitim alma durumları 

Tablo.5‘de de görüldüğü gibi oldukça düĢüktür. Buna karĢılık çevresel etkinliklere katılma tutumları 

ise kabul edilebilir seviyede (%56,52) yüksek gözükmektedir.  

 

Tablo.5: Öğrencilerin Çevreyle Ġlgili Ön Bilgileri 

Durumu Öğrenci Sayısı Yüzdesi (%) 

Çevre KuruluĢuna Üyelik 16 11,59 

Okulda Çevre Eğitimi Alma 36 26,08 

Okul DıĢında Çevre Eğitimi Alma 43 31,16 

Çevreyle Ġlgili Etkinliğe Katılma 78 56,52 

―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 

 

Çevresel Tutuma ĠliĢkin Bulgular 

 

Daha önce de belirtildiği gibi çalıĢmanın esas amacı yaklaĢık aynı Ģartlarda eğitim gören ve 

atölye uygulamalarında çevreye etkileri yönüyle benzer kimyasal maddeleri kullanan Makine ve 

Otomotiv programı öğrencilerinin Çevresel Tutum Ölçeği‘ne verdikleri cevaplar ile çevresel tutum 

düzeylerini belirlemek ve bu cevapların bölüm gibi değiĢkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini 

araĢtırmaktır.  

Öğrencilerin Çevresel Tutum ile ilgili sorulara verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları 

Tablo.6‘da gösterilmiĢtir. Bu ortalamalar incelendiğinde; çevresel tutum soruları arasında en düĢük 

ortalamaya sahip olan ilk üç madde; Makine Programında “Ülkelerin, kendi doğal kaynaklarını 

istedikleri gibi kullanmalarına Birleşmiş Milletler dahil, hiçbir kurum yada kuruluş karışmamalıdır ( ̅ 

=2.66)”, “Geri kalmış ülkelerdeki beslenme yetersizliği, çevre sorunlarının bir sonucudur ( ̅ =3,39)” 

Gelir Durumu Aralığı (TL) Aile Sayısı Yüzdesi (%) 

800-1500 67 48,55 

1501-2200 40 28,98 

2201-3000 21 15,22 

3000 > 10 7,25 

Toplam 138 100,00 
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ve “ “İnsanların temiz havaya olan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, kentlerin yakınlarında 

bulunan  ormanlık alanlara küçük konutlar yapmaları özendirilmelidir ( ̅ =3,40)” maddeleri, 

Otomotiv Programında ise “Çevre sorunlarına duyarlı olunması, bir ülkenin kalkınmasını engellemez 

( ̅ =2,80)”,  “Ülkelerin, kendi doğal kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına Birleşmiş Milletler 

dahil, hiçbir kurum yada kuruluş karışmamalıdır ( ̅ =3,00)”,  “Büyük kentlerdeki içme suları, evlerde 

su filtreleri kullanmayı gerektirecek kadar kirlenmiştir  ( ̅ =3,04)”,  maddeleridir.  

En yüksek ortalamaya sahip üç madde ise; Makine Programında“Ülkeler, çevre sorunlarını 

çözmek için, Çevre Bakanlıklarını kurmalıdırlar ( ̅ =4,43)”, “Ozon tabakasındaki incelme tüm 

insanları tehdit etmektedir ( ̅ =4,41)”, “Gazete, dergi ve televizyonlarda çevre ile ilgili programlara 

daha çok yer verilmelidir ( ̅=4,34)”, Otomotov Programında “Güneyde, bazı sahillerde görülen deniz 

kaplumbağalarını koruma çabaları boş işlerle uğraşmaktır ( ̅ =4,08)”, ―Ozon tabakasındaki incelme tüm 

insanları tehdit etmektedir  ( ̅ =3,69)”, “Deniz, akarsu ve göllerin kirlendiği haberleri abartılıdır( ̅ =3,68)”, 

Ģeklinde sıralanmaktadır. 

Tablo.6 incelendiğinde öğrencilerin Çevresel Tutum ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara göre, 

Makine Programı öğrencilerinin Çevresel Tutum puan otalaması ( ̅ =3,70),   Otomotiv Programı 

öğrencilerinin Çevresel Tutum puan ortalaması ise ( ̅ =3,40), her iki programın Çevresel Tutum puan 

ortalaması ise ( ̅ =3,56)‘dır. Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre Makine Programı aritmetik 

ortalaması ( ̅ =2,66),  ile ( ̅ =4,43) aralığında, Otomotiv Programı aritmetik ortalaması  ( ̅ =2,80) ile 

( ̅ =4,08) aralığında, her iki programın aritmetik ortalaması ise ( ̅ =2,78) ile ( ̅ =4,10) aralığında bir 

dağılım gözlenmektedir.  

 

Tablo. 6. Öğrencilerin Çevresel Tutum Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular  

 

       Çevresel Tutum ile  Ġlgili Maddeler 
 

Mak 

 

 ̅ 

Oto 

 

 ̅ 

 

 ̅ 

1 
-Türkiye‘de desteklenmesi gereken daha önemli projeler olduğu halde, Dünya 

Bankası‘nın hava kirliliğini ölçme projelerini desteklemesi gereksizdir. 
3,51 3,36 3,45 

2 
-Konut ve iĢyerlerinde doğalgaz kullanmanın hava kirliliği sorununun çözümüne bir 

katkısı olamaz. 
3,98 3,40 3,78 

3 +Ozon tabakasındaki incelme tüm insanları tehdit etmektedir. 4,41 3,69 4,10 

4 
+Ozon tabakasına zarar veren teknoloji ürünlerinin protesto edildiği toplantılar 

düzenlenmelidir. 
3,74 3,67 3,61 

5 -Deniz, akarsu ve göllerin kirlendiği haberleri abartılıdır. 3,50 3,68 3,52 

6 
+Büyük kentlerdeki içme suları, evlerde su filtreleri kullanmayı gerektirecek kadar 

kirlenmiĢtir. 
3,64 3,04 3,33 

7 
-Güneyde, bazı sahillerde görülen deniz kaplumbağalarını koruma çabaları boĢ iĢlerle 

uğraĢmaktır. 
3,95 4,08 4,01 

8 -Türkiye‘nin çölleĢme sorunu yoktur. 3,48 3,64 3,54 

9 
-Ġnsanların temiz havaya olan ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri için, kentlerin yakınlarında 

bulunan  ormanlık alanlara küçük konutlar yapmaları özendirilmelidir. 
3,40 3,28 3,33 

10 -Hava, su ve toprak tükenmeyen kaynaklardır. 3,73 3,52 3,68 

11 +Nükleer deneme yapan, hangi ülke olursa olsun, protesto edilmelidir. 3,41 3,40 3,41 

12 +Hızlı nüfus artıĢı, ciddi bir çevre sorunudur. 3,74 3,36 3,61 

13 +Geri kalmıĢ ülkelerdeki beslenme yetersizliği, çevre sorunlarının bir sonucudur. 3,39 3,16 3,36 

14 +Yerlere çöp atan yada tükürenlere müdahale edilmelidir. 4,11 3,40 3,91 

15 -GecekondulaĢma bir çevre sorunu değildir. 3,48 3,60 3,51 

16 
-Çevre koruma fikri, geliĢmekte olan ülkelerin kalkınmasını önlemek için batılılar 

tarafından uydurulmuĢtur. 
3,95 3,44 3,58 

17 +Çevre sorunlarına duyarlı olunması, bir ülkenin kalkınmasını engellemez. 3,43 2,80 3,29 

18 
-Çevreci grupların ortaya çıkıĢı, çevreyi korumaktan çok, arkadaĢ edinme ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır. 
3,41 3,08 3,51 
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19 
-Ülkelerin, kendi doğal kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına BirleĢmiĢ Milletler 

dahil, hiçbir kurum yada kuruluĢ karıĢmamalıdır. 
2,66 3,00 2,78 

20 -Gazete, dergi ve televizyonlarda çevre ile ilgili programlara daha çok yer verilmelidir. 4,34 3,56 3,85 

21 -Ülkeler, çevre sorunlarını çözmek için, Çevre Bakanlıklarını kurmalıdırlar. 4,43 3,28 3,84 

 Toplam  3,70 3,40 3,56 

 

 

SONUÇ 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı 

ve Otomotiv Programı öğrencilerinin çevresel tutumlarını ortaya koymaya yönelik olarak yapılan bu 

çalıĢmada elde edilen bulgulara göre; Makine Programı öğrencilerinin aldığı puan ortalaması ( ̅ 

=3,70)‖,  Otomotiv Programı öğrencilerinin aldığı puan ortalaması ( ̅ =3,40)‖ ve her iki programın 

aldığı puan ortalaması ise ( ̅ =3,56)‘dır. Bu dağılıma göre öğrencilerin Çevresel Tutumlarına yönelik 

olarak“kararlı” ve “ortanın üzerinde” bir tutuma sahip oldukları söylenebilir.  
Öğrenciler, “Ozon tabakasındaki incelme tüm insanları tehdit etmektedir”, “Gazete, dergi ve 

televizyonlarda çevre ile ilgili programlara daha çok yer verilmelidir”, “Ülkeler, çevre sorunlarını çözmek için, 

Çevre Bakanlıklarını kurmalıdırlar” sorularına yüksek katılım göstermişlerdir. Bunun yanında “Çevre 

Kuruluşuna Üyelik (16 kişi), Okulda Çevre Eğitimi Alma (36 kişi), Okul Dışında Çevre Eğitimi Alma (843 kişi)” 

durumları oldukça düĢük seviyededir. Buna KarĢılık “Çevreyle İlgili Etkinliğe Katılma (78 kişi)” durumu ise 

yüksektir. 

 

DüĢük gelir düzeyine  (Tablo.3) ve genç bir öğrenci profiline (Tablo.4) sahip araĢtırma 

grubundan elde edilen verilere göre (Tablo.6), çevresel duyarlılığın ekonomik Ģartlara ve yerleĢim 

yerlerine bağlı olmadığını, Çevresel Tutumun alınan eğitim ve duyarlılıkla birlikte kültürle alakalı 

olabileceği sonucunu söylemek mümkündür. Yapılan araĢtırma sonuçlarına genel olarak Çevresel 

Tutumların kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. Çevresel hassasiyetin daha da ileri düzeye 

çıkarılması için;  

 Öncelikle Çevre eğitimine okulöncesi eğitimden baĢlayarak bütün kademelerde yer verilmeli 

ve okul dıĢında bu eğitimin devam etmesi sağlanmalıdır. Çevrenin korunması ve yeterli bir 

çevre bilincine sahip olunması için baĢta aileler olmak üzere toplumun bütün kesimleri 

bilgilendirilmelidir. (ASLAN, ULUÇINAR SAĞIR, CANSARAN 2008) 

 Çevre sorunlarının önlenmesinde ve etkin çözümünde bireylerin eğitilmesi ve çevreye yönelik 

olumlu tutumlar geliĢtirmelerinin sağlanması büyük önem taĢımaktadır. Bunun için ailelerin 

de çevre eğitimine alınması önem arz etmektedir.  

 AraĢtırmanın sonuçları doğrultusunda, çevre sorunlarına duyarlılığı daha da arttırmak için 

üniversite gençliğinin çevre örgütlerine katılımları teĢvik edilmelidir. Meslek Yüksekokulu 

mezunu Teknik Eleman adaylarının çevre sorunlarına duyarlı olmaktan ziyade bu sorunlara 

çözüm de bulabilmeleri için proje üretmeye teĢvik edilmelidir. 

 Mekanikçi anlayıĢın yaklaĢık üç yüzyıllık egemenliği, toplumsal kurumları etkilemiĢtir. Bu 

etkilemenin masum olmadığı, tersine çevre sorunlarının ana nedeni olduğu ileri sürülmektedir. 

Çözümün ekonomi, siyaset, eğitim gibi toplumsal kurumların organik ve bütüncül bir 

yaklaĢımla yeniden yapılandırılması ile mümkün olabileceği, ancak bunun bütünüyle anlayıĢ 

ve tutum değiĢikliğine bağlı olduğu belirtilmektedir (ġAMA, 2003). 

Çevre eğitimi, doğal veya insanlar tarafından inĢa edilen çevreler hakkında duyarlı ve bilgili bir 

vatandaĢlık anlayıĢını geliĢtirmeyi hedefleyen bir çalıĢma alanıdır. Çevre sorunlarını çözmek için 

gerekli zihinsel altyapı kamu bilincinde oluĢmalı ve yeni sorunların ortaya çıkmasını da önlemelidir. 

Çevre eğitimi, ayrıca insanlarda sorgulama, problem çözme, karar verme becerilerini geliĢtirmeyi 

amaçlamalıdır (GÖRÜMLÜ 2003) Çevre duyarlılığı konusunda düzenli eğitimler yapılarak duyarlı 

olan grupları eyleme geçirerek, davranıĢ değiĢikliklerinin oluĢturulması sağlanmalıdır. Çevre 

bilincinin oluĢturulmasında konuyla ilgili kamu ve özel kuruluĢlar medya ile iĢbirliği sağlamalıdır. 

Çevre karĢı sorumluluk duygusu kazanmamıĢ bireyler ile çevre sorunlarıyla mücadele etmek mümkün 

gözükmemektedir. Çevrenin bize geleceğin bir emanet olduğu duygusu kazandırılarak, çevre 

farkındalığı oluĢturulabilir.  
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Özet 

Bu çalıĢmanın amacı 12 hafta boyunca yapılan tenis temel eğitim egzersizlerinin erkek çocuklarda 

vücut kompozisyonları, esneklik ve reaksiyon zamanları üzerine etkilerini belirlemektir. Bu amaçla 

sağlık problemi bulunmayan, 15,00 ± 0,47 yıl ve boy ortalamaları 165,10 ± 6,44 cm olan 20 erkek 

gönüllü olarak katıldı. 

Çocuklara 12 hafta boyunca tenis temel eğitimi antrenmanları uygulanmıĢtır. Egzersiz faaliyetleri 

öncesi ve 12 haftalık egzersizlerin bitiminden iki gün sonra alınan ölçümlere ait değerlere SPSS 19.0 

for Windows istatistik paket programında, verilerin normal dağılım göstermelerinden dolayı ön test – 

son test değerlerini karĢılaĢtırmak amacıyla ―Paired Samples T- Test‖ testi uygulandı.  

Tenis temel eğitimi uygulamaları sonucunda VYY, VYK, YVK ve sağ el reaksiyon zamanı ön test son 

test değerleri arasında p<0,01, VA, VKĠ ile esneklik değerleri arasında ise p<0,05 düzeylerinde 

anlamlı farklılıklar tespit edildi. 

Sonuç olarak, ortaöğretim çağındaki çocuklara uygulanan tenis temel egzersiz programının özellikle 

vücut kompozisyonu ve esneklik değerleri üzerine olumlu etkisi olduğu görülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Tenis, Vücut Kompozisyonu, Esneklik, Reaksiyon Zamanı 

 

Abstract 

. The aim of this study was to determine the effect of 12 weeks basic tennis training in  adolescents  on  

body composition,  flexibility and reaction time. For this purpose, 20 volunteer men participants, who 

no any health problems. They have 15.00 ± 0.47 years and average height 165.10 ± 6.44 cm.  

 The basic tennis training was applied to the participants for 12 weeks.Two measurements were taken 

from subject: Before exercise and after the and of 12 weeks.SPSS 19.0 software"Paired Samples T 

Test" test was applied. due to the data shows normal distribution values.  

After the tennis based training applications we found significant differences  between pre-post test 

values  of VYY, VYK, YVK and  right hand reaction time between p<0,01, also VA, VKĠ and 

flexibility values p<0,05. 

As a result, the basic tennis training program has  positive some e effect in adolescents  on body 

composition and flexibility values . 

Key Words: Tennis, Body Composition, Flexion, Reaction Time 

GĠRĠġ 

Günümüzde teknolojik ilerlemeler ve alım gücünün artmasıyla birlikte insanların ulaĢabildiği spor 

branĢları da çeĢitlenmiĢ, geçmiĢte zengin sporu olarak bilinen tenis ile ilgilenenlerin sayısı da buna 

paralel artmıĢtır. Ülkemizde geliĢen performans sporlarından birisi olan tenisin rekreatif bir faaliyet 

olarak katılımların da giderek arttığı görülmektedir. Ayrıca sporun sağlık ve sağlıklı geliĢim açısından 

büyük bir öneme sahip oluĢu da tenisin tercih edilme sebeplerinden bir diğeridir. Gerek görsel açıdan 

gerekse mücadele özelliklerinden dolayı tenis çocuk ve gençler tarafından da oldukça tercih 

edilmektedir. 

Çocuğun, buluğ çağı öncesi ve sonrası uygun yüklemelerle düzenli olarak yaptığı spor etkinlikleri, 

sağlıklı bir fizik yapısının geliĢmesini sağlarken, genç yaĢlarda fizik yapısının bozulmasını 

geciktirmede de önemli bir rol oynamaktadır (Ertat, 1984:77). Sağlıklı bir yaĢam sürdürmenin 
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gereklerinden birisi de ideal bir vücut kompozisyonuna sahip olmaktır. Ayrıca ilgili spor branĢının 

gerekliliklerini yerine getirebilecek bir vücut kompozisyonuna sahip olmak o branĢta baĢarılı 

olabilmek için önemli bir faktördür. Yapılan bir çok çalıĢmada egzersiz faaliyetleri ile vücut 

kompozisyonun olumlu yönde geliĢtiği görülmüĢtür (Erol vd, 1999:12, UğraĢ vd.2002:241.,Çolakoğlu 

ve ġenel. 2003:57).  

Esneklik egzersiz faaliyetleri sonucunda etkilenen fizyolojik parametrelerden bir diğeridir. Esneklik, 

spor bilimciler ve fizyoterapistler tarafından bir bireyin fiziksel kapasitesinin geliĢimini ölçmek için 

kullanılan, fiziksel uygunluğun bir bileĢenidir (Harvey, Mansfield. 2000:98). Tenis branĢında uygulanan 

temel tekniklerin birçoğu eklem açılarının geniĢliği ile doğrudan iliĢkilidir. Esnekliğin yetersiz 

geliĢimi ve rezervinin olmayıĢı, kuvvet, sürat ve koordinasyon geliĢimini olumsuz etkiler ve 

hareketlerin mükemmelleĢtirilmesini azaltır (Zorba,2001:339).                  

Tenis, hızlı reaksiyon, çabuk ivme kazanma ve tüm vücut hareketleriyle hızlı yön değiĢtirme yeteneği 

gerektirir (AkĢit, 2002). Tekniğin doğru uygulanabilmesi için topa en uygun zamanda vuruĢ tepkisi 

gösterilmelidir. Reaksiyon zamanı, uyarımlara karĢı ilk kassal tepki ya da hareketi gerçekleĢtirmesi 

arasındaki süreyi belirleyen kalıtsal bir özelliktir (Bompa, 1998:369). Reaksiyon zamanı çoğu sporda 

belirleyici bir etmendir ve düzenli antrenmanlar aracılığı ile geliĢtirilebilir (Çolakoğluvd. 1993:32). 

Tenis branĢında yapılan çalıĢmalara bakıldığında görsel, iĢitsel ve duysal reaksiyon faaliyetlerinin 

tümünü içinde barındıran özel bir spor dalı olduğu söylenebilir. Uygulanan neredeyse bütün temel 

tekniklerde optimal reaksiyon zamanını gerektirir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM    

Bu çalıĢmaya, yaĢ ortalamaları 15,00 ± 0,47 yıl ve boy ortalamaları 165,10 ± 6,44 cm olan 20 erkek 

gönüllü olarak katılmıĢtır. Deneklere 12 hafta boyunca haftada 3 gün 90 dakika süreyle tenis temel 

eğitim egzersizleri yaptırılmıĢtır.  

Ölçümler egzersiz uygulamaları baĢlamadan hemen önce ve son egzersiz çalıĢmasından iki gün sonra 

olmak üzere iki defa alınmıĢtır. Boy uzunluğu, boy ölçer aleti ile ölçülerek cm cinsinden, vücut 

ağırlığı elektronik baskül ile ölçülerek kg cinsinden kaydedildi. Vücut kütle indeksi = vücut ağırlığı 

(kg) / boyun uzunluğu (m2) formülü ile hesaplandı. 

Vücut kompozisyonu, Holtain marka skinfold kaliper ile vücudun dört bölgesinden (Biceps, triceps, 

subscapula, suprailiac) alınan deri kıvrımı kalınlığı ölçümü ile belirlenmiĢtir. Vücut yoğunluğunun 

hesaplanmasında Durning-Womersley‘in çocuklar için geliĢtirdiği formül, vücut yağ oranın 

hesaplanmasında ise Siri‘nin formülü kullanılmıĢtır (Durning ve Womersley,1974:77., Tamer, 2000:48). 

Vücut yağ oranının hesaplanmasından sonra yağ kütlesi ve yağsız vücut kütlesi hesaplanmıĢtır  

Deneklerin alt sırt ve hamstring esnekliği otur-eriĢ testi, gövde ekstansiyonu ise ―TAKEI physical 

fitness test trunk extension matter‖ cihazı ile ölçülmüĢtür. El reaksiyon zamanları Davis ve Fang‘in 

hazırladıgı Sımple Reaction Time ve Choise Reaction Time V.3.20 ile (Davis,ve Fang. 1990) ayak 

reaksiyon zamanları ise Nelson ayak reaksiyon testi ile ölçülmüĢtür (Tamer, 2000:48). 

ÇalıĢmadan elde edilen verilere SPSS 19.0 for Windows istatistik paket programında tanımlayıcı 

istatistik yapılmıĢ, verilerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov- Smirnov testi ile belirlenmiĢtir. 

Antrenman öncesi ve sonrası değerlerin karĢılaĢtırılması için ―Paired Samples T-Test‖ uygulanmıĢtır. 

 

BULGULAR  

Tenis temel eğitim antrenmanlarının vücut kompozisyonu, esneklik ve reaksiyon zamanın üzerine 

etkilerini araĢtırmak amacı ile yapılan çalıĢmaya ait ön test – son test değerleri Tablo1‘ de verilmiĢtir 

Tablo 1: Tenis oyuncularının vücut kompozisyonu, esneklik ve reaksiyon süreleri sonuçları 

 ÖLÇÜM N X SS t Sig. (P) 

Vücut Ağırlığı  

(VA) (kg) 

Ön Test 20 51,50 4,43 
-2,222 ,053* 

Son Test 20 53,87 5,41 

Vücut Kitle Ġndeksi 

(VKĠ) (kg/m2) 

Ön Test 20 18,87 ,74 
-2,247 ,051* 

Son Test 20 19,74 1,31 

Vücut Yağ Yüzdesi 

(VYY) (%) 

Ön Test 20 11,99 3,11 
6,929 ,000** 

Son Test 20 9,07 3,22 

Vücut Yağ Kütlesi 

(VYK) (kg) 

Ön Test 20 6,16 1,60 
4,740 ,001** 

Son Test 20 4,92 1,92 
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Yağsız Vücut 

Kütlesi (YVK) (kg) 

Ön Test 20 45,34 4,36 
-3,821 ,004** 

Son Test 20 48,95 4,92 

Esneklik  

(cm) 

Ön Test 20 16,29 6,94 
-2,750 ,022* 

Son Test 20 21,21 6,71 

Sırt Ekstansiyonu 

(cm) 

Ön Test 20 29,91 5,15 
-,747 ,474 

Son Test 20 31,07 4,78 

Sağ El Reaksiyon 

Süresi  (msn) 

Ön Test 20 418,16 26,88 
3,936 ,003** 

Son Test 20 368,86 37,98 

Sol El Reaksiyon 

Süresi  (msn) 

Ön Test 20 409,58 24,03 
2,158 ,059 

Son Test 20 364,46 60,18 

Sağ Ayak Reaksiyon 

Süresi  (msn) 

Ön Test 20 ,194 ,018 
-1,609 ,142 

Son Test 20 ,205 ,020 

Sol Ayak Reaksiyon 

Süresi (msn) 
Ön Test 20 ,201 ,020 

-,818 ,435 
Son Test 20 ,206 ,021 

* P < 0,05      ** P < 0,01       

 

Tablo incelendiğinde, 12 haftalık tenis uygulamalarında VYY, VYK, YVK ve sağ el reaksiyon süresi 

(p<0,01) ön test ve son test değerleri arasında ve vücut ağırlığı, VKĠ ve esneklik (p<0,05) ön test ve 

son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. 

 

TARTIġMA ve SONUÇ 

 

Bu çalıĢma, 12 hafta boyunca yapılan tenis uygulamalarının oyuncuların vücut kompozisyonları, 

esneklik ve reaksiyon zamanları üzerine etkilerini belirlemek, aynı zamanda bu dönemde vücut 

kompozisyonlarında meydana gelen değiĢikliklerin esneklik ve reaksiyon zamanları üzerine etkilerini 

incelemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

12 haftalık tenis uygulamaları sonucunda vücut ağırlığı ile VKĠ‘nde  p<0,05 oranında istatistiksel 

olarak anlamlı artıĢlar tespit edilmiĢtir.VYY ve VYK ‘nde p<0,01 oranında istatistiksel olarak anlamlı 

azalmalar,bu sonuçlara paralel beklenen YVK ‗nde p<0,01 oranında istatistiksel olarak anlamlı artıĢlar 

tespit edilmiĢtir. Polat ve arkadaĢları (2003:127) 14 yaĢında olan spor yapan ve spor yapmayan erkek 

adolesan çocukların fiziksel uygunluk düzeyleri ile antropometrik özelliklerini incelemiĢ.32 sporcu 34 

sedenterin boylarında anlamlı bir fark bulmazken, sedanterlerin kilo değerlerinin sporcuların kilo 

ortalamalarından daha yüksek olduğunu bulmuĢtur. AktaĢ (2010) 8 haftalık kuvvet ağırlıklı 

antrenmanların ön test-son test değerlerinde vücut ağılıklarında bir değiĢiklik olmadığını, yağ 

dokusunda ise 8 haftada deney grubunun değerlerinde azalma olduğunu saptamıĢtır. Gökhan ve 

arkadaĢlarının (2011:69) yetiĢkin sedanter genç erkeklerde yüzme eğitiminin vücut kompozisyonu ve 

motorik özellikler üzerindeki etkisine baktıkları çalıĢmada yüzme temel eğitiminin vücut yağ 

yüzdesini düĢürdüğünü saptamıĢlardır. 

Yaptığımız araĢtırmanın sonuçlarında vücut ağırlığının artmasına rağmen bu artıĢın vücut yağ 

kütlesinde görülmemesi dolayısıyla yağsız vücut kütlesindeki anlamlı azalmalar tenis egzersizlerinin 

vücut kompozisyonunda pozitif değiĢimlere etki ettiğini belirtebiliriz.  

ÇalıĢmamız sonucunda tenisçi grubun esnekliklerinde p<0,05 oranında istatistiksel olarak anlamlı artıĢ 

tespit edilmiĢtir. Sırt ekstansiyon değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da artıĢ meydana 

geldiği görülmektedir. Polat ve arkadaĢları (2003:127) düzenli egzersiz yapan 14 yaĢındaki gençlerin 

yapmayanlara göre önemli oranda yüksek esneklik değerlerine ulaĢtığını belirtmiĢtir. Gökhan ve 

arkadaĢları yüzme temel eğitimi çalıĢması yaptırdıkları grubun esneklik değerlerinde ise anlamlı 

farklılıklar bulmamıĢlardır (2011:69). Özcan 12 ay boyunca uyguladığı tenis temel eğitim 

çalıĢmalarında çalıĢma grubunun verilerinde anlamlı farklılıklara rastlamamıĢtır (Özcan,2011).  

AraĢtırmamız sonuçlarına bakıldığında hızlı büyüme döneminde olan gençlerin ön test son test 

esneklik değerlerinde anlamlı artıĢlar bulunmuĢtur. GeliĢim çağı boyunca reaksiyon süresi çok hızlı bir 

Ģekilde geliĢmektedir. En yüksek seviyesine yaklaĢık 15 yaĢ üstü 20 yaĢ altında eriĢildiği, yetiĢkin 

seviyede durağan bir hızı izlediği bildirilmektedir (Era ve Jokela. 1986:111). 

12 haftalık tenis uygulamaları sonucunda sağ el reaksiyon zamanında p<0,01 oranında istatistiksel 

olarak anlamlı azalmalar tespit edilirken sol el reaksiyon zamanında ise istatistiksel olarak anlamlı 
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olmasa da yine azalma meydana geldiği görülmektedir. Yaptığımız çalıĢma ayak reaksiyon 

zamanlarında anlamlı olabilecek bir değiĢim olmadığını göstermiĢtir (p>0,05). Yildirim 10 yaĢ grubu 

çocuklara uyguladıkları 12 haftalık tenis antrenmanını çocuklarını reaksiyon zamanlarını anlamlı 

olarak kısalttıklarını bulmuĢlardır (2011:257). Verma 20 bayan 20 erkek gence uyguladığı uzun süreli 

egzersiz sonucunda deney grubunun reaksiyon zamanlarında anlamlı oranda düĢüĢler bulmuĢlardır 

(2011). Dave 36 çocuk üzerinde yaptığı çalıĢmada egzersiz grubuna 30 dakika egzersiz yaptırırken 

kontrol grubuna 30 dakika tv izletmiĢ egzersiz grubunun değerlerini anlamlı olarak yüksek bulmuĢtur 

(2010:122). Reaksiyon zamanının doğuĢtan gelen özel motorik özellikten olduğu  ve sınırlı oranda 

geliĢtirildiği varsayımına rağmen çalıĢmamızın sonuçları reaksiyon zamanının geliĢtirilebilir olduğunu 

gösteren değerlere sahip olmuĢtur. 

Yapılan literatür taramasında erkekler için 15 yaĢ düzeyinde vücut kompozisyonu ve esneklik 

değerleri çok fazla geliĢme göstermemiĢ ÇalıĢmamızda ise anlamlı geliĢme sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Bu sonuçlarımız literatüre çok uyum sağlamazken reaksyon zamanındaki geliĢme literatür  sonuçlarına 

paraleldir. 

Sonuç olarak, ortaöğretim çağındaki çocuklara uygulanan tenis temel egzersiz  programının özellikle 

vücut kompozisyonu ve esneklik değerleri üzerine olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Okullarda tenis 

kortlarının yapılması sayesinde çocukların boĢ zamanlarını bu alanlarda değerlendirmelerinin yanı sıra 

bu branĢta yapılacak egzersizlerin bazı fiziksel ve motorik özelliklerin geliĢtirilmesi açısından da katkı 

sağlayabileceği söylenebilir. Ayrıca gelecekte yaĢam kalitelerini artırabilecek fiziksel aktivite 

alıĢkanlığı kazanmalarına da önemli bir etken olacağı düĢünülmektedir. 

Bu sonuçlar ıĢığında, araĢtırmamızda elde ettiğimiz değerlerin 12 hafta boyunca uygulanan egzersizin, 

vücut kompozisyonuna, esneklik değerlerine, reaksiyon zamanına olumlu etkileri olduğunu, adolesan 

dönemde olduğu varsayılan çocukların fiziksel ve fizyolojik geliĢimlerinde düzenli fiziksel aktivitenin 

katkı sağlayabileceği, tenis sporunun yalnızca performans sporcularının uygulaması için değil hayatın 

tüm dönemi boyunca fiziksel aktivite yapmasını önerdiğimiz sedenter gençlere de uygulanması, 

Ayrıca çalıĢmanın sonuçlarının hormonal değerlendirmeler yapılarak uygulanması, çalıĢma grubunun 

farklı yaĢ düzeylerinde denenmesi, aynı ve farklı yaĢ grubu bayanlara da egzersizlerin uygulanarak 

sonuçlarının değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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Özet 

 

Ülkemizin geliĢmiĢlik düzeyine paralel olarak araç sayısı son yıllarda hızla artmaktadır. Araç 

kullanıcıları; satıĢ sonrası periyodik bakım veya herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerden 

veya özel servislerden hizmet almaktadır. Kullanıcılar garanti süresi içerisinde yetkili servisleri tercih 

etmektedir. Aracın garanti süresi dolduktan sonra kullanıcıların büyük çoğunluğu yetkili servislerden 

vazgeçmektedir. Birçok araç sahibi yetkili servis yerine belli bir markaya yönelik faaliyet gösteren 

özel servisleri, bazı kullanıcılar ise farklı markalara hizmet veren tamirhaneleri tercih etmektedir. 

MüĢteriler az maliyetle ve daha hızlı hizmet almak için yetkili servislerden vazgeçmekte, yetkili 

servisler ise büyük bir müĢteri kaybı yaĢamaktadır. 

Bu çalıĢmada, 0-10 yaĢ arası araca sahip kullanıcılara anket uygulanmıĢtır. Anket üç kısımdan 

oluĢmaktadır. Birinci kısımda hizmet aldığı iĢyerini, ikinci kısımda çalıĢanları, üçüncü kısımda ise 

alınan hizmet ve maddi nedenleri ölçmeye yarayan sorulardan oluĢmaktadır. Elde edilen verilerden 

faydalanılarak, yetkili servislerin müĢteri kaybının nedenlerini ortaya koymak; araç sahibi veya 

kullanıcıların ise kaliteli bir hizmet almaları amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢma sonucunda; verilerin bir kısmı değerlendirildiğinde, araç sahiplerinin % 45,82‘si çalıĢanlar ile 

ilgili nedenlerden, %47,64‘ü alınan hizmetin ve parça maliyetlerinin yüksek olmasından, % 53,06‘sı 

ise fiziki ve hizmet kalitesindeki yetersizliklerden dolayı yetkili servisleri tercih etmediklerini 

belirtmiĢlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Yetkili Servis, Otomotiv, Satış Sonrası Hizmetler.  

 

 

The Investıgatıon Of The Reasons Why Vehicle Users Dont Prefer Authorızed 

Automotıve Servıces 
 

Abstract 

 

In parallel to the development level of our country, the number of vehicles is increasing rapidly in 

recent years. Vehicle users are supplying service from the authorized or private services after-sales 

maintenance or in the event of any malfunction. Users prefer authorized service within the warranty 

period. After the warranty expires, the vast majority of users are giving up from the authorized 

services. Many vehicle owners prefer a private service operating for a special brand rather than an 

authorized service, also some users prefer garages serving for different brands. To get faster service at 

a lower cost customers discards authorized services, and the authorized dealers are experiencing the 

loss of a major customers. 

In this study, a survey were administered to people that have 0-10 year old vehicles. The survey 

consists of three parts. The first part consists of questions about where they take their service from; the 

second part is about employees, the third part is about financial reasons. It is aimed to reveal the 

causes of losing the customers of authorized services and owners or users of vehicles take a quality 

service for benefiting from the obtained data. 

In conclusion; when some parts of the data are evaluated, 45,82 % of vehicle owners did not prefer 

authorized service for reasons related to the employees, 47,64 % for due the high cost of the labor and 

parts, while 53,06 % for deficiencies in physical and service quality. 

Keywords: Authorized Service, Private Service, Automotive, Aftermarket Services. 
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GĠRĠġ 

 

Ülkemizde araç sayısı son yıllarda hızla artmaktadır. Araç kullanıcıları; satıĢ sonrası periyodik 

bakım veya herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerden veya özel servislerden hizmet 

almaktadır. Birçok araç sahibi yetkili servis yerine belli bir markaya yönelik faaliyet gösteren özel 

servisleri, bazı kullanıcılar ise farklı markalara hizmet veren tamirhaneleri tercih etmektedir. 

MüĢteriler az maliyetle ve daha hızlı hizmet almak için yetkili servislerden vazgeçmekte, yetkili 

servisler ise büyük bir müĢteri kaybı yaĢamaktadır. 

Yetkili servis istasyonu; üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; 

kullanım ömürleri süresince satıĢ sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, 

kendileri tarafından veya aralarındaki sözleĢme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel 

kiĢiler tarafından kurulan ya da kurulmuĢ bulunan tesisleridir. Özel servis; herhangi bir üretici veya 

ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarını ifade eder (Anonim, 2014). 

Türkiye Ġstatistik Kurumu‘nun 10 Mayıs 2016 tarih ve 21603 sayılı haber bültenine göre; Mart 

ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 252 bin 146 adet taĢıtın %53,1’ini otomobil, 

%16,3‘ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,5‘ini traktör, %4‘ünü kamyon, %2,2‘sini minibüs, 

%1,1‘ini otobüs, %0,2‘sini ise Grafik 1‘de gösterildiği gibi özel amaçlı taĢıtlar oluĢturmaktadır. Son 

10 yılda Türkiye‘deki motorlu kara taĢıtı sayısı Tablo 1‘de verilmiĢtir. (Anonim, 2016) 

 

Tablo 1: Yıllara göre motorlu kara taĢıtı sayısı 

Yıl  Toplam  Otomobil  Minibüs   Otobüs 

 Kamyonet   Kamyon 

Motosiklet 

Özel 

Amaçlı 

TaĢıtlar 

Traktör 

2007  13 022 945  6 472 156   372 601   189 128  1 890 459   729 202  2 003 492   38 573  1 327 334 

2008  13 765 395  6 796 629   383 548   199 934  2 066 007   744 217  2 181 383   35 100  1 358 577 

2009  14 316 700  7 093 964   384 053   201 033  2 204 951   727 302  2 303 261   34 104  1 368 032 

2010  15 095 603  7 544 871   386 973   208 510  2 399 038   726 359  2 389 488   35 492  1 404 872 

2011  16 089 528  8 113 111   389 435   219 906  2 611 104   728 458  2 527 190   34 116  1 466 208 

2012  17 033 413  8 648 875   396 119   235 949  2 794 606   751 650  2 657 722   33 071  1 515 421 

2013  17 939 447  9 283 923   421 848   219 885  2 933 050   755 950  2 722 826   36 148  1 565 817 

2014  18 828 721  9 857 915   427 264   211 200  3 062 479   773 728  2 828 466   40 731  1 626 938 

2015  19 994 472  10 589 337   449 213   217 056  3 255 299   804 319  2 938 364   45 732  1 695 152 

2016(1)  20 252 146  10 752 863   454 332   218 662  3 305 886   812 398  2 949 778   47 312  1 710 915 

Kaynak: TÜĠK. 

(1) Veriler Mart ayı sonu itibariyledir.       

 

Grafik1. Trafiğe kaydı yapılan taĢıt sayısı, Mart 2016. 

Kaynak: TÜĠK. 
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Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan, Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırması Raporu‘na göre; 

Türkiye‘de motorlu araçların tamir ve bakımı alanında faaliyet gösteren teĢebbüs sayısı 2013 yılında 

6.773‘tür. Bununla birlikte, 2011 yılı itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren yaklaĢık 2.000 adet yetkili 

servis bulunmaktadır. Bunlardan yarısına yakını satıĢ, servis ve yedek parça hizmetini bir arada 

verirken, diğer yarısı ise sadece servis olarak faaliyet göstermektedir. Aynı rapora göre; araç sağlayıcı 

ve dağıtıcıların, araç satıĢına kıyasla yedek parça ve bakım onarım hizmetlerinden daha fazla kar elde 

ettikleri, yetkili servislerin ortalama cirosunun bağımsız servislere göre yüksek olduğu  belirtilmiĢtir 

(Gündüz ve ark., 2013). 

Garanti süresi içindeki araçların kullanıcıları, bakım onarım hizmetleri için yetkili servisleri 

tercih etmektedir. 3 yaĢ altı aracı olan kullanıcılar, bakım onarım hizmetlerinde çoğunlukla yetkili 

servisleri; 3-5 yaĢ arası aracı olan kullanıcılar, hem yetkili hem de bağımsız servisleri; 5 yaĢ üstü aracı 

olan kullanıcıların büyük bir kısmı ise özel servisleri veya tamirhaneleri tercih ettiği görülmektedir.  

Bu araĢtırmanın amacı; elde edilen verilerden faydalanılarak, araç kullanıcılarının Yetkili 

Servisleri tercih etmeme nedenlerini ortaya koymaktır. Bununla birlikte kullanıcıların daha kaliteli, 

hızlı ve ekonomik bir hizmet almalarına katkıda bulunmaktır.  

YÖNTEM 

 Türkiye‘deki çeĢitli illerde 0-10 yaĢ arası araca sahip otomobil kullanıcılarına anket 

uygulanmıĢtır. Anket üç kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısım hizmet alınan iĢyerinin fiziki yapısından 

kaynaklanan sebepleri, ikinci kısım iĢyeri çalıĢanlarından kaynaklanan sebepleri, üçüncü kısım ise 

alınan hizmetten ve maddi nedenlerden kaynaklanan sebepleri ölçmeye yarayan sorulardan 

oluĢmaktadır. 

 Anket formu son halini almadan önce, sorulardaki eksiklik ve hataların belirlenebilmesi 

amacıyla hazırlanan anket formu taslağı, Karaman, Konya, Ankara ve Adana‘da hedef kitleden birkaç 

kiĢiye uygulanarak, gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. Buna göre ankete son Ģekli verilerek, hedef kitleye 

uygulanmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesi Microsoft Office Excel programı yardımıyla yapılmıĢtır.  

Anketler, hedef kitleden bazılarına telefonla çalıĢma hakkında bilgi verilip elektronik posta 

yoluyla, bazılarına ise yüz yüze görüĢmeler yapılarak uygulanmıĢtır. Hedef kitle olarak 115 araç sahibi 

seçilmesine rağmen bunlardan 108 tanesinden ölçülebilir nitelikte veri alınabilmiĢtir. Bu çalıĢmada bir 

durum tespiti yapılmıĢtır. Anket sonuçlarının değerlendirmesi % olarak verilmiĢ, bir istatistikî 

program kullanılmamıĢtır. 

BULGULAR 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek grafik Ģeklinde sunulmuĢtur. Benzer 

nitelikteki sorular aynı grafikte verilmiĢtir. Grafik 1‘de araç kullanıcılarının yetkili servisleri tercih 

etmemede servis ağı geniĢliğinin etkisi görülmektedir. 

 

 
 

Grafik 1: Servis ağı geniĢliğinin etkisi 
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AraĢtırmaya katılan kullanıcılar, Yetkili servisleri tercih etmeme de ―Servis ağının genişliği ne 

kadar etkilidir?‖ sorusuna  % 51,4‘ü çok etkili, %32,8‘i etkilidir, %2,80‘i ise etkisizdir Ģeklinde cevap 

vermiĢlerdir. Kullanıcılar için araçlarını satın aldıktan sonra satıĢ sonrası hizmet ağına ulaĢılabilirliği 

önemli bir kriterdir. Servis ağının geniĢliği, kullanıcıların hizmete ihtiyaç duyduklarında cevap verme 

kolaylığı ve hızını sağlamaktadır. Bu kriterler aynı zamanda kullanıcıların marka tercihinde de önemli 

bir etkendir.  

 

 
 

Grafik 2: Bakım ve parça maliyetinin etkisi 

 

Araç kullanıcıları ―Bakım ve parça maliyetleri ne kadar etkilidir?‖ sorusuna Grafik 2‘de 

görüldüğü gibi; % 54,21‘i çok etkili, %33,64‘ü etkili, %3,74‘ü ise etkisiz bulmaktadır. Yetkili 

servislerde bakım, parça ve iĢçilik ücretleri özel servislere göre daha yüksektir. Kullanıcılar garanti 

süresi dolduktan sonra araçlarını aynı hizmeti daha ucuza yaptırabilecekleri özel servisleri veya 

tamirhaneleri tercih etmektedir. 

 

 
 

Grafik 3: Gereksiz parça değiĢiminin etkisi 

 

Ankete katılan kullanıcılar ―Gereksiz parça değişimi ne kadar etkilidir?‖ sorusuna Grafik 3‘te 

görüldüğü gibi % 46,73‘ü çok etkili, %27,10‘u etkili, %11,21‘i ise etkisiz Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. 

Etkisiz olarak cevap veren kullanıcıların oranı bu grafikte diğerlerine göre daha yüksektir. Yetkili 

servislerde sabit olarak kullanılan cam suyu, üstüpü, yıkama ücreti, balata temizleme spreyi v.b. sarf 

malzemeler; özel servislerde isteğe bağlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yetkili servislerde fren 
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balatası veya katkı maddeleri gibi o an için değiĢim ve kullanımı zorunlu olmayan ama değiĢmesi ve 

kullanılması tavsiye edilen parçalar da, kullanıcıda gereksiz bir parça değiĢim algısı oluĢturmaktadır. 

 

 
 

Grafik 4: Servis çalıĢanlarının eğitim seviyesinin etkisi 

 

 ―Servis çalışanlarının eğitim seviyesi ne kadar etkilidir?‖ sorusuna, araç kullanıcılarının % 

48,60‘ı çok etkili, %35,51‘i etkili, %5,61‘i ise etkisiz Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Her kullanıcı 

bilgisine ve deneyimine güvendiği servis veya tamirhanelerden hizmet almak ister.  Bu durum yetkili 

servislerde hizmet içi eğitimlerle; özel servislerde ve tamirhanelerde ise çıraklık eğim merkezleri 

tarafından verilen kurslarla sağlanmaktadır. Ayrıca servis donanım, araç-gereç tedarikçileri tarafından, 

kiĢilere özel eğitimler de verilmektedir. Bu eğitimleri almıĢ olan çalıĢanlar,  kullanıcılarda Grafik 4‘te 

görüldüğü gibi büyük bir güven algısı oluĢturmaktadır. 

  

 
 

Grafik 5: Serviste araca yapılan iĢlemleri görmemenin etkisi 

 

AraĢtırmaya katılan kullanıcılar ―Serviste aracınıza yapılan işlemleri görmemek ne kadar 

etkilidir?‖ sorusuna  % 47,66‘sı çok etkili, %32,71‘i etkili,%12,15‘ az etkili, %7,48‘i ise etkisizdir 

Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Araç kullanıcıları; araçlarına yapılan iĢlemleri, değiĢen parçaları ve arıza 

durumlarını görmek ve bilmek istemektedir. Yetkili servislerde bu mümkün olmadığından kullanıcılar 

özel servis veya tamirhaneleri tercih etmektedir. Grafik 5‘te yetkili servisleri tercih etmede, serviste 

araca yapılan iĢlemleri görmemenin etkisi sunulmaktadır. 
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Grafik 6: Servis çalıĢanlarının tutum ve davranıĢlarının etkisi 

 

 ―Servis çalışanlarının tutum ve davranışları ne kadar etkilidir?‖ sorusuna araĢtırmaya katılan 

kullanıcıların  % 58,88‘i çok etkili, %31,78‘i etkili, %2,80‘i ise etkisizdir Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. 

Kullanıcılar araçlarına hizmet alımında kendisine değer verildiğini hissettiren tutum ve davranıĢları 

görmek istemektedir. Yetkili servislerde araç trafiği yoğun olduğundan müĢteri danıĢmanı müĢterilere 

yeterli zaman ayıramamakta her müĢteri ile yeteri kadar ilgilenememektedir. Ayrıca müĢteriye karĢı 

tavır, ilgi ve alaka daha resmi olmaktadır. Ancak özel servislerde veya tamirhanelerde kullanıcı ile 

çalıĢanlar daha yakından ve samimi bir iletiĢim içerisinde olmaktadırlar. Grafik 6‘da yetkili servisleri 

tercih etmeme nedenlerinde, servis çalıĢanlarının tutum ve davranıĢlarının etkisi görülmektedir. 

 

 

 
 

Grafik 7: Servis hizmet hızının etkisi 

 

Ankete katılan kullanıcıların; ―Servis hizmet hızı ne kadar etkilidir?‖ sorusuna  % 65,42‘si çok 

etkili, %29,91‘i etkili, %0,93 gibi çok az bir grup ise Grafik 7‘de görüldüğü üzere etkisizdir Ģeklinde 

cevap vermiĢlerdir. Yetkili servislerde araç trafiği yoğun olduğu için müĢteri önceden randevu alması 

gerekmektedir. Ayrıca servise gittiğinde kendinden önce sırada baĢka araçlar olduğu için bekleme 

süresi artmaktadır. Hiç araç olmasa dahi, yetkili servislerde zorunlu iĢlemlerden (müĢteri kabul, iĢ 

emri v.b.) dolayı özel servislere göre zaman daha uzun olmaktadır. Kullanıcılar daha hızlı ve doğrudan 

hizmet aldıkları için özel servisleri tercih etmektedirler. Bakım onarım hizmet süresinin mümkün 

olduğunca kısa tutulması yetkili servislerin tercih edilmesinde önemli bir etken olacaktır. 
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SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada, 0-10 yaĢ arası araca sahip otomobil kullanıcılarına anket uygulanmıĢtır. Araç 

sahipleri ankete içtenlikle cevap verdikleri, değerli düĢüncelerini paylaĢtıkları görülmüĢtür. 

Kullanıcıların gerek araç alırken, gerekse satıĢ sonrası hizmet alımlarında bazı kriterlere önem 

verdikleri görülmektedir. Yukarıdaki tablolardan anlaĢıldığı üzere kullanıcıların tercih sebeplerinin en 

baĢında hizmet hızı gelmektedir. Ġkinci sırada hizmet alımında çalıĢanların tutum ve davranıĢları tercih 

sebebi olmaktadır. Diğer bir önemli sebep ise bakım ve parça maliyetleri yer almaktadır.  

Araç sahipleri araçlarına yapılacak aynı iĢlem ve alınan hizmet için daha fazla para vermek 

istememektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda hizmet alacağı servisin yakınında ve kolay ulaĢılabilir 

olması da bir diğer sebeptir. Kullanıcılar aracına bakım ve onarım yapacak personelin, teknik ve pratik 

bilgisinin iyi olmasını da beklemektedir. Araç sahiplerinin bir kısmı, serviste aracına yapılan iĢlemleri 

görmeyi tercih sebebi olarak belirtmektedir. Yetkili servislerde gereksiz parça değiĢimi yapıldığını 

düĢünen araç sahipleri, özel servisleri veya tamirhaneleri tercih etmektedirler. 

Genel olarak bakıldığında yetkili servislerin tercih edilmeleri için; sürekli değiĢen müĢteri 

beklenti ve ihtiyaçlarını tespit ederek, müĢteri memnuniyetini sağlamalıdırlar. Bunu sağlamak için 

aĢağıda sıralanmıĢ hususları göz önünde bulundurmalıdırlar: 

 Serviste araçlara yapılan iĢlemleri mümkün olduğunca hızlı yapmalıdır. Özellikle kısa ve basit 

iĢlemlerde prosedürlere göre iĢlem yapmak yerine, çözüme hızlı Ģekilde ulaĢılmalıdır. 

 ÇalıĢan personelin müĢteriye karĢı sergilediği tutum ve davranıĢlara büyük özen göstermeli, 

bu konularda belirli aralıklarda hizmet içi eğitimler verilmelidir. 

 Bakım ve parça maliyetlerinde talep edilen ücretin, ekonomik ve çevre koĢullarına göre hem 

servis hem de müĢteri memnuniyetini sağlayacak değerde tutulmasına özen gösterilmelidir. 

 Firmalar, müĢterilerine daha hızlı hizmet verebilmesi için servis ağını geniĢ tutmaya 

çalıĢmalıdır. 

 Bazı parça değiĢimleri standart uygulamalar yerine, müĢteri onayı alınarak yapılmalıdır. 
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Özet 

Zıt yüklü polielektrolitlerin birbiriyle karıĢtırılması polielekrolit kompleksleri oluĢumu ile 

sonuçlanmaktadır.  Entropi artıĢı ile desteklenen ve diğer etkileĢim türlerinin de ( Coloumb kuvvetleri, 

hidrojen bağı, hidrofobik etkileĢim) etkili olduğu etkileĢimde ortaya çıkan kompleksler  

polielektrolitlerden oldukça farklı özellikler göstermektedir. Bu çalıĢmada katyonik niĢasta ve anyonik 

karboskimetil selüloz kullanılarak  kompleksler üretilmiĢtir. Kompleks partikül çapı üzerine etkili olan 

biyopolielektolitlerin karıĢtırma hızı, konsantrasyon ve dozaj hızının etkisi incelenmiĢtir. 

Biyopolielektolit komplekslerin zeta potansiyeli yaklaĢık ―-20 mV‖ olarak bulunmuĢtur. Kâğıt 

sağlamlığını geliĢtirmek için kullanılan kompleksler tek tabakalı ilave tekniği ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Sonuç olarak hem patlama hem de kopma indekslerinde en iyi sonucu komplekslerden üretilen 

kâğıtlar verdiği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Biyopolielektrolit kompleksler, nişasta, karboksimetil selüloz, kâğıt sağlamlığı 

 

Biopolyelectrolyte Complexes Produced From Carboxymethyl Cellulose and 

Starch As Dry Strength in Papermaking 
 

Abstract 

 

 When Polyelectrolyte which have oppositely charged are mixed with each other, as a result 

polyelectrolyte complexes are formed.  Supported by increase of entropy and other forms of 

interaction are emerged distinctly different properties from those of the composing polyelectrolyte. 

Complexes were produced by cationic starch and anionic carboxymethylcellulose in the present study.  

The effect of mixing velocity, biopolymer concentration and dosage rate of biopolyelectrolytes were 

investigated on biopolyelectrolyte complexes particules size.   The zeta potentials of biopolyelectrolyte 

complexes were found approximately ―-20 mV‖. The complexes were used for improving paper 

strength and compared with single layer additional techniques. Finally, the investigation was indicated 

that complexes gave the best results both burst and tensile indexes. 

Key words: Biopolyelectrolyte complexes, Starch, carboxymethylcellulose, paper strength 

 

GĠRĠġ 

 

Polielektrolit kompleksleri (PEK) zıt yüklü polielektrolit çözeltilerinin karıĢtırılmasıyla elde 

edilmektedir. PEK oluĢumu her bir polielektrolitin çevresinde bulunan elektrostatik çift tabaka 

içerisinden küçük molekül ağırlıklı iyonların uzaklaĢmasından dolayı oluĢan entropi artıĢıyla 

desteklenmektedir. Zıt yüke sahip polielektrolitlerin kompleks oluĢturmasında ana mekanizma 

Coulomb kuvvetlerdir. Bununla birlikte, hidrojen bağı, yük transferi, dipol-dipol etkileĢimi ve 

hidrofobik kuvvetler farklı kompleks oluĢumlarında rol oynayabilir (Ankerfors, 2008:14, Michaels and 

Miekka, 1961:65). 

 
ġekil 1: Biyopolielektrolit kompleks(BPEK) oluĢumu 
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Kağıda kuru sağlamlık kazandırmak için kullanılan en yaygın yöntem dövme iĢlemi 

uygulamaktır. Ancak bu gerek kâğıdın bazı özelliklerini negatif etkilemesi gerekse de enerji maliyetini 

yükseltmesinden dolayı kağıdın sağlamlığını arttırmaya yönelik kimyasal madde ilavesiyle dövme 

iĢlemine alternatif olarak, diğer kâğıt özelliklerini koruyarak kâğıt sağlamlığının geliĢtirmesinde tercih 

edilen bir yöntemdir. Bu maddelerin ilavesi, lifler arasındaki mekanik kenetlenmeye ilave olarak, 

polimerlerin karĢılıklı liflere difüze olmasıyla lifleri perçinlemesi ve hidrojen bağı, van der Waals 

kuvvetleri ve iyonik bağlar gibi moleküller arası etkileĢimlere katkıda bulunmasıyla spesifik bağlanma 

direncinin artmasına katkı sağlar (Mckenzie, 1984:580).  

PEA ve karboksi metil selüloz çifti ile hazırlanan PEK‘lerin üç farklı hamura (ağartılmıĢ 

yapraklı ağaç kraf hamuru, ağartılmıĢ iğne yapraklı ağaç kraft hamuru ve kavaktan üretilen ağartılmıĢ 

kimyasal termo mekanik hamur) ilavesi ile elde edilen sağlamlık artıĢı bu hamurların dövülerek 

sağlanan sağlamlık değerleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır (Gärdlund vd., 2007:237). ÇalıĢma sonuçları, PEK 

kullanımının da yoğunlukta bir artıĢ sağladığını, ancak bu artıĢın dövme ile gerçekleĢen yoğunluk 

artıĢından daha düĢük olduğunu ve böylece PEK‘ in safiha yoğunluğunu önemli bir aralıkta tutarak 

kâğıt dayanımını artıracağından dolayı büyük bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu göstermiĢtir. 

Diğer bir çalıĢmada, PAH ve PAA karıĢımı ile hazırlanan kompleks partikülleri, ağartılmamıĢ kraft 

hamuruna ilave edilmesi ile test kâğıtları üretilmiĢ ve kâğıtların kopmaya karĢı direnç değerleri, sadece 

PAH ilave edilmesiyle hazırlanan test kâğıtlarının direnç değerleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda, PAH ilavesiyle sağlanan direnç artıĢının yaklaĢık %40 olduğu ve PEK kullanımı ile bu 

değerin %57 gibi ciddi derecelerde yükseldiği tespit edilmiĢtir (Gärdlund vd., 2005:36). 

PEK ve polielektrolitin tek tabaka olarak uygulamalarında ortaya çıkan performans 

farklılığının lif-lif birleĢme noktasındaki adezyon kuvvetinin farklı olmasından kaynaklandığının 

düĢünülmesi doğru olacaktır. Hem yüzeyin PEK ile daha iyi kaplanması hem de temas alanının 

adsorplanan PEK partiküllerinin sayısı kadar bölünmesi iki yüzeyin daha kuvvetli birleĢmesini 

sağlayacaktır. 

NiĢasta en fazla kullanılan kuru sağlamlık maddesidir. NiĢastanın katyonik modifikasyonuyla 

yapısına tersiyer ve kuaterner amin gruplarının ilavesiyle pozitif yük kazandırılır. En yaygın tersiyer 

amin grupları 2-kloretildietilamonyumklorür ve kuaterner gruplar ise 2,3-epoksipropiltrimetil 

amonyumklorür formunda bulunur. Kağıt üretiminde kullanım amacına bağlı olarak % 0,25-2,5 

arasında ilave edilir. NiĢasta liflere hızlı ve dönüĢümsüz olarak adsorplanmaktadır. NiĢastalar 

dövülmemiĢ liflerde daha etkili Ģekilde kalırlar. NiĢasta adsorpsiyonu lif-lif bağlarının sayısının 

artmasına ve mevcut bağların güçlendirilmesine neden olur (Ergün, 2014:7). 

BaĢlıca gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinde viskoziteyi geliĢtirici, emülsiyon stabilizatörü, 

kıvam artırıcı ve tekstürü iyileĢtirmek amacıyla kullanılan KMS, kimyasal modifikasyonlara 

uğratılmıĢ bir selüloz türevidir. Kağıt yüzeyinin formasyonu kayganlığı, yumuĢaklığı ve su tutma 

kapasitesi gibi özellikler KMS kullanıldıktan sonra optimal düzeye ulaĢır. KMS sadece yapıĢtırıcılar 

için dispersiyon maddesi değil aynı zamanda kırıntı liflerin ve yardımcı maddelerin kağıtta 

tutunumunu için retansiyon sistemlerinde de kullanılır (Ergün, 2014:11). 

Bu çalıĢma da niĢasta ve karboksimetil selüloz çiftinden üretilen kompleksin üretim 

parametreleri incelenmiĢ olup, ayrıca kağıt üretimi sırasında tek ve çift tabaka polielektrolit ilavesi ile 

kağıdın kuru sağlamlık değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

MATERYAL ve METOD 

Kompleks üretiminde biyopolielektrolit olarak niĢasta ve KMS kullanılmıĢtır. NiĢasta olarak 

Amylofax PW  ve Perfectamyl A 4692 kodlu niĢastalar AVEBE NiĢasta Ģirketinden (Hollanda) temin 

edilmiĢtir. KMS   ise 90.000 g/mol olarak Sigma-Aldrich‘ten satın alınmıĢtır. 

Test kağıtlarının üretiminde kullanılan yumuĢak odun ağartılmıĢ kraft hamuru Lila Kağıt 

A.ġ.‘den temin edilmiĢtir. 

 

METOD 

Kompleks üretimleri ġekil 2‘ de Ģematik gösterimde belirtildiği gibi gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 

2‘ de gösterilen sistemde, katyonik yüke sahip komplekslerin üretimi için önceden hesaplanan 

miktarda katyonik biyopolimer karıĢtırmada kullanılan kaba konulur. Farklı yük oranlarında (q-/q+= 

0.4, 0.6 ve 0.8) komplekslerin üretimi için hesaplanan miktarda anyonik polimer belirli hızda 

karıĢtırılan katyonik polimer içerisine belirli dozaj hızında ilave edilir. Bu yöntem literatürde 
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―titrasyon yöntemi‖ olarak adlandırılmaktadır (Kabanov, 2003:50, Ondaral vd., 2010:1160). Kompleks 

üretiminde yük oranına ilaveten polimer konsantrasyonu, dozaj hızı, polimer türü ve karıĢtırma hızı 

parametreleri incelenmiĢtir. 

 
ġekil 2: Peristaltik pompa kullanılarak titrasyon yöntemi ile kompleks üretimi. 

Yük Yoğunluğunun Belirlenmesi 

 

Biyopolimerlerin yük yoğunlukları Partikül Yük Belirleyicisi (PCD III, MÜTEK GmbH, 

Herrsching) kullanılarak potansiyometrik titrasyon ile belirlenmiĢtir. 10 ml polimer örneği cihazın 

ölçüm hücresine ilave edildikten sonra uygun polielektrolit kullanılarak titrasyon iĢlemi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Polielektrolit ilavesiyle örneğin elektriksel potansiyelindeki (streaming potential, 

mV) değiĢim kaydedilmiĢ ve sıfır potansiyele kadar tüketilen standart polielektrolit miktarı 

belirlenmiĢtir. Polimerlerin yük miktarı aĢağıdaki formüle göre hesaplanmıĢtır (Horvath vd., 2006: 

826). 

1000



m

VN
q                                                                                           

Formülde, q örneğin yükünü (meq/g), N titrasyonda kullanılan polielektrolitin 

konsantrasyonunu (mol/l), V harcanan polielektrolit miktarını (ml), m ise örnek miktarını (mg) ifade 

etmektedir. Titrasyon iĢleminde standart polielektrolitler olarak katyonik poli-diallildimetilamonyum 

klorür ve anyonik sodyum polietilensülfonat kullanılmıĢtır. 

 

Boyut ve Zeta Potansiyeli Ölçümü 

Üretilen kompleks partiküllerinin boyutları ve zeta potansiyel değerleri KTÜ-Maden 

Mühendisliği Bölümünde bulunan Nanosizer (Malvern Ltd., Ġngiltere) cihazında ölçülmüĢtür. Bu 

çalıĢmalarda her numune için üç ölçüm yapılarak ortalamaları hesaplanmıĢtır. Bulgular kısmında zeta 

potansiyeli ve boyut diyagramları orijinal olarak verilmiĢtir. 

BULGULAR 

Partikül yük belirleyicisi ile biyopolimerlerin ölçülen yük yoğunlukları altta verilmiĢtir. 

Tablo 1: Kompleks üretiminde kullanılan polimerlerin yük yoğunlukları 

Polimer adı Yük yoğunluğu (meq/g) 

Perfactamyl A 4692  -0,56 

Amylofax PW(+) +0,60 

KMS 1(-) -5,84 

KMS 2(-) -6.20 

 

Farklı parametrelerle katyonik niĢasta ve anyonik KMS çiftleri kullanılarak katyonik 

kompleks üretimine yönelik bulgular aĢağıdaki Tablo 2 de verilmiĢtir. 
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Tablo 2: BPEK üretimindeki parametreler ve kompleks boyutları   

Katyonik niĢasta ve KMS den hazırlanan yüksek konsantrasyonlu komplekslerin boyutları 

incelenmiĢtir. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere yüksek konsantrasyonda (2 g/l) çeĢitli 

parametrelerin partikül boyutuna olan etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmaların ardından yüksek 

konsantrasyonda katyonik kompleks üretiminde partikül boyutu 250 nm üzerinde çıkmıĢtır.  

DüĢük molekül ağırlıklı ve yüksek yük yoğunluklu KMS‘nin stabilize etme yeteneğinin daha 

fazla olacağı düĢünüldüğünden dolayı anyonik kompleks üretimine baĢlanmıĢtır. AĢağıdaki tabloda 

üretilen anyonik komplekslerin üretim parametreleri ve özellikleri verilmiĢtir. 

Tablo 3: Anyonik BPEK üretimindeki parametreler ve kompleks boyutları 

*BPEK 102 ve BPEK 103‘te makro kümelenme gözlendi. 

a. Yük Oranının Etkisi 

Amylofax PW-KMS çiftlerinden üretilen komplekslerde yük oranının etkisini görmek 

amacıyla üretim konsantrasyonu, dozaj hızı ve karıĢtırma hızı sabit tutularak gerçekleĢtirilen deneylere 

ait veriler yukarıdaki Tablo 3‘de verilmiĢtir. Tablo 3 incelendiğinde yük oranı arttıkça yani kompleks 

üretiminde niĢasta miktarı arttıkça kompleks boyutunun arttığı görülmektedir. Ancak yük oranı 

arttıkça makro kümelenme oluĢmuĢtur ve bu yüzden farklı yük oranlarında kompleks üretimi 

yapılamamıĢtır. BPEK 101‘in zeta potansiyeli ġekil 3‘de göründüğü üzere -23,8 mV olduğu tespit 

edilmiĢtir. Benzer Ģekilde diğer anyonik komplekslerin zeta potansiyelleri 22-24 mV aralığında 

çıkmıĢtır. 

Polimer 

(+)  

Polimer  

(-)  

q
+
/q

- 
Debi 

(ml/dk) 

KarıĢ. 

Hızı 

(rpm) 

Kons. 

(g/l) 

Boyut 

(nm) 

Zeta P.  

(mV) 

 

PW KMS1 0,6 50 1250 2 Kümelenme  

oluĢtu 

 

PW KMS1 0,8 50 1250 2 Kümelenme  

oluĢtu 

 

PW KMS2 0,4 50 1250 2 419  

Kompleks 

no 

Polime

r 

(+)  

Polimer  

(-)  

q
+
/q

- 
Debi 

(ml/dk) 

KarıĢ. 

Hızı 

(rpm) 

Kons

. 

(g/l) 

Boyu

t 

(nm) 

Zeta P.  

(mV) 

BPEK 101 PW KMS1 0,4 50 1250 1,5 143 -23,8 

BPEK 102 PW KMS1 0,8 50 1250 1,5 *  

BPEK 103 PW KMS1 0,6 50 1250 1,5 *  

BPEK 104 PW KMS1 0,4 25 1250 1,5 131  

BPEK 105 PW KMS1 0,4 100 1250 1,5 107  

BPEK106 PW KMS1 0,4 50 1250 0,5 124 -21,5 

BPEK 107 PW KMS1 0,4 50 1250 1 134 -22,5 

BPEK 108 PW KMS1 0,4 50 1250 2 137 -22,8 

BPEK 109 PW KMS1 0,4 50 500 1,5 140  

BPEK 110 PW KMS1 0,4 50 750 1,5 150  
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ġekil 3: BPEK 101 zeta potansiyeli değeri 

b. Karıştırma Hızının Etkisi 

Kompleks üretiminde karıĢtırma hızının etkisini görmek için gerçekleĢtirilen deneylerde yük 

oranı, dozaj hızı ve konsantrasyonun sabit tutulduğu araĢtırmalara iliĢkin sonuçlar ġekil 4 te 

verilmiĢtir. 500-1250 rpm arasında çok fazla partikül boyutunda değiĢme olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

ġekil 4: Amylofax PW-KMS komplekslerinde karıĢtırma hızının etkisi 

c. Dozaj Hızının Etkisi 

Amylofax PW KMS çiftlerinden kompleks üretimlerinde dozaj hızının etkisini görmek için 

diğer parametrelerin sabit tutulduğu araĢtırmalardan elde edilen veriler aĢağıda ġekil 5‘te 

gösterilmiĢtir. ġekil 5‘te görüldüğü üzere düĢük dozaj hızlarında (25-50 ml/dk) ile kompleks 

boyutunda çok fazla bir değiĢim gerçekleĢmemiĢ ve hızın 100 ml/dk‘ya yükseldiğinde kompleks 

boyutunda azalma tespit edilmiĢtir.  
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ġekil 5: Amylofax PW-KMS komplekslerinde dozaj hızının etkisi 

d. Üretim Konsantrasyonunun Etkisi 

Kompleks üretiminde üretim konsantrasyonunun etkisini görmek için gerçekleĢtirilen 

deneylerde yük oranı, dozaj hızı ve karıĢtırma hızının sabit tutulduğu araĢtırmalara iliĢkin sonuçlar 

ġekil 6‘da verilmiĢtir.  ġekil 6 incelendiğinde üretim konsantrasyonunun artması ile kompleks 

boyutunun ciddi derecede arttığı görülmektedir. 1,5 gr/lt konsantrasyona kadar kompleks boyutları 

artmıĢ olup bu durum grafikte açıkça görülmektedir.  

                  

ġekil 6: Amylofax PW-KMS komplekslerinde konsantrasyonunu etkisi 

 

 

AĢağıda farklı BPEK ve AmylofaxPW ile üretilen test kağıtlarının TAPPI 494 om 96 

standardına uygun olarak belirlenen kopma indisi değerleri verilmiĢtir. ġekil 7‘de anyonik kompleks 

miktarı sabit tutulup (BPEK 107-10 mg/g), katyonik niĢasta konsantrasyonunun kağıda farklı 

oranlarda ilavesi ile kopma indisindeki değiĢimler aĢağıda Ģekil 8‘de verilmiĢtir. Liflere önce katyonik 

niĢasta ilave edilerek lifler üzerinde anyonik komplekslerin etkileĢime gireceği katyonik bölgeler 

oluĢturulmuĢtur. Grafik incelendiği zaman tek niĢasta ilavesi ile anyonik kompleks ilavesi 

karĢılaĢtırıldığında kompleksin kopma indisindeki gerçekleĢen artıĢ açıkça görülmektedir.  
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ġekil 7: Üretim konsantrasyonları kopma indisine etkisi 

 

ġekil 8: Üretim konsantrasyonları kopma indisine etkisi 

ġekil 8‘te katyonik niĢasta ve anyonik kompleksin eĢit konsantrasyonda ilave edilmesi ile 

kopma indisinde gerçekleĢen değiĢim verilmiĢtir. Grafikte görüldüğü gibi anyonik kompleks tek kat 

niĢastadan kopma indisinde daha fazla artıĢ sağlamıĢtır. Ayrıca kompleks miktarı arttıkça da kopma 

indisinde sürekli bir artıĢ gözlenmiĢtir. 

 

Komplekslerin kağıda kazandırdığı dayanım özelliklerinden bir tanesi de patlama direncidir. 

Takip eden grafiklerde niĢasta-KMS çiftinden üretilen komplekslerin kağıda ilavesiyle patlama 

indisinde sağlanan değiĢimlere ait bulgular yer almaktadır. Kopma mukavemetine benzer Ģekilde 

kompleksin tek niĢasta kullanımına göre patlama indisinde ciddi artıĢ sağladığı tespit edilmiĢtir.  



664 

 

ġekil 9: Üretim konsantrasyonları patlama indisine etkisi 

BPEK 107 miktarı sabit tutulup (10mg/g) farklı miktarlarda katyonik niĢastayla üretilen 

kâğıtların patlama indislerinde ki değiĢim ġekil 9‘da görülmektedir. ġekil 9‘da verilen değerler 

incelendiğinde tek katlı niĢasta ile karĢılaĢtırıldığında kompleksin life tutunumunu sağlamak için 

eklenen katyonik niĢasta miktarının artıĢıyla patlama indisinde ciddi artıĢ sağladığı gözlenmiĢtir.  

 

ġekil 10: Üretim konsantrasyonları patlama indisine etkisi 

EĢit miktarlarda katyonik niĢasta ve anyonik kompleksin kağıda ilavesi sonucu patlama 

indislerindeki değiĢim ġekil 10‘da görülmektedir. Polimer konsantrasyonu artıĢıyla beraber patlama 

indislerinde artıĢ gözlenmiĢtir. Ancak bu artıĢ kompleks ilave edilerek üretilen kağıtlarda daha fazla 

olmuĢtur. 

 

ĠRDELEME 

Komplekslerin üretiminde kullanılan polimer solüsyonlarının elektrolit konsantrasyonu 10
-2

 M 

NaCl ve pH‘ı 7.00±0.1 olarak ayarlanmıĢtır. Süspansiyon içerisinde elektrolit konsantrasyonunun 

artırılması elektrostatik çift tabaka kalınlığının azalması ve elektrolitler tarafından polielektrolit 

yüklerinin kapatılmasıyla zincir-içi itmenin azalmasına neden olur. Böylece, polielektrolit zinciri 

yumaklaĢarak boyutu küçülür (Gärdlund vd., 2003:137).  Esnek bir zincir ile yumaklaĢabilen polimer 

yapısına ilaveten zincir üzerindeki iyonik yüklerin elektrolitler ile perdelenmesi kompleks oluĢumu 

sırasında iki farklı yükteki polimerin daha etkili eĢleĢmesine neden olur. 10
-2

 M NaCl konsantrasyonu 

seçilmesinin bir diğer amacı da literatürde sentetik polielektrolitlerle yapılan çalıĢmalarla (Gardlund, 

2006:12) karĢılaĢtırma olanağının oluĢturulmasıdır.  
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Katyonik niĢasta ve anyonik KMS çiftinden kompleks üretimi 0,5-1-1,5 ve 2 g/l 

konsantrasyonda araĢtırılmıĢtır. 0.5,1.0 ve 1,5 g/l konsantrasyonlarda üretilen komplekslerde yeterli 

sayıda partikül bulunmadığından zetasizer ölçümlerinde yeterli kaliteye ulaĢılmamıĢtır. Bu yüzden 

kompleks üretimine 2 g/l‘den devam edilmiĢtir. Ancak bu durumda kompleks üretiminde yük oranı 

arttıkça boyutta makro kümelenme oluĢmuĢtur. Yüksek yük yoğunluğuna sahip KMS‘nin düĢük yük 

yoğunluğuna sahip katyonik niĢasta ile stabilize edilemediği sonucuna varılmıĢtır. Bununla birlikte 

üretilen komplekslerin çoğunda partikül boyutunun 250 nm üzerinde olduğu için yüksek 

konsantrasyonlu katyonik kompleks üretiminden vazgeçilmiĢtir.  

DüĢük molekül ağırlıklı ve yüksek yük yoğunluklu olan KMS‘nin katyonik niĢastayı stabilize 

etme yeteneğinin daha fazla olacağı düĢündünüldüğünden dolayı anyonik kompleks üretilmine karar 

verilmiĢtir. 2‘de görüldüğü üzere yük oranı artmasıyla boyutta belirgin Ģekilde artma hatta makro 

kümelenme olmuĢtur. Zeta potansiyeli ölçümünde ise niĢasta çiftinden üretilen komplekslerden farklı 

olduğu belirlenmiĢtir. Bunun nedeni ise literatürde de kullanıldığı gibi KMS‘nin yüksek yük 

yoğunluklu olmasından dolayı kompleks partikülün etrafında anyonik yükçe zengin polimer tabakası 

oluĢturmasından kaynaklanmaktadır (Gardlund, 2006:16).  

Üretimlerde karıĢtırma hızının ve dozaj hızının değiĢtirilmesi ile kompleks boyutlarında ciddi 

bir değiĢmenin olmadığı tespit edilmiĢtir.   

Birim zamanda peristaltik pompa yardımı ile anyonik KMS içerisine ilave edilen birim 

zamandaki katyonik niĢasta miktarının artması ile partikül boyutunun çok fazla değiĢmediği 

belirlenmiĢtir.  

Polimerlerin konsantrasyonları arttıkça Ģekil 6‘da görüldüğü üzere kompleks boyutunda artma 

gözlenmiĢtir. Bunun nedeni literatürdeki kadar düĢük molekül ağırlığında polimer 

kullanılamamasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Çünkü molekül ağırlığı arttıkça kompleks 

boyutu da artmaktadır (Ankerfors, 2008:14).  

Kâğıt sağlamlığını geliĢtirmek için PEK kullanımına yönelik Gördlund ve çalıĢma 

arkadaĢlarının gerçekleĢtirdiği araĢtırmada, poli(amidamin epiklorohidrin) (PAE) ve karboksi metil 

selüloz çifti ile hazırlanan anyonik PEK, PAE ile ön iĢleme tabi tutulmuĢ ağartılmıĢ sülfat hamuruyla 

karıĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada, yüksek yük oranına sahip bir baĢka ifadeyle düĢük yük yoğunluğuna 

sahip PEK‘in kâğıda en yüksek kuru sağlamlık direnci verdiği kaydedilmiĢtir (Gärdlund vd., 

2003:137). Bu çalıĢmada farklı BPEK ve AmylofaxPW ile üretilen test kâğıtlarının TAPPI 494 om 96 

standardına uygun olarak belirlenen kopma indisi değerleri verilmiĢtir. Farklı parametrelerde üretilen 

komplekslerin kâğıt kuru sağlamlığı üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmalar sonucu yük oranı 

ve konsantrasyonu farklı komplekslerin kâğıda 10,30,50 mg/g ilavesi ile kopma indisindeki değiĢimler 

verilmiĢtir. Bu değiĢimlere göre BPEK ilavesi ile üretilen kâğıtlar arasında belirgin bir fark 

görülmemektedir. BPEK sadece katyonik polimer ilavesine göre oldukça büyük bir fark yaratmıĢtır. 

Buda literatürde  PAH ve PAA karıĢımı ile hazırlanan kompleks partikülleri, ağartılmamıĢ kraft 

hamuruna ilave edilmesi ile test kâğıtları üretilmiĢ ve kâğıtların kopmaya karĢı direnç değerleri, sadece 

PAH ilave edilmesiyle hazırlanan test kâğıtlarının direnç değerleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda, PAH ilavesiyle sağlanan direnç artıĢının yaklaĢık %40 olduğu ve PEK kullanımı ile bu 

değerin %57 gibi ciddi derecelerde yükseldiği tespit edilmiĢtir (Gärdlund vd., 2005:36). Ayrıca bu 

çalıĢmada, PEK kullanımı ile lif-lif birleĢme yerindeki moleküler temas alanındaki artıĢın bağlanma 

direncini arttırdığı tespit edilmiĢtir.  Torgnysdotter ve Wagberg lif-lif bağlanmasından önce PEK 

muamelesiyle yaklaĢık %100‘e varan kopma direnci sağlandığını tespit etmiĢlerdir. Bu durumun, hem 

lif-lif birleĢme yerindeki moleküler temas alanının hem de moleküler temasın gerçekleĢtiği alanda 

moleküler adezyonun artmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıĢtır (Torgnysdotter ve Wågberg, 

2006:411).  

Amylofax PW- KMS‘den üretilen anyonik komplekslerden üretilen kağıtların kopma indisi 

değerlendirilmiĢtir ve tek kat katyonik polimer ilavesine göre oldukça iyi olduğu bulunmuĢtur. Bunun 

nedeni PEK‘in üç boyutlu yapısı nedeniyle temas eden iki lif yüzeyi arasındaki boĢlukları daha iyi 

doldurması ile birleĢme yerinde daha kuvvetli bağlanma sağladığı düĢünülmektedir. 
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ġekil 9‘da verilen değerler incelendiğinde tek katlı niĢasta ilavesi ile karĢılaĢtırıldığında 

kompleksin life tutunumunu sağlamak için eklenen katyonik niĢasta miktarı artıĢıyla patlama indisinde 

ciddi bir artıĢ sağladığı gözlenmiĢtir.  PEK lifin kaba yüzeyine makroskopik olarak köprü oluĢur ve 

lifin daha yüksek Ģekilde özümser (Gärdlund vd., 2005:36).  

ġekil 10‘da polimer konsantrasyonu artıĢıyla beraber patlama indislerinde artıĢ gözlenmiĢtir. 

Ancak bu artıĢ kompleks ilave edilerek üretilen kağıtlarda daha fazla olmuĢtur. Literatürde 

dövülmemiĢ hamura PEK ilavesinin verdiği sağlamlık ile dövmenin vermiĢ olduğu sağlamlık 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Gardlund ve çalıĢma arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢmada (2006:20) dövme 

yapılarak ve PEK ilave edilerek patlama direnci araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda dövme ile ıĢık 

saçınım katsayısı arasında ters orantılı bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca dövme ile PEK 

karĢılaĢtırıldığında PEK‘in kâğıda sağladığı patlama direncini arttırdığı bulunmuĢtur. Bunun nedeni 

temas bölgesi ile lif arasındaki gücü arttırmasından kaynaklanmaktadır. (Gardlund, 2006:20). 

SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada biyobozunur materyaller olan katyonik niĢasta, anyonik KMS oluĢan 

biyopolielektrolit kompleksler üretilmiĢtir. Üretilen BPEK‘ler karakterize edildikten sonra kâğıtta kuru 

sağlamlık maddesi olarak ilave edilerek etkileri araĢtırılmıĢtır. ÇeĢitli üretim parametreleri incelenmiĢ 

olup sonuç olarak katyonik kompleks partiküllerinin boyutu 250 nm‘den büyük olduğundan dolayı 

anyonik kompleks üretilmiĢtir. Üretilen anyonik komplekslerin kağıda tutunumu sağlamak için 

katyonik niĢasta ilavesi yapılıp sonrasında anyonik kompleks eklenmiĢ olup en iyi sonucu BPEK 

ilavesi ile üretilen kağıtlar vermiĢtir.  
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Özet 

 

Dünyada yaklaĢık 25 tür ile temsil edilen Aegilops L. cinsi kültür buğdaylarının birincil ve ikincil gen 

havuzunu oluĢturmaktadır. Bu cinsin türleri Güneybatı Asya, Orta Asya ve Akdeniz Havzası boyunca 

yayılıĢ göstermedirler. Aegilops tür çeĢitliliğin gen kaynağının, diğer alanlara göre daha çok tür 

bulunması sebebiyle, ‗Bereketli Hilal‘ olduğu düĢünülmektedir. Davis (1985), Türkiye Florası‘nda 15 

Aegilops türü bildirmiĢtir. Sonradan Türkiye‘den 2 Aegilops türü daha eklenmiĢtir (Güner et al. 2000; 

Cabi & Doğan 2009, 2012). Türkiye 17 tür ile bu türün dünyadaki çeĢitlilik merkezlerinden biridir. Bu 

çalıĢmada yazarlar 2006-2009 yılları arasında kapsamlı arazi çalıĢmaları gerçekleĢtirmiĢ ve çok sayıda 

örnek elde etmiĢlerdir. Arazi çalıĢmalarında türlerin GPS koordinatları, habitatları ve gözlemlenen 

durumları kaydedilmiĢtir. Bu çalıĢma Türkiye‘deki Aegilops türlerinin korolojisi güncel taksonomik 

revizyonu ve mevcut veriler ıĢığında yeniden değerlendirilmiĢtir. TeĢekkürler: Bu çalıĢma TÜBĠTAK 

tarafından TBAG-105T171 numaralı proje ile desteklenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aegilops, koroloji, Triticeae, Türkiye 

 

 

The Chorology of the Genus Aegilops L. in Turkey 
 

Abstract 

 

The genus Aegilops L. consists of ca. 25 species in the world. It constitutes the primary and secondary 

gene pool for cultivated wheats. Species in the genus are distributed in Southwest and Central Asia 

and throughout the Mediterranean Basin. A primary center of diversity of the members of Aegilops is 

considered to be the ‗Fertile Crescent‘, because a larger number of Aegilops species are found there 

than those in other areas. In the Flora of Turkey, Davis (1985) reported 15 species. Subsequently, two 

Aegilops species have been added from Turkey (Cabi & Doğan 2009, 2012). Turkey is now one of the 

center of diversity for Aegilops with 17 species (Cabi & Doğan 2012) in the world. The authors carried 

out extensive field studies and collected a large number of specimens between 2006 and 2009. In the 

field, the specimens‘ GPS coordinates, habitat and relavant field observations were recorded. The 

present study reviews the chorology of the genus Aegilops in Turkey based on recent taxonomic 

revision and available specimen data. Acknowledgements: This study was supported by a grant from 

TÜBĠTAK (Project No. TBAG-105T171). 

 

Keywords: Aegilops, chorology, Triticeae, Turkey 

 

INTRODUCTION 
 

Conservation of biodiversity of the wild relatives of wheat is an extremely important issue for 

improving agricultural production and increasing food security. They are also essential components of 

natural steppe ecosystems as well as agricultural systems, and are, therefore, vital in maintaining 

ecosystem sustainability. 

According to the gene pool concept of Harlan and de Wet (1971:509), the taxa belonging to the 

genera Triticum L., Aegilops L. and Amblyopyrum (Jaub. & Spach) Eig constitute the primary and 

secondary gene pools of wheat.  

Species of Aegilops played a central role in the evolution of tetra-and hexaploid wheat taxa as 

donors of the genomes B (probably from the Sitopsis section Ae. longissima Schweinf. & Muschl., Ae. 

searsii Feldman & Kislev, Ae. speltoides Tausch) and D (Ae. tauschii Coss., probably its subspecies 
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strangulata (Eig) Tzvelev). They are also important sources of new genes and alleles in wheat 

breeding, especially for the transfer of resistance against fungal diseases. 

The genus Aegilops L. consists of more than 20 species and constitutes the primary and 

secondary gene pools for cultivated wheats (van Slageren, 1994:4). Species in the genus Aegilops are 

distributed in South-West and Central Asia and throughout the Mediterranean Basin. A primary centre 

of diversity of the genus Aegilops is considered to be the ‗Fertile Crescent‘, because a larger number 

of Aegilops species are found there than in other areas (van Slageren, 1994:95). 

In the Flora of Turkey, Davis (1985:233) reported 15 species within 2 subgenera that did not 

include Aegilops juvenalis (Thell.) Eig. and Ae. vavilovii (Zhuk.) Chennav. 

The Fertile Crescent, which traverses Jordan, Palestine, Syria, Lebanon, Iraq and parts of 

southern Turkey, is one of the world's main centres of wild relatives of wheat. It is thought that 

agriculture was first arosen nearly 10000 years ago in the Fertile Crescent near East Gene Center 

(Karagöz 1998) which includes the Southeast Anatolia. As a part of revisional study of the tribe 

Triticeae Dumort. in Turkey, extensive field studies were accomplished so as to collect the wild 

relatives of wheat throughout the country.  

This paper covers the chorological information about Aegilops species naturally occurring in 

Turkey (Table 1) with updated distribution maps.  
 

Table 1: Aegilops species occuring in Turkey  

Species of Aegilops Turkish name Genomic Formula 

Aegilops biuncialis Vis. Ġkikılçık UM 

Ae. caudata L. karaot C 

Aegilops columnaris Zhuk. kılbuğday UM 

Aegilops comosa Sm. in Sibth. & Sm. uzunkılçık M 

Aegilops crassa Boiss. kalın buğday DM; DDM 

Aegilops cylindrica Host kirpikli ot DC 

Aegilops geniculata Roth konbaĢ MU 

Aegilops juvenalis (Thell.) Eig kaba buğday DMU 

Aegilops kotchyi Boiss. asi buğday SU 

Aegilops neglecta Req. Ex Bertol. tüylü buğday UM; UMN 

Aegilops peregrina (Hack. in J. Fraser) 

Maire & Weiller 

kum buğdayı 
SU 

Aegilops speltoides Tausch ak buğdayanası S 

Aegilops tauschii Coss. tespih buğdayı D 

Aegilops triuncialis L. üçkılçık UC; CU 

Aegilops umbellulata Zhuk. hanım buğdayı U 

Aegilops uniaristata Vis. tekkılçık N 

Aegilops vavilovii (Zhuk.) Chennav. zarif buğday DMS 

 

Genome symbols and formulations are given according to Waines & Barhart (1992). Underlined ones are 

different modifications of the same genome type. 

 

RESULTS and DISCUSSION 

 

Turkey is a huge peninsula, covering an area of 814,578 square kilometres and linking Asia to 

Europe at the juncture of Thrace and Anatolia. It has a diverse ecology, and, in terms of plant diversity 

it is one of the richest countries by area, with over 11,466 species, 31,82% of which are endemic to the 

country (Güner et al., 2012: Tablo 1). It falls into three floristic regions (Euro-Siberian, Mediterranean 

and Irano-Turanian), and is the meeting place of the floras of Europe and Asia.  

As a part of revisional study of the tribe Triticeae Dumort. in Turkey, extensive field studies 

between 2006 and 2010 were accomplished so as to collect the wild relatives of wheat throughout the 

country. The results of these expeditions as well as herbarium records have let us to draw an outline 

about the distributions of Aegilops taxa for Turkey (Table 2).  

Turkey hosts 17 of 22 known Aegilops species within its boundries. So Turkey is one of the 

center of diversity for the genus with this species richness (Cabi & Doğan 2012: 690) in the world. 
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Aegilops species are mainly distributed around the Mediterranean Sea and in Central and Western Asia 

(van Slageren 1994:95-111), adapting during their evolution to a wide range of environmental 

constraints. Slageren (1994:95-111) stated that the genus can be characterized as Mediterranean-

Western Asiatic element. In the terminology of Takhtajan‘s (1986:1-544) phytogeographical system, 

the centre of diversity is in the Mediterranean and Irano-Turanian Regions and it spreads into the 

Egyptian Arabian Province of the Saharo-Arabian Region.  

The genus has species prefer to some extent disturbed habitats and some taxa such as Ae. 

biuncialis Vis., Ae geniculata Roth, Ae. cylindrica Host and Ae. triuncialis L. subsp. triuncialis are 

accepted as invaders or colonizers. These species frequently found along roadsides, edges of cultivated 

areas, sometimes as weeds among crops (van Slageren 1994: 95-111). 

 The diploid Aegilops species have more restricted distribution than the tetaploids. From the six 

diploid Aegilops species distributed in Turkey, three of them, Ae. speltoides Tausch (Figure 12 a, b), 

Ae. caudata L. (Figure 2), and Ae. umbellulata (Figure 15) were common and widespread throughout 

the country. Ae. caudata, Ae. comosa, and Ae. uniaristata are typically Mediterranean species. Ae. 

caudata occurs primarily in the western part of Turkey but it is also found in the inland Turkey (Figure 

2). Ae. uniaristata occurs in coastal Croatia, Greece (including islands), Albenia and Italy. Recently, 

new site was recorded for the Bulgarian flora (Spetsov et al. 2006:399; Perrino 2011:343). Van 

Slageren (1994:380) mentioned that the species is extremely rare throughout its range and probably 

extinct in Turkey. A recent site for this species has been rediscovered from nortwestern part of Turkey 

by Cabi et al in 2014: 27. Ae comosa is represented by two subspecies in Turkey. Typical subspecies 

known only a few locations from western part of Turkey. Subsp. heldreichii (Boiss.) Eig is propably 

extinct in Turkey. Most locations in Turkey are historic and not traceable (Figure 4a,b). Ae. tauschii 

(D genome donor of the polyploid wheat) is very rarely found species with very small populations in 

Turkey. We can define it as ―uncommon and rare species for Turkey‖ (Figure 13). Contrarily it is 

mentioned as a worldwide serious weed, widely spreading, rapidly expanding, alien invasive species 

threatening agriculture and food safety in China (van Slageren 1994: 95-111). 

Some of the tetraploid members of the genus (Ae. biuncialis, Ae. columnaris Zhuk, Ae. 

geniculata, Ae. cylindrica, Ae. neglecta Req. ex Berthol, and Ae. triuncialis subsp. triuncialis are 

widespread and common throughout the country (Figures 1,3,6,7,10,14) while the remaining 

tetraploids Ae. crassa Boiss., Ae. kotchyii Boiss., Ae. peregrina (Hack. in J. Fraser) Maire & Weiller 

and Ae. triuncialis subsp. persica (Boiss.) Zhuk. (Figures 5,9,11,14a ) are distributed in limited areas 

(Table 2). Ae crassa a Western Asiatic element occurring only in southeastern part of Turkey is a 

drought tolerant species that grows in edges of cultivated areas as well as steppe, fallow, arid 

grasslands. Ae. peregrina and Ae. kotchyii are psammophytes found in sea level.  

 The hexaploid species (Ae juvenalis (Thell) Eig, Ae. vavilovii (Zhuk.) Chennav.) are again 

limited in distribution in Turkey. Ae. juvenalis was recorded and vouchered for the first time from 

Turkey by the authors. This first vouchered wild record is confined to Ceylanpınar province in South 

East Anatolia (Cabi and Doğan 2009:447). Ae. vavilovii is rare in Turkey and grows in the steppes of 

S.E. Anatolia. Until now no special area has been reserved for Ae. vavilovii in Turkey. Although it has 

very narrow area of distribution, very few samples have been represented in ex situ collections, and 

the species has not been involved in any in-situ conservation activities to save its genetic resources in 

Turkey.  

 After distributions of 17 species in Turkey were superimposed, the South East Anatolia region 

of Turkey can be accepted as hotspot region with the greatest diversity for the genus and abundant 

sympatric growth of several taxa. Ceylanpınar State Farm is one of the important floristic areas in the 

region on the basis of its diversity of wild wheats and richness. The farm is located in the northern part 

of the Fertile Crescent adjacent to the Syrian border. Diverse habitats especially the steppes in the farm 

constitute suitable ecological conditions for wild wheats (Aegilops sp. and Triticum sp.). In the farm 

there is also a genetic reserve area designated for the purpose of conserving Aegilops species.  

 On the contarary a conspicious gap appeared on the eastern part of Black Sea Region of 

Turkey. This region coincides with a part of Takhtajan‘s Euxine province of his Circumboreal Region 

and is characterized by high rainfall varying from 800 to over 2000 mm per year, it continuous 

throughout the year. This is unsuitable for most Aegilops species only Ae. tauschii (Figure 13) and Ae. 

triuncialis subsp. triuncialis (Figure 14b) may have been able to spread into this region.  
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Table 2: Summary of distribution of the taxa in the genus Aegilops in Turkey. 

 

 Species Phytogeographical Region Comments 

1 
Ae. biuncialis Medit. Element/Ir.-Tur. Element 

Locally abundant and widespread in 

Turkey. 

2 
Ae. caudata Medit. Element 

This taxon is distributed throughout 

Turkey except N.E. and E. Anatolia. 

3 
Ae. columnaris Medit. Element/Ir.-Tur. Element 

Locally abundant and widespread in 

Turkey. 

4 
Ae. comosa subsp. comosa Medit. Element 

Rare, known only three locations 

throughout the Turkey. 

 Subsp. heldreichii Medit. Element Probably extinct in Turkey 

5 
Ae. crassa Ir.-Tur. Element 

Uncommon to rare in Turkey, may grow 

sympatric with the Ae. vavilovii 

6 
Ae. cylindrica Multiregional Element 

Widespread and common throughout the 

Turkey. 

7 Ae. geniculata Multiregional Element Widespread and common in Turkey. 

8 Ae. juvenalis Ir.-Tur. Element Very rare, known only from one location. 

9 
Ae. kotchyi Medit. Element 

Uncommon to rare in Turkey. It is 

confined to the coast of South Anatolia. 

10 
Ae. neglecta Multiregional Element 

Locally abundant and widespread in 

Turkey. 

11 
Ae. peregrina Medit. Element 

Uncommon to rare in Turkey. It is 

confined to the coast of South Anatolia. 

12 
Ae. speltoides Ir.-Tur. Element 

Widespread and locally common in 

Turkey. 

13 

Ae. tauschii Ir.-Tur. Element 

Uncommon to rare in Turkey. Its 

distribution confined to E. and S.E. 

Anatolia. 

14 Ae. triuncialis Multiregional Element Widespread and common in Turkey. 

 
subsp. persica Ir.-Tur. Element 

Subsp. persica is confined only in South 

Eastern part of Turkey. 

15 Ae. umbellulata Medit. Element/Ir.-Tur. Element Widespread and common in Turkey. 

16 
Ae. uniaristata Medit. Element 

Very rare. The earlier given localities in 

the Flora of Turkey are historical. 

17 
Ae. vavilovii Ir.-Tur. Element 

Rare in Turkey, grows in the step of S.E. 

Anatolia. 
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Figure 1: Ae. biuncialis 

 
Figure 2: Aegilops caudata 

 
Figure 3: Aegilops columnaris 

 
Figure 4a: Aegilops comosa 

subsp. comosa 

 
Figure 4b: Aegilops comosa 

subsp. heldreichii 

 
,Figure 5: Aegilops crassa 

 
Figure 6: Aegilops cylindrica 

 
Figure 7: Aegilops geniculata 

 
Figure 8: Ae. juvenalis 

 
Figure 9: Aegilops kotschyi 

 
Figure 10: Aegilops neglecta 

 
Figure 11: Aegilops peregrina 

 

 
Figure 12a: Aegilops speltoides 

var. ligustica 

 
Figure 12b: Aegilops speltoides 

var. speltoides 

 

 
Figure 13: Aegilops tauschii 

 

 
Figure 14a: Aegilops triuncialis 

subsp. persica 

 
Figure 14b: Aegilops triuncialis 

subsp. triuncialis 

 
Figure 15: Aegilops umbellulata 

 
Figure 16: Aegilops uniaristata 

 
Figure 17: Aegilops vavilovii 
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Özet 

 

Ergonomi bilimi, üretim sistemlerinde temel üretim faktörlerinden biri olan insan ile makina–teçhizat, 

donanım, araç–gereç, iĢ ve iĢ koĢulları ve benzer pek çok faktör arasındaki iliĢkilere ait bilgileri 

içermektedir. Ergonomi insanın iĢ yaĢamı ile olan iliĢkisini akılcı bir yöntemle inceleyerek iĢin ve 

çevresinin insanın özelliklerine ve yeteneklerine uyumunu sağlamayı amaçlar. Ergonomi prensipleri 

doğrultusunda yaĢama ve çalıĢma ortamlarının düzenlenmesi ve kiĢiye özel yanlıĢ duruĢ ve 

hareketlerin eğitimle giderilmesi, oluĢması muhtemel pek çok hastalık ve rahatsızlığı önleyebilir.  

Bu çalıĢma kapsamında, hazırlanan anket formu orman ürünleri sanayi sektöründe faaliyet gösteren 15 

iĢletmede çalıĢan 119 kiĢiye uygulanmıĢtır. Anket formu çalıĢanların bazı demografik özellikleri ve 

çeĢitli ergonomik analizleri (fiziksel çevre koĢulları, çalıĢma saatleri ve molalar, iĢ aletleri ve 

ekipmanları, çalıĢma alanı, gösterge ve kumanda elemanları, yönetsel yaklaĢım ve iĢ memnuniyeti) 

içeren toplam 37 yargıdan oluĢmaktadır. Anket sonuçları SPSS 16 paket programına girilerek frekans 

tabloları oluĢturulmuĢtur. 

Analiz sonuçlarına göre katılımcıların % 38‘inin 25-29 yaĢ aralığında, % 51‘inin lise mezunu, % 

52,1‘inin evli, % 93,3‘ünün erkek ve % 83‘ünün iĢçi pozisyonunda olduğu belirlenmiĢtir. Ergonomik 

çalıĢma ortamı yargılarına katılım düzeyleri en yüksekten en düĢüğe doğru sırasıyla, çalıĢma alanı 

(3,52), iĢ aletleri ve ekipmanları (3,41), gösterge ve kumanda elemanları (3,40), çalıĢma saatleri ve 

molalar (3,36), fiziksel çevre koĢulları (3,33), yönetsel yaklaĢım (3,11) ve iĢ memnuniyeti (3,09) 

olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlar, çalıĢanların iĢ memnuiyeti ve yönetim uygulamaları noktasında 

problem yaĢadığını ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, orman ürünleri sanayi, çalışma ortamı 

 

Investigation of Working Environment in Terms of Ergonomic Factors in 

Forest Products Industry Enterprises 
 

Abstract 

 

Ergonomics science contains the information about the relationship between machinery-equipment, 

hardware, tools, work and work conditions, and other similar factors with the human which is one of 

the basic factors of production in the production systems. Ergonomics intends to ensure the 

compliance with the features and capabilities of the people of the business and its environment by 

examining the relationship with business life of people with a rational method. Arranging living and 

working environment in accordance with the principles of ergonomics and eliminating by training of 

personalized wrong positions and movements can prevent many diseases and disorders likely to occur. 

In this study, the prepared survey was administered to 119 people who work in 15 enterprises that 

operate in forest products industry sector. The survey consists of a total of 37 judgments including 

some demographic characteristics of employees and various ergonomic analyzes (physical 

environmental conditions, working hours and breaks, work tools and equipment, workspace, indicators 

and control elements, managerial approach and job satisfaction). Survey results are entered into SPSS 

16 (Statistical Package for the Social Sciences) and frequency tables were created. 

According to analysis results, it was determined that 38% of respondents was in the 25-29 age range, 

51% was high school graduates, 52,1% was married, 93,3% was male, and 83% was employee. 

Ergonomic working environment judgments participation levels from highest to lowest were found as 

workspace (3,52), work tools and equipment (3,41), indicators and control elements (3,40), working 
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hours and breaks (3,36), physical environmental conditions (3,33), managerial approach ( 3,11) and 

job satisfaction (3,09), respectively. These results have revealed that employees have problems in the 

point of job satisfaction and management practices. 

 

Keywords: Ergonomics, forest products industry, working environment 

 

GĠRĠġ  
 

Ergonomi; insanın fiziksel, psikolojik özelliklerini ve kapasitesini dikkate alarak araç, gereç ve 

makinelerin insan tarafından maksimum konfor ve emniyet ile kullanılabilmesi için çalıĢma ortamında gerekli 

olan düzenlemeleri ve uyumunu sağlamayı amaçlayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir (Sönmezyuva, 

2009:2). Günümüzde, mekanizasyon ve otomasyondaki artıĢ ile üretim sistemlerinde giderek daha fazla makina 

kullanılmaktadır. Diğer taraftan, hala emek yoğun üretimin sürdürülmekte olduğu çok sayıda iĢletme mevcut 

olup bu iĢletmeler pek çok fiziksel sıkıntıyla karĢı karĢıya kalabilmektedir. Teknolojik geliĢmeler doğrultusunda, 

insana duyulan gereksinim azalır gibi görünmesine rağmen, insan iĢinin niteliğinde bir artıĢ gözlemlenmektedir. 

BaĢka bir ifadeyle, üretim sürecinde yer alan insanın daha yetenekli ve becerikli olması arzu edilmektedir. 

Bununla beraber, her alanda makine ile üretimin mümkün olamamasından dolayı insan faktörü yine ön plana 

çıkabilmektedir. Dolayısıyla, günümüzde üretim sistemlerinde mekanizasyon ve otomasyonda yoğun bir geliĢme 

görülmekle beraber insan merkezli yönetim ve üretim anlayıĢı da önemli ölçüde geçerliliğini korumaktadır. Bu 

noktada, çalıĢanların yeteneklerinden ve becerilerinden en üst seviyede yararlanabilmek için, insan faktörünü 

kendisine odak noktası seçen ergonomi bilimi oldukça önem kazanmaktadır (Özel, 2006:1). 

Ġs ortamında çalıĢanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ergonomik çalıĢmaların temel 

amaçlarından biridir. Bu amacın gerçekleĢtirilmesi; vardiya sistemleri, iĢ değiĢimi, iĢ güvenliği, 

gürültü, aydınlatma, sıcaklık, nem, iĢ organizasyonu, iĢ memnuniyeti ve yönetimsel faaliyetlerin 

iĢgörenlerin fiziksel ve psikolojik özelliklerine uygun olarak düzenlenmesiyle mümkündür (Camkurt, 

2007:86; Yapıcı ve BaĢ, 2015:593). BaĢka bir deyiĢle, çalıĢanların en az yorgunluk ve en yüksek 

verim ile iĢ görmesi için onların anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun 

bir ergonomik çalıĢma ortamının sağlanması dikkate alınması gereken kaçınılmaz bir gerçektir 

(Kahraman, 2013:8).  
ĠĢ ortamlarında insan; makina ve ortamdan gelen sürekli bir bilgi akımı altında çalıĢmaktadır. Ġnsanın, bu 

bilgileri algılaması ve buna bir cevap hazırlamasında çalıĢma ortamı faktörlerinin direkt olarak etkisi olmaktadır. 

Alınan bilgiler ve verilen yanıtlar arasındaki uyum baĢarının da bir ölçüsü olmakta ve bu uyum ne kadar 

yüksekse, baĢarı da o ölçüde yüksek olur. Bu yüzden çalıĢma ortamı faktörleri, ergonomide oldukça önemli bir 

yer tutmaktadır (Karamık ve ġeker, 2015:577). 

ÇalıĢma ortamı faktörleri; fiziksel faktörler, kimyasal faktörler ve psikolojik faktörler gibi farklı gruplar 

altında incelenebilir. Belirtilen bu faktörlerin hepsi önemli olmakla birlikte, uygulamadaki olumsuzlukların 

yoğunluğu nedeniyle fiziksel faktörler ayrı bir önem arz etmektedir. Gürültü, titreĢim, aydınlatma ve çalıĢma 

ortamı iklimi gibi çeĢitli alt faktörlerden oluĢan fiziksel faktörlerin yanında, kimyasal ve psikolojik faktörler de 

çalıĢanların sağlıklarını, güvenliklerini ve çalıĢma verimliliklerini büyük ölçüde etkiler (Özel, 2006:2). 

Ergonomik olmayan çalıĢma koĢullarına sahip kiĢiler kendilerini rahat hissedememelerinden dolayı 

verimlilik açısından istenen performansı çoğu zaman gösteremezler. ÇalıĢma ortamında aydınlatmanın yetersiz 

oluĢu, istenen hava kalitesinin sağlanamaması, gürültü, sıcaklık vb. çalıĢma ortamının fiziksel koĢullarının 

uygunsuz oluĢu, çalıĢma saatlerinin aĢırı uzun oluĢu, kısaca çalıĢma ortamında ergonomik koĢullara uyulmaması 

çalıĢan bireyleri hem fiziksel hem de psikolojik yönden olumsuz bir Ģekilde etkileyebilmektedir (Sönmez vd., 

2009:127). 

Ergonomi her Ģeyden önce iĢin ve çalıĢma ortamının insanın özelliklerine ve kapasitesine uygunluğunu 

sağlamayı amaçlar. Bunu baĢarmak için, çalıĢanın kullandığı iĢ aletleri ve ekipmanları gibi donanımların 

çalıĢanların özelliklerine uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu ergonomik düzenlemeler sağlandığında 

bir iĢletme için oldukça önem taĢıyan verimlilik oranında bir artıĢ sağlamanın yanında çalıĢma ortamında 

karĢılaĢılan iĢ kazalarında da bir düĢüĢ elde etmek mümkün olabilecektir. Aksi takdirde, çalıĢan özelliklerine 

uygun olmayan donanımlar kullanıldığında, baĢka bir deyiĢle çalıĢma ortamında ergonomik koĢullar tam 

anlamıyla sağlanmadığında çalıĢan memnuniyetsizliğinden kaynaklanan düĢük kaliteli ürünlerin üretimiyle 

karĢılaĢılabilmekte ve böylece verimliliğin azalması ya da maliyetlerin artması gibi arzu edilmeyen sonuçlarla 

karĢılaĢılabilmektedir. Bu durum çalıĢma ortamının ergonomik faktörlere göre düzenlenmesinin gerekliliğini 

ortaya koymaktadır (Yazgan ve Erdem, 2009:604). 

Bu çalıĢmada, Trabzon‘da faaliyet gösteren orman ürünleri sanayi iĢletmelerinin ergonomik açıdan 

değerlendirilmesi amacıyla çalıĢan personel üzerinde bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket çalıĢmasından elde 

edilen veriler analiz edilerek, orman ürünleri iĢletmelerine ergonomik açıdan sorun oluĢturan faktörlerin 

belirlenmesi hedeflenmiĢtir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalıĢma Trabzon‘da orman ürünleri sanayinde faaliyet gösteren iĢletmelerin çalıĢma 

ortamlarının ergonomik açıdan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. BaĢka bir deyiĢle çalıĢmanın ana 

kütlesini bu bölgedeki iĢletmeler oluĢturmaktadır. Bu amaçla çalıĢanlara yöneltilmek üzere bir anket 

formu hazırlanmıĢtır. Anket formu hazırlanırken daha önceki bir çalıĢmada kullanılan anket 

sorularından faydalanılmıĢtır (Yazgan ve Erdem, 2009).  ÇalıĢma kapsamında ulaĢılan iĢletmelerden 

15‘i yöneltilen anketi uygulamayı kabul etmiĢtir. Anket formları ilgili iĢletmelere gidilerek yüzyüze 

görüĢme tekniği ile doldurtulmuĢ ve sonuç olarak 119 iĢgörene ait kabul edilebilir anket formu elde 

edilmiĢtir.  

Anket formu; demografik özellikler (eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, ücret, pozisyon ve 

çalıĢma süresi) ve ergonomik çalıĢma ortamı faktörlerini (fiziksel çevre koĢulları, çalıĢma saatleri ve 

molalar, iĢ aletleri ve ekipmanlar, çalıĢma alanı, gösterge ve kumanda elemanları, yönetsel yaklaĢım 

ve iĢ memnuniyeti) içeren iki bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmada beĢli Likert ölçeği (1: Kesinlikle 

katılmıyorum, 2: Kısmen katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Kısmen katılıyorum, 5: Kesinlikle 

katılıyorum)  kullanılmıĢtır. Elde edilen anket formları SPSS 16.0 istatistiksel paket programına 

girilerek verilere açıklayıcı istatistik analizler uygulanmıĢtır.  
 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

Demografik Değişkenlere Ait Bulgular 

Ankete katılan çalıĢanların eğitim durumu, cinsiyet, medeni durum, yaĢ, çalıĢtığı kurumdaki 

pozisyon ve çalıĢma süresi ile ilgili değiĢkenlere ait frekans dağılımı Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Demografik DeğiĢkenlere Ait Dağılımlar 

Demografik DeğiĢkenler 
KiĢi Sayısı  

(N) 
%  Demografik DeğiĢkenler 

KiĢi Sayısı  

(N) 
% 

Eğitim durumu 

Okuryazar 4 3,4  
Medeni 

durum 

Evli 62 52,1 

Ġlköğretim 40 33,6  Bekar 50 42,0 

Lise 61 51,3  Diğer 6 5,0 

Yüksekokul 12 10,1  Toplam 118 99,2 

Üniversite 2 1,7  

YaĢ 

 

<19 6 5 

Toplam  119 100  20-24 23 19,3 

Pozisyon 

    25-29 38 31,9 

Üst kademe 5 4,2  30-34 24 20,2 

Orta kademe 15 12,6  35-39 16 13,4 

 
ĠĢçi 99 83,2  40-49 8 6,7 

Toplam  119 100  50 ve üstü 4 3,4 

ÇalıĢma süresi 

0-5 80 67,2  Toplam 119 100 

6-10 23 19,3  
Cinsiyet 

Erkek 111 93,3 

11 ve üstü 11 9,2  Bayan 7 5,9 

Toplam 114 95,8  Toplam 118 99,2 

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 51,3) lise mezunu olduğu 

görülmektedir. Lise mezunlarını % 33,6 ile ilköğretim, % 10,1 ile yüksekokul ve % 3,4 ile okuryazar 

olanlar takip etmektedir. Üniversite mezunları ise %1,7 ile en düĢük eğitim seviyesi grubunu 

oluĢturmaktadır. ĠĢletmede çalıĢtığı pozisyon açısından bakıldığında katılımcıların % 83,2 gibi çok 

büyük bir çoğunluğunun iĢçi olduğu görülmektedir. Katılımcılar çalıĢma süresi açısından 

değerlendirildiğinde % 67,2‘lik bir kısmın 0-5 yıl aralığında bir çalıĢma tecrübesine sahip olduğu 

görülmektedir. 25-29 yaĢ grubu % 31,9 ile katılımcıların en yüksek yaĢ grubu aralığını 

oluĢturmaktadır. Cinsiyet açısından bir değerlendirme yapıldığında, katılımcıların çok büyük bir 

kısmının (% 93,3) erkek olduğu, buna karĢın bayan çalıĢanların oranının ise oldukça düĢük (%5,9) 

olduğu göze çarpmaktadır.  

 

Çalışma Ortamının Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesine Ait Bulgular 
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Bu bölümde; fiziksel çevre koĢulları, çalıĢma saatleri ve molalar, iĢ aletleri ve ekipmanlar, 

çalıĢma alanı, gösterge ve kumanda elemanları ve yönetsel yaklaĢım ve iĢ memnuniyeti ile ilgili olarak 

sorulan sorulara verilen cevaplara iliĢkin frekans tabloları verilmiĢtir. 

 

Fiziksel Çevre Koşulları İle İlgili Bulgular 

ÇalıĢma ortamına ait fiziksel çevre koĢulları ile ilgili sorulan sorulara çalıĢanlar tarafından 

verilen cevaplara ait frekans dağılımı Tablo 2‘de verilmektedir.  

 

Tablo 2: Fiziksel Çevre KoĢulları 

Yargılar 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

Kısmen 

katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

N % N % N % N % N % 

Ortam aydınlatması yapılan iĢ için yeterlidir 

 
6 5,0 17 14,3 17 14,3 57 47,9 22 18,5 

ĠĢ tezgâhı veya masası için özel aydınlatma 

gereklidir 

 

9 7,6 22 18,5 37 31,1 28 23,5 22 18,5 

Ortam ısısı, rutubeti ve hava akımı sağlıklı 

bir düzeyde tutulabilmektedir 

 

12 10,1 19 16,0 30 25,2 37 31,1 21 17,6 

Ortamda gürültü beni rahatsız edici 

düzeydedir 

 

5 4,2 15 12,6 33 27,7 44 37,0 22 18,5 

AĢırı soğuk veya aĢırı sıcağa karĢı gerekli 

giyim, kuĢam, perdeleme, çalıĢma 

sürelerinin kısaltılması ve dinlenme gibi 

önlemler alınmaktadır 

 

16 13,4 21 17,6 24 20,2 40 33,6 18 15,1 

ĠĢyerinde toz, duman, zehirli gaz ve buharlar, 

radyasyon gibi sağlık sakıncaları vardır 

 

15 12,6 24 20,2 28 23,5 39 32,8 12 10,1 

Ortalama  8,82  16,53  23,67  34,32  16,38 

 

Tablo 2 incelendiğinde, çalıĢanların % 66,4‘luk büyük bir kısmının ―ortam aydınlatması yapılan 

iĢ için yeterlidir‖ görüĢüne katıldığı görülmektedir. Bununla beraber, çalıĢanların % 42‘lik bir kısmı 

―iĢ tezgâhı veya masası için özel aydınlatma gereklidir‖ görüĢünü de savunmaktadır. ÇalıĢanlar, 

―ortam ısısı, rutubeti ve hava akımı sağlıklı bir düzeyde tutulabilmektedir‖ görüĢüne genellikle 

katılmakla birlikte % 25,2‘lik bir kısmı ise bu konuda kararsız kalmaktadır. Benzer bir Ģekilde, 

çalıĢanların önemli bir bölümü ―iĢyerinde toz, duman, zehirli gaz ve buharlar, radyasyon gibi sağlık 

sakıncaları vardır‖ görüĢünü savunurken azımsanmayacak bir oran ise bu görüĢe katılmamakta veya 

kararsız kalmaktadır. Ayrıca, çalıĢanların % 48,7‘si aĢırı soğuk veya aĢırı sıcağa karĢı gerekli önlemler 

alındığını belirtmektedir. Fiziksel çevre koĢulları ile ilgili yargılara genel olarak bakıldığında ortalama 

% 50,7 oranında katılım sağlandığı görülmektedir. Bununla beraber tüm yargılarda yaklaĢık % 25,35 

oranında katılmama ve % 23,67 oranında bir kararsızlık eğilimi görülmektedir. Bayazıt Hayta 

(2007:22) ve Göral (2006:115) yetersiz aydınlatma, gürültü, az ya da çok ısı ve hava akımı gibi 

fiziksel koĢulların çalıĢanların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini ve 

bu yüzden ergonomik ve verimli bir çalıĢma ortamının elde edilebilmesinde çalıĢma ortamının fiziksel 

koĢullarının çok büyük öneme sahip olduğunu belirtmiĢlerdir. Gürel (2001:5) çalıĢma ortamının 

uygunsuz aydınlatılmasının yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve moral açısından yıpranmaya neden 

olduğunu bildirmiĢ ve uygun bir aydınlatma ile üretimin % 8 – 27 oranında artabileceğini ileri 

sürmüĢtür. Literatürde, % 30 – 75 arasında bir nem miktarının çalıĢma ortamlarında uygun olacağı bu 

değerin dıĢındaki bir nem miktarının ve aĢırı sıcak ve soğuk havanın çalıĢanları olumsuz etkileyeceği 

ifade edilmiĢtir (Yapıcı ve BaĢ, 2015:593). Kürklü vd. (2013:27) gürültülü ortamlarda çalıĢanlarda 

konsantrasyon ve dikkat kaybı ve olaylara karĢı reaksiyon verme kapasitesinde bir zayıflama 

olabileceğini ve böyle bir durumun da iĢ kazalarına neden olabileceğini ifade etmiĢtir. 
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Çalışma Saatleri ve Molalar İle İlgili Bulgular  

ÇalıĢma saatleri ve molalar ile ilgili sorulan beĢ soruya çalıĢanlar tarafından verilen cevaplara 

ait frekans dağılımı Tablo 3‘de verilmektedir.  

 

Tablo 3: ÇalıĢma Saatleri ve Molalar 

Yargılar 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

Kısmen 

katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

N % N % N % N % N % 

Eğer gece vardiyasında çalıĢıyorsanız; gece 

vardiyasından sonra tam toparlanma için 

yeterli süre vardır 

 

3 2,5 11 9,2 15 12,6 12 10,1 6 5,0 

Vardiyalı olarak çalıĢıyorsanız; vardiya 

düzenlemesinde yaĢlılar, Ģeker hastaları vb. 

özel grupların yaĢam koĢulları dikkate 

alınmıĢtır  

 

3 2,5 3 2,5 27 22,7 17 14,3 7 5,9 

Molaların sayısını ve süresini yeterli 

buluyorum 

 

7 5,9 23 19,3 23 19,3 46 38,7 19 16,0 

ĠĢyerinde fazla mesai uygulaması olduğunda, 

ekstra olarak dinlenme imkânı verilmektedir 

 

12 10,1 15 12,6 28 23,5 39 32,8 23 19,3 

Molalarda özel dinlenme yerlerine gitme 

olanağımız vardır 

 

11 9,2 16 13,4 26 21,8 43 36,1 22 18,5 

Ortalama  6,04  11,4  19,98  26,4  12,94 

 

Tablo 3 incelendiğinde, yöneltilen yargılara çalıĢanlar tarafından katılım seviyesinin düĢük 

olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni Tablo 3‘de vardiya veya fazla mesai içeren yargıların 

yöneltilmesinden kaynaklanmaktadır. ÇalıĢanların gece vardiyası sonrası toparlanma için yeterli süre 

verilip verilmediği sorusuna katılma ve katılmama yönündeki cevapları birbirine oldukça 

benzemektedir. ÇalıĢanların oldukça önemli bir kısmı vardiya düzenlemesinde yaĢlılar, Ģeker hastaları 

vb. özel grupların yaĢam koĢullarının dikkate alınıp alınmadığı hakkında yöneltilen soru karĢısında 

kararsız kalmıĢlardır.  Molaların sayısı ve süresinin yeterliliği ile ilgili soruya büyük çoğunluk olumlu 

bakmaktadır, yani mola sayısı ve süresini yeterli bulmaktadır. Benzer bir çoğunluk fazla mesai 

uygulaması olduğunda, ekstra olarak dinlenme imkânı olduğunu ve molalarda özel dinlenme yerlerine 

gitme olanağının olduğunu belirtmektedir. ÇalıĢma saatleri ve molalar ile ilgili yargılara genel olarak 

bakıldığında çalıĢanların büyük bir kısmının yöneltilen yargılara katıldığı ve yine azımsanmayacak bir 

kısmın ise kararsız kaldığı görülmektedir. Literatürde iĢyerlerindeki çalıĢma süreleri ile dinlenme 

molalarının sıklığı ve süresinin çalıĢanların fiziksel ve ruhsal dengeleri üzerinde oldukça etkili 

olduğunu belirtilmiĢtir. Bu konuda yürütülen çalıĢmalar, insan fizyolojisine en uygun çalıĢma 

süresinin günlük azami 7,5 saat ve haftalık 45 saat olduğunu ortaya koymuĢtur. ÇalıĢma saat ve 

süreleri ile iĢ kazaları arasındaki iliĢki; çalıĢmanın yapıldığı sektörün yapısına, iĢyerinin çalıĢma Ģekil 

ve koĢullarına bağlı olarak değiĢebileceği belirtilmiĢtir. Ayrıca, çalıĢma sürelerinin uzatılması veya 

mola sürelerinin kısaltılması iĢ kazalarının oranındaki artıĢın en önemli nedeni olarak ifade 

edilmektedir (Camkurt, 2007:88). 

 

İş Aletleri ve Ekipmanlar İle İlgili Bulgular 

ĠĢ aletleri ve ekipmanlar ile ilgili sorulan beĢ soruya çalıĢanlar tarafından verilen cevaplara ait 

frekans dağılımı Tablo 4‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4: ĠĢ Aletleri ve Ekipmanlar 

Yargılar 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

Kısmen 

katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

N % N % N % N % N % 

ĠĢyerinde devamlı ve periyodik bakım 

hizmetleri yeterli ve düzenlidir 

 

9 7,6 17 14,3 41 34,5 35 29,4 17 14,3 
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El aletleri, kesici takımlar ve tezgâhta 

çalıĢırken kullanılan yardımcı aletler temiz, 

bakımlı ve iyi iĢler durumda tutulmaktadır 

 

5 4,2 16 13,4 44 37,0 33 27,7 21 17,6 

Kalite kontrol hizmetleri ve kullanılan ölçü 

aletleri yeterlidir 

 

6 5,0 14 11,8 42 35,3 40 33,6 17 14,3 

ÇalıĢırken kullanıldığımız el ve ölçü aletleri vb. 

gibi iĢ aletlerinin iĢ yerinde belli ve sabit bir 

yeri vardır 

 

4 3,4 15 12,6 38 31,9 38 31,9 24 20,2 

Sıklıkla kullandığımız iĢ aletleri çalıĢma 

masasının yakınında düzenli ve temiz bir 

Ģekilde muhafaza edilmektedir 

 

8 6,7 14 11,8 39 32,8 34 28,6 24 20,2 

Ortalama  5,38  12,78  34,3  30,24  17,32 

 

Tablo 4 incelendiğinde, yöneltilen tüm yargılara çalıĢanların daha çok ―kararsızım‖ cevabını 

verdiği, bu cevabı ise ―kısmen katılıyorum‖ cevabının izlediği görülmektedir. ĠĢ aletleri ve ekipmanlar 

ile ilgili yargılara genel olarak bakıldığında çalıĢanların büyük bir kısmının (% 47,56) yöneltilen 

yargılara katıldığı, % 34,3‘ ünün kararsız kaldığı ve % 18,16‘sının ise katılmama eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Görüldüğü gibi çalıĢanlar iĢ ortamında iĢ aletlerinin yeterliliğine, temizliğine ve 

düzenine kısmen özen gösterildiğini ifade etmektedir. Camkurt (2007:88)‘ye göre, üretim sürecinde 

kullanılan makinalar ve ekipmanlar ile çalıĢanlar arasında uyumsuzlukların ortaya çıkması iĢ 

kazalarının meydana gelmesine ciddi anlamda etki edebilmektedir. ÇalıĢanların fizyolojik ve 

psikolojik durumlarına bağlı tutum ve davranıĢları ve özellikle de çalıĢılan iĢ ile ilgili bilgi ve eğitim 

eksiklikleri insan-makina iliĢkisinde uyumu zorlaĢtıran ve iĢ kazalarının oluĢmasına sebep olan ana 

faktörler arasındadır. 

 

Çalışma Alanı İle İlgili Bulgular  

ÇalıĢma alanı ile ilgili sorulan üç soruya çalıĢanlar tarafından verilen cevaplara ait frekans 

dağılımı Tablo 5‘ de verilmiĢtir.  

 

Tablo 5: ÇalıĢma Alanı 

Yargılar 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

Kısmen 

katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

N % N % N % N % N % 

Taban döĢemeleri kaymayı, tökezlemeyi 

önleyecek özelliktedir 

 

4 3,4 15 12,6 33 27,7 48 40,3 19 16,0 

ÇalıĢanların çalıĢma alanları, geçitler ve stok 

alanları açık bir Ģekilde belirtilmiĢ ve 

iĢaretlenmiĢtir 

 

6 5,0 10 8,4 43 36,1 44 37,0 16 13,4 

ĠĢ yerinde sürekli çalıĢtığım yerde yeterli 

hareket olanağı ve serbestliği vardır 

 

4 3,4 7 5,9 42 35,3 46 38,7 20 16,8 

Ortalama  3,93  8,97  33,03  38,67  15,4 

 

Tablo 5 incelendiğinde çalıĢanlar çalıĢma alanı ile ilgili tüm yargılara en yüksek oranda  

―kısmen katılıyorum‖ cevabını vermiĢtir. Bunu ―kararsızım‖ ve ―kesinlikle katılıyorum‖ cevapları 

izlemektedir. ÇalıĢanların yöneltilen yargılara katılmama oranları ise oldukça düĢük değerler aldığı 

görülmektedir. ÇalıĢma alanı ile ilgili yargılara genel olarak bakıldığında çalıĢanların büyük bir 

kısmının (% 54,07) yöneltilen yargılara katıldığı, % 33,03‘ ünün kararsız kaldığı ve % 12,9‘ unun ise 

yöneltilen yargılara katılmama eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu bulgular çalıĢma ortamlarının 

ergonomik tasarım açısından iĢçilerde çok büyük bir problem yaratmadığını ortaya koymaktadır. 

Kahraman (2013:22) çalıĢma ortamının tasarımında ergonomik faktörlerin dikkate alınmamasının bir 

sonucu olarak çalıĢanların hem zihinsel hem de fiziksel açıdan zorlanması ve verimlilik kaybı gibi 

arzu edilmeyen problemlerin oluĢabileceğini bildirmiĢtir. 
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Gösterge ve Kumanda Elemanları İle İlgili Bulgular  

Gösterge ve kumanda elemanları ile ilgili sorulan üç soruya çalıĢanlar tarafından verilen 

cevaplara ait frekans dağılımı Tablo 6‘da verilmiĢtir.  

 

Tablo 6: Gösterge ve Kumanda Elemanları 

Yargılar 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

Kısmen 

katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

N % N % N % N % N % 

Kullandığımız göstergelerdeki rakamlar ve 

harfler bakıĢ mesafesinden kolay ve doğru 

okunabilmektedir 

 

10 8,4 24 20,2 26 21,8 35 29,4 22 18,5 

Çok önemli bilgiler, örneğin tehlike uyarı 

sinyalleri hem görsel hem de akustik olarak 

çok kanaldan çalıĢanı uyarabilmektedir 

 

2 1,7 13 10,9 48 40,3 28 23,5 24 20,2 

Tüm kumanda elemanları Ģekil, büyüklük, 

renk, yüzey özellikleri ve hareket miktarı 

yönünden kullanıcı ile uyumludur 

 

6 5,0 17 14,3 35 29,4 36 30,3 25 21,0 

Ortalama  5,03  15,13  30,5  27,73  19,90 

 

Tablo 6 incelendiğinde çalıĢanların önemli bir kısmının göstergelerdeki rakamlar ve harflerin 

bakıĢ mesafesinden kolaylıkla ve doğru bir Ģekilde okunabildiğini ifade ettiği görülmektedir. 

ÇalıĢanların büyük kısmı ise ―çok önemli bilgiler, örneğin tehlike uyarı sinyalleri hem görsel hem de 

akustik olarak çok kanaldan çalıĢanı uyarabilmektedir‖ Ģeklinde yöneltilen yargıya ―kararsızım‖ 

cevabı verdiği görülmektedir.  ÇalıĢmaya katılanların % 30,3‘lük bir oranı ―kumanda elemanları Ģekil, 

büyüklük, renk, yüzey özellikleri ve hareket miktarı yönünden kullanıcı ile uyumludur‖ yargısına 

kısmen katılmakta iken % 29,4 gibi yaklaĢık olarak benzer bir oranda katılımcı ise bu konuda kararsız 

olduğunu belirtmiĢtir. Gösterge ve kumanda elemanları ile ilgili yargılara genel olarak bakıldığında 

çalıĢanların % 47,63‘lük kısmı yöneltilen yargılara katılmakta, % 30,5‘i yargılar karĢısında kararsız 

olduğunu ve % 20,16‘lık bir çalıĢan grubu ise yöneltilen yargılara katılmadığını ifade etmiĢtir. Elde 

edilen bulgulardan görüldüğü üzere çalıĢanların önemli kısmı gösterge ve kumanda elemanları ile ilgili 

yargılara olumlu cevap vermesine rağmen azımsanmayacak oranda bir çalıĢan grubu ise kararsız 

kalmıĢtır. Sönmezyuva (2009:3) çalıĢma ortamında gösterge ve kumanda elemanlarının insanın yapısı 

ile uygun düĢecek bir biçimde en az yorgunluğa sebebiyet verecek Ģekilde düzenlenmesinin 

ergonominin baĢlıca koĢulları arasında olduğunu bildirmiĢtir. 

  

Yönetsel Yaklaşım ve İş Memnuniyeti İle İlgili Bulgular 

ÇalıĢanların yönetsel yaklaĢım ve iĢ memnuniyeti ile ilgili yöneltilen yargılara çalıĢanlar 

tarafından verilen cevaplar analiz edilmiĢ ve bu analiz sonucunda elde edilen frekans dağılımının 

sonuçları Tablo 7‘de sunulmuĢtur.  

 

Tablo 7: Yönetsel YaklaĢım ve ĠĢ Memnuniyeti 

Yargılar 
Kesinlikle 

katılmıyorum 

Kısmen 

katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 

katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

N % N % N % N % N % 

ĠĢin hız, zorluk, değiĢkenlik özelliklerine göre 

çalıĢanların iĢe uyumlu olup olmadığı 

incelenerek çalıĢanlar ona göre seçilmektedir 

 

10 8,4 26 21,8 37 31,1 26 21,8 20 16,8 

ÇalıĢanların iĢyerini değiĢtirme talepleri veya 

iĢten ayrılma nedenleri analiz edilmektedir 

 

15 12,6 24 20,2 27 22,7 26 21,8 10 8,4 

ġu anda yaptığım iĢi yorucu buluyorum 

 
4 3,3 24 20,2 39 32,8 35 29,4 17 14,3 

ġu anda yaptığım iĢi monoton buluyorum 

 
9 7,6 19 16,0 37 31,1 31 26,1 23 19,3 
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ġu anda yaptığım iĢi yaratıcı buluyorum 

 
19 16,0 30 25,2 34 28,6 27 22,7 9 7,6 

ġu anda yaptığım iĢi stresli buluyorum 

 
8 6,7 30 25,2 38 31,9 31 26,1 12 10,1 

ġu anda yaptığım iĢi zevkli vb. buluyorum 

 
14 11,8 21 17,6 38 31,9 32 26,9 13 10,9 

Amirlerimle olan iliĢkilerimde sorunlar 

yaĢıyorum 

 

33 27,7 35 29,4 22 18,5 22 18,5 7 5,9 

Bize verilen iĢler operasyon sayfalarında 

anlaĢılır Ģekilde iyi tariflenmiĢtir 

 

5 4,2 7 5,9 40 33,6 39 32,8 27 22,7 

Ortalama  10,92  20,17  29,13  25,12  12,89 

 
Tablo 7 incelendiğinde yönetsel yaklaĢım ve iĢ memnuniyeti ile ilgili yargılara yüksek düzeyde katılım 

sağlandığı görülmekle birlikte, bu yargılara katılmayanların oranı diğer gruplardaki yargılara katılmama oranına 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla beraber % 29,13 ile kararsızım diyenlerin oranının 

azımsanmayacak kadar yüksek olduğu da görülmektedir.  Bu bulgulara dayanarak çalıĢanların yönetsel yaklaĢım 

ve iĢ memnuniyeti ile ilgili sıkıntılarının var olduğu söylenebilir. Literatürde çok sayıda çalıĢma iĢinden memnun 

bireylerin stres yaĢama olasılığının oldukça düĢük olduğunu, grup çalıĢmasına daha kolay uyum 

gösterebildiklerini ve üretkenliklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur (Sevimli ve ĠĢcan, 2005:55; 

Parmaksız vd., 2013:84). Yönetsel yaklaĢımla ilgili olarak, iĢletme içi uygulamalarda yöneticilerin çalıĢanlara 

adil davranmasının çalıĢanlar arasındaki iliĢkilerin güçlenmesine ve çalıĢanların yöneticilerine ve birbirlerine 

daha fazla güven duymalarına yol açacağını belirtilmiĢtir (Parmaksız vd., 2013:84).  

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢma, Türkiye‘nin Trabzon ilinde faaliyet gösteren orman ürünleri sanayi iĢletmelerini ergonomik 

çalıĢma ortamı açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla hazırlanan anket formu bu sektör 

iĢletmelerinde çalıĢanlara uygulanmıĢ ve sonuçları ortaya konulmuĢtur. ÇalıĢma ergonomik çalıĢma ile ilgili 

faktörleri içeren altı alt baĢlık ve çalıĢanların demografik özelliklerini içeren iki bölümden oluĢmaktadır. 

Demografik özelliklere ait sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların % 63,1‘inin lise ve üstü eğitim seviyesinde, % 

83,2 gibi büyük çoğunluğunun iĢçi pozisyonunda, % 67, 2‘sinin 0-5 yıl arasında bir çalıĢma tecrübesine sahip 

olduğu ve % 93,3 gibi büyük bir oranının ise erkek çalıĢanlardan oluĢtuğu görülmektedir.  

Ergonomik çalıĢma ortamıyla ilgili faktörlerden fiziksel çevre koĢulları ile ilgili yargılara genel olarak 

bakıldığında ortalama % 50,7 oranında katılım sağlandığı görülmektedir. Bununla beraber tüm yargılarda 

yaklaĢık % 25,35 oranında katılmama ve % 23,67 oranında bir kararsızlık eğilimi görülmektedir. ÇalıĢma 

saatleri ve molalar açısından çalıĢanların yöneltilen yargılara katılımları değerlendirildiğinde, önemli bir kısmın 

yargılara katıldığı görülmekle birlikte azımsanmayacak bir kısmın ise kararsız kaldığı görülmektedir. ÇalıĢma 

saatleri ve molalar ile ilgili yargılara katılıma benzer Ģekilde, iĢ aletleri ve ekipmanlar ile ilgili yargılara katılımla 

ilgili olarak da çalıĢanların büyük bir kısmının (% 47,56) yöneltilen yargılarla ilgili olumlu görüĢ belirttiği, % 

34,3‘ünün ise kararsız kaldığı belirlenmiĢtir. ÇalıĢma alanı ve gösterge ve kumanda elemanları ile ilgili yargılara 

katılımın da çalıĢma saatleri ve molalar ve iĢ aletleri ve ekipmanlar ile ilgili yargılara katılıma benzer bir dağılım 

gösterdiği görülmektedir. Ergonomik değerlendirme faktörlerinden sonuncusu olan yönetsel yaklaĢım ve iĢ 

memnuniyeti ile ilgili yargılara yüksek düzeyde katılım sağlandığı görülmekle birlikte, bu gruptaki yargılara 

katılmayanların oranı diğer gruplardaki yargılara katılmama oranına göre daha yüksek olduğu göze 

çarpmaktadır. Öte yandan, ergonomik çalıĢma ortamı ile ilgili yargılara katılım düzeyleri çalıĢma alanı (3,52), iĢ 

aletleri ve ekipmanları (3,41), gösterge ve kumanda elemanları (3,40), çalıĢma saatleri ve molalar (3,36), fiziksel 

çevre koĢulları (3,33), yönetsel yaklaĢım (3,11) ve iĢ memnuniyeti (3,09) olarak sıralanmıĢtır. Elde edilen bu 

sonuçlar üzerine genel bir değerlendirme yapıldığında, orman ürünleri iĢletmelerinde ergonomik çalıĢma 

koĢulları konusunda çalıĢanların beklentileri kısmen dikkate alınmakla birlikte bu koĢullar ile ilgili çözülmesi 

gereken önemli eksikliklerin olduğu da söylenebilir. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmadaki temel amaç Thermowood® Yabani Kiraz (Cerasus avium (L.) Moench) odun 

örneklerinde su bazlı verniklerin salınımsal sertlik(SS) üzerine değiĢik deneme ortamlarındaki etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Denemelerde mukayese olması bakımından sentetik vernik ile de bir varyasyon 

oluĢturulmuĢtur. Ġlk olarak test örneklerine su bazlı tek kompenantlı(SB1), su bazlı tek kompenantlı 

poliüretan modifiye(SBM), su bazlı iki kompenantlı (SB2) ve sentetik(SEN) gibi vernik türleri ile 

yüzey iĢlemi uygulanmıĢtır. Daha sonra test örneklerine 144 ve 288 saat hızlandırılmıĢ (144 QUV ve 

288QUV) ile 120 gün doğal yaĢlandırma(120NW) uygulanmıĢ ve ANS/ISO 1522‘e göre SS değerleri 

belirlenmiĢtir. Duncan testi sonuçları Thermowood® Yabani Kiraz (Cerasus avium (L.) Moench) 

odununda hem vernik türleri hem de farklı ortam iĢlemleri sonucunda SS bakımından önemli 

farklılıklar ortaya çıktığı, SB2 verniklerde en yüksek ortalama SS değerinin elde edildiği anlaĢılmıĢtır 

 

Anahtar Kelimeler: Sertlik, Doğal yaşlandırma, Hızlandırılmış yaşlandırma, Isıl işlem, Yabani kiraz, 

Su bazlı vernik 

 

 

The Effects of Natural and Accelerated Weathering on the Hardness the 

Varnish Layers at the Heat treated Wild Cherry Wood 
 

Abstract 

 

The main purpose of this study, the effects of in the various test medium was investigated the water 

borne varnishes of on the oscillation hardness(SS) at the Thermowood Wild Cherry(Cerasus avium(L.) 

Moench) wood samples.  In terms of being compared in the experiments with synthetic varnish it has 

created a variation. Firstly, surface treatment was applied varnish types such as waterborn one-

component(SB1), waterborn one-component polyurethane modified(SBM), waterborn two-

component(SB2) and synthetic (SEN) the test samples. Afterlater, SS values were determined to 

examples of test application natural aging (120NW), accelerated weathering which 144 hours and 288 

hours according to ANSI / ISO 1522. Duncan test results was occured significant differences both 

varnish species and different environments process result in that SS wood at the Thermowood® Wild 

Cherry (Cerasus avium (L.) Moench) wood. Morever are understood to obtain in SB2 varnishes the 

high average SS value.. 

 

Keywords: Hardness, Naturel weathering, Accelerated weathering,, Heat treatment, Wild cherry, 

Waterborn varnish  

 

GĠRĠġ  

 

Yüzyıllardır, insanların çeĢitli gereksinimlerini karĢılamak için kullanmıĢ oldukları ağaç 

malzeme yenilenebilir doğal bir hammadde olması yanında(Bozkurt ve Erdin 1997:1) bazı istenmeyen 

özelliklere sahip olup; boyutsal değiĢim, biyolojik degradasyon ve renk değiĢimi gibi özellikleri 

kullanım ömrünü azalmakta ve değeri düĢmektedir(Aytin 2013:6). Mevcut sebeplerden dolayı çeĢitli 
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teknik ve yöntemler ile ağaç malzemenin kullanım ömrünü uzatacak önlemler almak ve değerini 

artırmak zorunluluk taĢımaktadır.  

Kurutma ağaç malzemenin kullanım yeri rutubetine kadar içerisinde bulunan fazla suyun 

uzaklaĢtırılması olup genel olarak tüm kullanım yerleri için geçerli bir iĢlemdir(Kantay 1993:3). Isıl 

iĢlem, kimyasal maddeler ile muamele, üst yüzey iĢlemleri ve diğerleri ilave veya özel amaçlı tedbirler 

olarak dikkati çekmektedir.  

Isıl iĢlem son yüzyılda yapılan bilimsel çalıĢmaların sonucu özellikle Avrupa‘da 1990‘lı yıllarla 

birlikte çeĢitli araĢtırma grupları konuya hassasiyet göstermiĢ ve ardından çeĢitli ısıl iĢlem yöntemleri 

geliĢtirilmiĢ, piyasalarda ısıl iĢlem görmüĢ ağaç malzeme yer almaya baĢlamıĢtır (Anonim 2003). Isıl 

iĢlem odun yapısını bozmadan boyutsal stabiliteyi iyileĢtirmekte ve biyolojik bozunmaya karĢı 

dayanıklılık sağlamaktadır(Johansson 2005). Isıl iĢlemin bir diğer özelliği de çevre dostu bir üretim 

yöntemi olarak çevreye zararlı maddelerin kullanımının azaltılmasını sağlamakta çevre 

bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Johansson 2005‘e göre çevreye zararlı maddelerin 

kullanımının önlenmesi günümüzde oldukça önemli bir konu olup, örneğin Ġsveç‘te 1990 yılından beri 

çevreye zararlı 117 koruyucu yasaklanmıĢ bulunmaktadır. Isıl iĢlem uygulanmıĢ kereste ile birlikte 

üretimde enerji miktarından tasarruf sağlanmakta ve atmosfere CO2 salınımı miktarı özellikle PVC, 

alüminyum, çelik gibi materyaller ile karĢılaĢtırıldığında oldukça düĢük kalmaktadır (Korkut ve 

Kocaefe 2009:2). 

Isıl iĢlem konusunda yapılan çalıĢmaların sonuçlarından biri de çevre dostu bir ağaç malzeme 

olan ThermoWood®‘un geliĢtirilmesi olmuĢtur. ThermoWood® ürünlerin üretiminde herhangi bir 

kimyasal kullanılmamaktadır. Ağaç malzemede bulunan bazı olumsuz özellikler ThermoWood®‘da 

iyileĢtirilmiĢtir. ThermoWood® öncelikli olarak boyutsal stabilite ve biyolojik degradasyonun önemli 

olduğu yerlerde kullanılabilme özelliklerine sahip modifiye edilmiĢ bir üründür. Aynı zamanda 

ThermoWood®‘da ısıl iĢlem Ģartlarına bağlı olarak ağaç malzemenin rengi koyulaĢır ve renk 

homojenliği sağlanır. Renk değiĢimi, özellikle sert ağaçlarda olumlu bir kazanım olarak görülür ve 

yeni pazarlar için potansiyel fırsatlar taĢır(Johansson, 2005). Ancak diğer taraftan çoğunlukla mekanik 

özelliklerde meydana gelen kayıplar ısıl iĢlem görmüĢ ağaç malzemenin olumsuz yanı olarak 

görülmektedir.  

Üst yüzey iĢlemleri değiĢik çevrelerce çoğu zaman farklı Ģekillerde tanımlanmasına karsın; 

genel anlamda ahĢap, cam, mermer, plastik, metal vb. maddeler kullanılarak yapılan ürünlere 

uygulanan son bitirme iĢlemlerini anlatır. Amaçları ve yapılan iĢlemleri tanımlamak üzere anlatılır ise; 

―ağaç malzemeden üretilen mobilya ve dekorasyon elemanlarını korumak ve estetik değerini arttırmak 

için yapılan renklendirme, renk açma ve koruyucu katman oluĢturma iĢlemleridir‖ seklinde 

tanımlanabilir (Sönmez, 2000; Çakıcıer 2007). 

Koruyucu katman; mobilya ve dekorasyon elemanlarını fiziksel, mekanik ve kimyasal etkiler, 

açık hava Ģartları ve biyolojik zararlılar gibi etkenlere karsı korumak amacı ile katman yapma 

özelliğindeki malzemeler kullanılarak; ağaç malzeme yüzeylerinin kaplanması seklinde hazırlanır ve 

uygulanır (Sönmez, 2000). Ağaç malzeme yüzeylerinin estetik ve ekonomik ömrünün uzatılabilmesi 

amacıyla, koruyucu katman oluĢturmada sıvı yüzey iĢlemleri için en çok kullanılan maddeler boya ve 

verniklerdir(Kurtoğlu, 2000). 

 Evlerde ve iĢyerlerinde; formaldehit içeren tahta ürünler, vernikler, geri dönüĢümsüz 

maddelerden üretilmiĢ, yangına karĢı dayanıklılığı sağlayıcı kimyasallarla yüklü, klor-bazlı  boyalarla 

boyanmıĢ ve toksik yapıĢtırıcılarla yapıĢtırılmıĢ döĢemeli mobilyalar bulunmakta, mobilya üretimi 

aĢamasında kostik maddeler ya da solventler kullanılmaktadır. Solventlerin içinde metilen klorür, 

aseton ve alkol, kaplama malzemelerinin içinde de çok değiĢik uçucu organik bileĢikler, verniklerin 

içinde de solvent olarak aseton ve etil alkol, inceltici olarak ise toluen, benzen ya da ksilen 

bulunmaktadır. Kapalı ortam kirleticileri arasında uçucu organik bileĢikler, ozon, partiküller, sigara ve 

aldehitler sayılabilir. Mobilyalardan yayılan kapalı ortam kirleticileri arasında en çok tartıĢılan ve 

araĢtırılanları formaldehit ve yangın geciktiricilerdir (http://www.ttb.org.tr 2005). 

 Mobilya üretiminde gerek birleĢtirme, gerek montaj ve gerekse üst yüzey iĢlemleri sırasında 

çok sayıda ve değiĢik özelliklerde kimyasallar kullanılmakta olup, çoğu zaman kullanılmakta olan 

kimyasallar ile ilgili olarak insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz soru iĢaretleri bulunmaktadır.  

 Çevre ve insan sağlığı konusunda son yıllarda gittikçe artan bilinçlenme ülkemizde mobilya 

sektörüne boya, vernik ve benzeri kimyasalları üreten iĢletmelerin üretim faaliyetlerinde de kendini 

göstermekte, iĢletmelerin çevre ve insan sağlığına daha duyarlı olduğu görülmektedir.  Ġstanbul, 
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Düzce, Ankara, Kayseri ve Ġnegöl‘de faaliyet gösteren su bazlı boya/vernik üretici ve kullanıcı 

iĢletmeler arasında bulunan 20 üretici ve 100 kullanıcı iĢletmeden bilgi toplanarak sektörün konuya 

bakıĢının analiz edildiği bir çalıĢmada, iĢletmelerin insan sağlığı ve çevre korunması gibi faktörleri ön 

plana çıkarma yönünde faaliyetlerini artırdıklarını tespit edilmiĢtir. Aynı zamanda iĢletmelerin su bazlı 

boya/vernikleri sağlık açısından sakıncalı olmadıkları ve zararlı uçucu bileĢik maddeler içermedikleri 

için dekorasyonda, doğrama üretiminde, bebek ve çocuk odası mobilyalarında tercih ettikleri 

belirlenmiĢtir.  AraĢtırma sonucunda ağaç iĢleri endüstrisinde üretim ve kullanımında halen bazı 

eksikleri olmasına rağmen, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için yasal zorlamalara 

gerek kalmadan solvent bazlı boya/verniklerin kullanımına son verilmesi, su bazlıların tercih edilmesi 

gerektiği önerisi  getirilmiĢti(Budakçı ve ark., 2011). 

 Ağaç malzemede yaĢlandırma, onun kullanım alanlarında rutubet, sıcaklık, yağıĢ ve güneĢ 

ıĢığının değiĢik dalga boyları gibi faktörlerin etkisi altındaki durumunu özel olarak hazırlanmıĢ 

ortamlarda belirlemek amacı ile yapılır. Özellikle bina dıĢı kullanımlarda olmak üzere güneĢ ıĢığı, ısı 

ve nem ağaç malzemeden yapılmıĢ mobilya ve yapı elemanlarında her yıl oldukça büyük miktarlarda 

zararlara sebebiyet vermektedir. Ağaç malzeme yüzeyinde bozulmalar meydana getiren, kullanım 

performansını etkileyen ve kullanım ömrünü kısaltan faktörlerin etki derecesi ve Ģeklinin bilinmesi 

pratik bakımdan çok önemli bulunmaktadır. Son yüzyılda bu alanda ağaç malzeme yaĢlanmasını 

belirlemek üzere doğal test istasyonları kurulmuĢ ve laboratuvarlarda kullanılmak üzere yaĢlandırma 

cihazları geliĢtirilmiĢtir(http://www.q-lab.com 2012 ).  

ÇalıĢmamızdaki temel amaç çevre dostu üretim yöntemlerinin geliĢtirilmesini sağlamak ve 

teĢvik etmektir. Bu amaçla üst yüzey iĢlem maddesi olarak sentetik vernikler ile birlikte su bazlı 

verniklerin mukayesesinin yapılması amaçlanmıĢ ve ağaç malzeme olarak da ThermoWood®  

yapılmıĢ Yabani Kiraz (Cerasus avium (L.) Monench) kullanılmıĢtır. Hem hızlandırılmıĢ hem de doğal 

yaĢlandırmaya tabi tutulan test örneklerinin sertlik değerleri SPSS Ġstatistik Analiz Programı ile 

Duncan testine tabi tutularak analiz edilmiĢtir.   

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

ÇalıĢma kapsamında kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu 800 metre rakım, %50-60 

eğim ve kuzey bakı özelliklerine sahip Düzce Orman ĠĢletme Müdürlüğü Odayeri ĠĢletme ġefliği 17 

no‘lu bölmesinden beĢ (5) adet Yabani Kiraz (Cerasus avium (L.) Monench) alınmıĢtır. Yabani Kiraz 

(Cerasus avium (L.) Monench ağaçlarından TS 2470(1976)‘e göre elde edilen kalaslar 

ThermoWood®® yöntemi ile ısıl iĢleme tabi tutulmuĢtur. Böylece 190°C ve 212°C sıcaklıklarda 1 ve 

2‘er saat süre ile ısıl iĢlem yapılarak dört ısıl iĢlem ve kontrol örnekleri ile birlikte toplamda 5 

varyasyon oluĢturulmuĢtur(Tablo 1). 

Tablo 1: ÇalıĢmada kullanılan varyasyonlar 

Deneme grupları Deneme gruplarının kısa 

ifadesi 
Kontrol(Isıl iĢlem görmemiĢ örnekleri ifade eder) K 

190°C‘de 1 saat ısıl iĢlem TW1 

190°C‘de 2 saat ısıl iĢlem TW2 

212°C‘de 1 saat ısıl iĢlem TW3 

212°C‘de 2 saat ısıl iĢlem TW4 

 

 Her bir varyasyon için 40‘er adet olmak üzere 4 çeĢit vernik türü için toplamda 160 (TS 

CEN/TS 15679‘a göre) adet 10×78×150 mm ölçülerinde hazırlanan test örnekleri %20±2°C sıcaklık 

ve %65±5 bağıl neme sahip iklimlendirme odasında değiĢmez ağırlığa gelinceye kadar bekletilmiĢtir.      

 Test örnekleri 80 kum zımparadan baĢlamak sureti ile 120 ve son olarak 180 kum ile 

zımparalandıktan sonra vernikleme iĢlemi yapılmıĢtır. Vernik çeĢitleri ile ilgili temel bilgiler Tablo 

2‘de verilmiĢtir.  
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Tablo 2: ÇalıĢmada kullanılan vernikler ile ilgili temel bilgiler 

Vernik ismi Vernik tipi Vernik içeriği 
AraĢtırma 

kısaltması(AS) 

Aquacool FX 7680 Su bazlı tek bileĢenli(parlak) Su bazlı akrilik poliüretan 

esaslı 
SB1 

Aquacool FX 0820 Su bazlı iki bileĢenli(parlak) Su bazlı poliüretan esaslı SB2 

Aquacool FX 7560 Su bazlı poliüretan modifiye(parlak) Su bazlı alkid poliüretan 

esaslı 
SBM 

938-9001 Yat Vernik Parlak  Alkid esaslı SEN 

 

Vernikleme iĢleminde kullanılan piyasadan temin edilmiĢ olan verniklere ait temel 

karakteristikler Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3: Verniklerin uygulama ile ilgili temel karakteristikleri 

AS Viskozite  Yüzeye vernik uygulama sayısı 
Uy.mik. 

(gr/cm2) Yöntem 

Katı 

madde 

miktarı 

SB1 
DIN 4 kabında 20°C de 11 sn.       → 
DIN 6 kabında 20°C de 45-55 sn.  → 

FX 6150 Astar 2 kat, 
FX 7680 Son kat 2 Kat  

65-125  
80-150  

Daldırma  
1,8 Pistole 

19% ± 2 
43%±2 

SB2 

DIN 4 kabında 20°C de 11 sn.       → 
DIN 4 kabında 20°C de  35-45 sn .→ 

FX 6150 Astar 2 kat  
FX  0820 2 Kat (%20 AX 115 
Sert. ve % 10 Su ilaveli)  

65-125 
60-100  

Daldırma    
1,8 Pistole 

19% ± 
32%±2 

SBM 
DIN 4 kabında 20°C  26-33 sn.     → 
DIN 4 kabında 20°C de 45-55 sn.  → 

FX 7060-A  Astar 2 kat  
FX 7560 Son kat 2 Kat  

60-80  
70-110  

Daldırma   
1,8 Pistole 

33% ± 2 
34%±2 

 

SEN 
DIN4 kabında 25 ˚C‘de 95-100 sn.→ 

Ġnce Tek Kat Uyg.-% 10 Sentetik 
Tiner ilave)  
Ġki kat Uyg. (% 10 Sentetik Tiner 
ilave)  

120-150 
 

1,8 Pistole 
 

50%±1 

 Üst yüzey iĢlemleri tamamlanan test örnekleri dört gruba ayrılmıĢ; bir grup kontrol amaçlı 

yaĢlandırma uygulanmamıĢ(UW), iki grup QUV yaĢlandırma(144 ve 288) ve bir grup da doğal 

yaĢlandırma(120NW) için ayrılmıĢtır. Test grupları, hızlandırılmıĢ ve doğal yaĢlandırma 

uygulamalarına iliĢkin esaslar Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

  

Tablo 4: Test grupları, hızlandırılmıĢ ve doğal yaĢlandırma uygulamalarına iliĢkin esaslar 

1.grup 2.grup 3.grup 4.grup 

Kontrol 

144QUV 288QUV 

120NW (08.05-08.09.2014) 

Ġklim özellikleri(Ortalama değerler)* 

1. 8 saat UV (313EL UVB). 

2. 15 dakika yağmurlama. 

3. 3 saat 45 dakika kondisyonlama 

(ASTM G 154-10) 

Sıcaklık (°C) 
Bağıl nem 

(%) 

Yağmur (mm 

m-3) 

23.74 68.61 3.00 

           (*) Location-Düzce meteoroloji istasyon verileri 

   HızlandırılmıĢ yaĢlandırma Q-LAB firmasının ürettiği QUV HızlandırılmıĢ Yapay Test 

(Accelerated Weathering Tester-Model QUV/Spray) cihazında 144 ve 288 saatlerde olmak üzere iki 

varyasyonda ASTM G154 standardı esas alınarak, doğal yaĢlandırma ise 120 gün olarak Düzce 

Meteoroloji Ġstasyonunu bahçesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Doğal yaĢlandırma örnek tutucu paneller yer 

düzlemi ile 45° açı olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır(Fig. 1). 
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Resim 1: Doğal yaĢlandırma 

Kontrol ve yaĢlandırması tamamlanmıĢ örnekler SS testine tabi tutulmuĢtur. Vernik 

katmanının dıĢ etkilere dayanıklılığını belirleyen sertlik değerleri ANS/ISO 1522(1998)‘de belirtilen 

esaslara uyularak pandüllü sertlik cihazı ile köning yöntemine uyularak yapılmıĢtır. Cihaz, örnek 

platformuna yerleĢtirilen numune yüzeyinde 63±3,3 HRC sertliğinde ve 5±0,0005 mm çapında iki 

bilye ile salınım yapan pandül sakınımlarına göre katman sertliklerini belirler. Salınım sayısının fzla 

olduğu yüzeyler sert, az olduğu yüzeyler ise daha düĢük sertliktedir(Ayata 2014). 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

 

 Doğal ve hızlandırılmıĢ yaĢlandırma sonrası elde edilen SS değerlerine uygulanan varyans 

analizi sonuçları Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Salınımsal sertlik değerlerine iliĢkin varyans analizi 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 

F 

Değeri 
Önem* PEA 

Ağaç türü (A)  2843.71 4 710.92 46.080 0.000 0.204 

Vernik türü (B) 320450.59 3 106816.86 6923.48 0.000 0.966 

YaĢlandırma (W) 73248.24 3 24416.08 1582.56 0.000 0.868 

A X B 2262.56 12 188.54 12.221 0.000 0.169 

A X W 1292.36 12 107.69 6.981 0.000 0.104 

B X W 10322.23 9 1146.91 74.339 0.000 0.482 

A X B X W 7696.63 36 213.79 13.857 0.000 0.409 

Hata  11108.30 720 15.42    

Toplam 3611863.00 800     

 

 Varyans analizi sonuçlarına göre vernik türleri(0.966) ile yaĢlandırma(0.868) 

uygulamalarının ağaç türüne(0.204) kıyasla SS değeri üzerinde oldukça yüksek etkilerinin olduğu 

görülmektedir.  Faktör etkileĢimleri incelendiğinde de benzer bir durum söz konusu olup vernik türü 

ile yaĢlandırma etkileĢimi en yüksek değeri(0.482) almaktadır. 

 Varyans analizi sonuçlarına göre ağaç türü, vernik türü ve yaĢlandırma faktörlerinin alt 

grupları arasındaki farklılıkları anlayabilmek için yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 5‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 5: Duncan testi sonuçları 

Ağaç türü YaĢlandırma türü Vernik türü 

 AO*  HG**  AO HG  AO HG 

K 65.99 C YY*** 47.19 D SB1 34.70 D 
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TW1 63.52 B 120NW 65.39 C SB2 83.62 A 

TW2 60.08 A 144QUV 72.83 A SBM 53.86 B 

TW3 62.79 B 288QUV 66.97 A SEN 80.11 C 

TW4 62.97 B   

SH**** 0.311 0.278 0.278 

*AO: Aritmetik ortalama, **HG: Homojenlik grupları, ***YY: YaĢlandırma olmayan örnekleri, 

****SH: Standart hata 

 

             Tablo 5‘e göre ağaç türünde en yüksek SS değeri K örneklerinde 65.99 en düĢük TW2‘de 

60.08; yaĢlandırma uygulamaları ve YY örnekler arasında en yüksek SS değeri 144QUV 72.83, en 

düĢük ise YY örneklerde 47.19; vernik türleri arasında ise en yüksek SS değeri SB2 83.62, en düĢük 

ise SB1 örneklerde 34.79 olarak belirlenmiĢtir.  

Çakıcıer (2007), su bazlı vernikler ile yaptığı çalıĢmasında ağaç türü, yaĢlandırma periyodu, vernik 

çeĢidi ve faktör etkileĢimlerinin SS değerleri üzerinde önemli etkilerinin olduğunu belirtmektedir. 

YaĢlandırma uygulamasında ise en yüksek SS değerinin 144 saat iĢlem sonrasında elde edildiğini bunu 

sırası ile 288 saat iĢlem ve kontrol örneğinin izlediğini ortaya koymuĢtur.  

 Ayata (2014) çalıĢmasında 190°C 2 saat ısıl iĢlem görmüĢ örneklerde en yüksek, 212°C 2 

saat ısıl iĢlem gören örneklerde ise en düĢük; 432 saatlik UV yaĢlandırmada en yüksek kontrol 

örneklerinde en düĢük; vernik çeĢidinde çift bileĢenli vernikte en yüksek, tek bileĢenli vernikte en 

düĢük SS değerlerine 

YaĢlandırma, vernik türü ve ağaç türü alt gruplarına göre SS değerleri Tablo 6‘da verilmiĢtir. 

 

Tablo 6: Alt gruplara ait SS değerleri 

 

SONUÇ  

 

 ÇalıĢma sonuçları salınımsal sertlik(SS) değerleri bakımından irdelendiğinde; Türkiye 

mobilya sanayinde kullanılmakta olan ve çevreye zararlı kimyasallar içeren vernikler yerine çevreye 

daha az zararlı çift bileĢenli su bazlı verniklerin kullanılabileceğini ortaya koymuĢtur.  

 Öte yandan ısıl iĢlem görmüĢ Yabani Kiraz (Cerasus avium (L.) Monench) odunu ile ısıl 

iĢlem görmemiĢ örnekler arasında çok büyük farklılıklar olmadığı görülmüĢtür. 

 

ĠġLEM 

↓ 

VT→ SB1 SB2 SBM SEN ORTALAMA 

  AT ↓ M SD M SD M SD M SD M SD 

 

 

 

YY 

 

 

K 26.70 1.33 68.00 2.16 44.60 1.42 68.00 3.49 51.82 17.72 

TW1 23.30 0.82 64.20 2.04 39.60 1.71 64.60 3.97 47.92 17.83 

TW2 20.90 0.99 62.00 2.74 41.90 1.96 44.90 2.33 42.42 14.92 

TW3 21.90 1.44 69.70 1.88 41.20 2.04 52.90 2.72 46.42 17.74 

TW4 22.40 2.01 65.90 3.81 42.40 1.50 58.70 3.91 47.35 17.19 

 

 

120 NW 

 

 

K 41.30 1.41 82.50 5.16 63.00 1.63 88.90 2.07 68.95 19.03 

TW1 36.00 2.05 91.80 2.89 56.80 3.08 81.00 6.16 66.40 22.23 

TW2 35.10 0.87 84.30 4.21 53.90 3.17 79.40 2.79 63.17 20.35 

TW3 35.60 1.17 85.90 1.66 59.70 2.71 71.90 1.28 63.27 18.78 

TW4 37.20 2.09 94.30 2.90 56.50 1.50 72.80 3.08 65.20 21.40 

 

 

144 QUV 

 

 

 

K 43.40 1.50 95.40 3.59 58.80 2.52 92.30 5.43 72.47 22.62 

TW1 37.60 1.17 98.00 1.94 60.60 3.23 100.8 7.06 74.25 27.06 

TW2 39.20 3.32 88.30 4.52 59.00 5.03 92.20 6.37 69.67 22.55 

TW3 37.80 0.78 91.50 2.41 59.60 3.47 109.2 9.48 74.52 28.46 

TW4 40.40 2.06 95.50 3.50 60.70 2.83 94.40 7.50 72.75 24.02 

288 QUV 

 

 

 

 

K 36.30 3.02 89.30 4.32 58.80 4.61 98.60 5.66 70.75 25.43 

TW1 36.80 0.78 85.60 2.75 58.40 3.27 81.30 12.64 65.52 20.80 

TW2 41.40 1.83 82.50 4.06 54.50 2.59 81.80 8.33 65.05 18.55 

TW3 41.00 1.76 90.90 3.90 55.60 4.85 80.30 8.71 66.95 20.63 

TW4 39.70 3.43 86.80 1.47 51.70 1.88 88.20 7.31 66.60 21.97 
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 Doğal yaĢlandırmanın etkisi hızlandırılmıĢ yaslandırmalara göre daha yüksek çıkmıĢtır. 

Panellerin yer düzlemine 45° açı ile yerleĢtirilmesi ve ıĢık kaynağının etkisinin geliĢ açısı ile 

değiĢmesi bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Benzer kullanımlarda ıĢığın geliĢ 

açısının dikkate alınması gerekmektedir.  

 YaĢlandırma süresinin uzaması sertlik değerlerinin düĢmesine neden olmakta olup, sertlik 

değerlerinin daha uzun süre istenilen düzeyde tutulabilmesi için konunun daha derinlemesine 

incelenmesi gerekmektedir.  

 Sonuç olarak çevre dostu su bazlı vernikler gibi üst yüzey iĢlem malzemelerinin uygulamada 

hem teknik hem yeterli mukavemeti sağlayacağı görülmektedir. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı, 150 mM NaCl tuz uygulanmıĢ tuza hassas ve toleranslı patlıcan genotiplerinin 

yapraklarındaki iyon birikimlerini incelemektir. ÇalıĢmada materyal olarak Burdur Bucak (3), Mardin 

Kızıltepe (22), Mardin Kızıltepe (23), Mardin (24), Solanum sisiymbolium (35), Solanum 

sisiymbolium (36) tuza toleranslı genotipler ile Giresun(8), Artvin Hopa(14), Artvin Hopa(18) ve 

Long purple tuza hassas genotipler kullanılmıĢtır. Deneme kontrollü iklim odasında su kültüründe 150 

mM NaCl tuz stresi uygulanarak yapılmıĢtır. Tuza hassas ve toleranslı patlıcan genotiplerinde tuz 

uygulamasından sonra bünyelerine sodyum (Na
+
 )ve clorür (Cl

-
 ) iyonu giriĢinin çok miktarda arttığı, 

fakat bu artıĢın genotiplere göre önemli düzeyde farklılık gösterdiği; ölçüm yapılan organlar olan 

yapraklarına daha az Na
+
 ve Cl

- 
iyonu alan genotiplerde tuza dayanımın daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir. Genotipler potasyum (K
+
 ) alınımında da farklı tepkiler göstermiĢlerdir. Tolerans 

olanlar daha yüksek K birikimi göstermiĢ, hassas olan genotipler daha az K birikimine sahip 

olmuĢlardır.  Yapraklardaki K
+
/Na

+
 oranı, patlıcanda tuza tolerans düzeyini gösteren en etkili 

parametre olarak düĢünülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Patlıcan, Solanum sp., iyon birikimi. NaCl, tuz stresi 

 

 

Determination of Ion Accumulation of Sensitive and Tolerant Eggplant 

(Solanum sp) Genotypes of Salt Stress Applied 

 
Abstract 

 

The aim of this study was examined to ion accumulation the salt sensitive and tolerant genotypes in 

leaves under 150 mM NaCl salt stress. In the study, as the material Burdur Bucak (3), Mardin 

Kiziltepe (22), Mardin Kiziltepe (23), Mardin (24), Solanum sisiymbifolium (35), Solanum 

sisiymbifolium (36) with salt-tolerant genotypes, which are sensitive to salt Giresun (8) , Artvin, Hopa 

(14), Artvin, Hopa (18) and Long purple genotypes were used. Experiment was made by using 150 

mM NaCl salt stress in controlled climate room.  

After application, sodium (Na
+
) and clorur (Cl

-
) ion accumulation increased in leaves of salt-sensitive 

and salt-tolerant eggplant genotypes. But this increase, according to genotypes has varied 

significantly. Which is less than Na 
+
 and Cl

-
 ion accumulation in levels of genotypes, salt-resistance is 

larger. Genotypes used in the study, potassium (K
+
) uptake showed different responses. Genotypes 

which tolerance to salt, potassium ions had accumulated more sensitive ones. In leaves K
+
 / Na

+
 ratio 

is considered as a parameter in the most effective level of tolerance to salt on eggplant. 

 

Keywords: Eggplant, Solanum sp., Ion accumulation. NaCl, Salt Stress 

 

GĠRĠġ 

 

Tuza tolerans bakımından bitki türleri ve hatta aynı tür içerisinde genotipler arasında 

farklılıkların bulunduğu daha önce de belirtildiği gibi birçok araĢtırma ile ortaya konmuĢ bir gerçektir. 

Tuz stresine karĢı tolerant bitkilerin geliĢtirilmesine yönelik olarak çalıĢmalar tüm dünyada 

yapılmakta, bunlardan bir kısmı var olan populasyonlardan seçim yapma kapsamında yoğunlaĢırken, 
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moleküler düzeyde yapılan araĢtırmalarda ise tuza toleranstaki etki mekanizmalarını kontrol eden 

genlerin belirlenmesi ve bunların istenen bitkilere aktarılması üzerinde durulmaktadır.  

Tuzluluk bitki geliĢmesini üç temel prensip çerçevesinde engellemektedir: iyon toksisitesi (Na 

ve Cl); ozmotik stres; beslenme bozuklukları (Greenway ve Munns, 1980; ; Lauchli, 1986; Munns ve 

Termaat, 1986; Yeo ve ark., 1991). Bitkilerin Na ve Cl iyonlarını kendilerinden uzak tutmaları 

sayesinde tuz toleransı sağlayabildikleri bilinmektedir. Rush ve Epstein (1981) domateste Na
+
 

akümülasyonu miktarının tuza tolerant genotip seçiminde iyi bir indeks olabileceğinden söz etmekte; 

Caro ve ark. (1991) ise bu görüĢü destekledikleri gibi domateste tuza tolerant genotiplerin seçilmesi 

için yapraklardaki Na
+
 ve Cl

-
 iyon miktarlarının iyi birer seçim kriteri olarak görüldüğünü 

kaydetmektedirler. 

Levitt (1980), ortamda sodyum klorürün fazla olması durumunda, bitkiler tarafından Na
+
 

iyonunun gereğinden fazla alındığı ve oluĢan rekabet nedeniyle K
+
 iyonu alımında azalmaların ve 

böylece K
+
 noksanlığının ortaya çıktığını ifade etmektedir. Yüksek sodyum iyonunun bulunduğu 

ortamda bitkide potasyum alımının azaldığı bilinen bir gerçektir (Ashraf 1994; Lazof ve Cheeseman, 

1988; Chow ve ark., 1996). Bitki genotiplerinin farklı oranlarda Na
+
 ve K

+
 absorbsiyonu yapması ve 

böylece bünyelerinde farklı K/Na oranlarına sahip olmasının (Na – K ayırım özelliği) tuzluluğa 

dayanım konusunda rol oynadığı, Heimler ve ark. (1995), Lopez ve Satti (1997),  Yu ve ark. (1998) ve 

AktaĢ (2002) tarafından gösterilmiĢtir. Maas (1993), turunçgillerde olduğu gibi yüksek klorür 

duyarlılığı ve buna bağlı olarak oluĢan klor toksisitesinin de gözden uzak tutulmaması gereken 

zararlandırma faktörü olduğuna iĢaret etmektedir. Yüksek tuz konsantrasyonları, bitkinin kalsiyum 

alımını ve taĢınımını azaltmakta, kalsiyum yetersizliği ve bitkide iyon dengesizliğine neden olmaktadır 

(Cramer ve ark., 1986; Huang ve Redmann, 1995). Kalsiyum, tuz stresinde bitki açısından olumlu 

etkiye sahip bir elementtir. Yüksek dozda dıĢsal kalsiyum uygulaması, hücre zarının Na
+
 iyonuna karĢı 

geçirgenliğini azaltmaktadır. Bu Ģekilde sodyumun pasif alımla hücre içinde ve bitkide birikmesi 

önlenmektedir (Hoffman ve ark., 1989; Whittington ve Smith, 1992). 

Bu çalıĢma, YaĢar (2003) tarafından belirlenmiĢ olan tuza hassas ve tolerant patlıcan tür ve 

çeĢitlerinin iyon alımları ile tuza tolerantlık arasındaki iliĢkinin belirlenmesi için yapılmıĢtır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

ÇalıĢmada materyal olarak Solanum melongena L.türüne ait olan Burdur Bucak (3), Mardin 

Kızıltepe (22), Mardin Kızıltepe (23), Mardin (24), Solanum sisiymbolium (35), Solanum sisiymbolium 

(36) tuza toleranslı genotipler ile Solanum melongena L.türüne ait olan Giresun(8), Artvin Hopa(14), 

Artvin Hopa(18) ve Long purple tuza hassas genotipler kullanılmıĢtır. Çizelge 1‘de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 1: AraĢtırmada kullanılan patlıcan genotiplerinin denemelerdeki numarası, kayıt kodu, ticari 

çeĢit adı veya toplandığı yöreye göre verilen isimleri, temin edildiği yer. 

Denemedeki 

No‘su 

Kodu Yöre/Ġsim Temin edildiği yer 

3 TR66698 Burdur-Bucak,Mor patlıcan                                  Ege Tar. AraĢt. Enst. 

8 TR55678     Giresun                                                                Ege Tar. AraĢt. Enst. 

14 TR55862 Artvin-Hopa (kopmuĢ mevkii)                             Ege Tar. AraĢt. Enst. 

18 TR55852 Artvin-Hopa (Superen)                                         Ege Tar. AraĢt. Enst. 

22 PT13 Mardin-Kızıltepe                                                  Mardin-Kızıltepe 

23 PT12 Mardin-Kızıltepe                                                  Mardin-Kızıltepe 

24 PT6 Mardin                                                                  Mardin-Merkez 

29 LP Long Purple                                                         Tekfen  Tohumculuk 

35 ĠPK2 (Sol  63/75 PI 8998-01 Solanum 

sisymbriifolium)                 

IPK (Ege Tar.AraĢ.Enst) 

36 SS1 Solanum sisymbriifolium Prof.Dr. Kazım ABAK 

 

Yöntem 

Bitkilerin yetiştirilmesi ve tuz uygulaması 
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Patlıcan tohumları ponza doldurulmuĢ altı delik köpük kaplara ekilerek, 25
o
C sıcaklık ve %65 

oransal neme sahip iklim odasında çimlendirilmiĢlerdir. 

Her genotipe ait tohumlar çimlenip ilk gerçek yaprak oluĢunca fidelerde sulama Hoagland besin 

çözeltisiyle  (Hoagland ve Arnon, 1938) yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ponza ortamında 2. gerçek yaprakları 

da oluĢan fideler, su kültürüne alınmıĢlardır. Su kültürü için, Hoagland besin çözeltisi doldurulmuĢ 

25x25x18 cm boyutlarındaki plastik küvetler kullanılmıĢtır. Birer haftalık aralarla besin çözeltileri 

tazelenmiĢ, bu sırada küvetlerin yerleri de değiĢtirilerek ıĢıklanma koĢullarından tüm bitkilerin eĢit 

biçimde yararlanması sağlanmıĢtır. Hoagland besin çözelti ortamında büyütülen fidelerde 4-5 gerçek 

yaprak oluĢtuktan sonra kademeli olarak 150 mM lık NaCl tuz uygulaması yapılmıĢtır. 

 

Mineral element analizleri  

Bitkiler tartıldıktan sonra kök, gövde ve yaprak olmak üzere kısımlara ayrılmıĢtır. Alınan bitki 

örnekleri cam kavanozlara konmuĢ ve analiz yapılıncaya kadar –40
o
C‘deki derin dondurucuda 

saklanmıĢlardır. Her bir yaprak örneğinden 250 mg tartılarak alınmıĢ, üzerine 15ml 0.1 N HNO3 

(Nitrik asit) ve bir damla toluen ilave edilen kapaklı plastik kutuların içinde karanlıkta bir hafta süreyle 

bekletilen örnekler, bu sürenin sonunda çalkalayıcıda 24 saat süreyle çalkalanmıĢtır. Hazırlanan 

ekstraktlarda Na
+
, K

+
ve Ca iyonları flame fotometrik yöntemle (Eppendof flame photometer) 

yardımıyla ölçülmüĢtür. Cl
-
 iyonu gümüĢ iyonları ile kolorimetrik amperometrik titrasyon yoluyla 

miktar olarak ölçülmüĢtür. Bu amaçla otomatik bir kloridometreden (Buchler-Cotlove) 

yararlanılmıĢtır.  Bu ölçümler sonunda, yaĢ yaprak örneğindeki iyon miktarı g/mg Taze Ağırlık 

(g/mg T.A) olarak belirlenmiĢtir (Taleisnik ve ark., 1997). Nispi iyon miktarı ise bitkilerin her 

organından g/mg T.A olarak ölçülen Na, K, Ca ve Cl iyonları toplanarak 100 gr bitkideki miktarları 

hesaplanmıĢtır. 

Değerlendirmelerin yapılması 

Tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulan denemelerden elde edilen sayısal değerler, 

SAS Institue (1985) paket programından yararlanılarak varyans analizine tabi tutulmuĢ ve Duncan 

çoklu karĢılaĢtırma testi yapılarak farklılık dereceleri, %0.1 düzeyinde harflendirme yoluyla 

gösterilmiĢtir. 

 

Bulgular 

İyon miktarı ölçümleri 

Yapraklardaki Na
+ 

ve K
+ 
iyonu miktarı bakımından ortaya çıkan değiĢimler: 

10 değiĢik patlıcan genotipinde 10 günlük tuz stresi sonunda yapraklardaki Na
+
 ve K

+
 iyonu 

miktarı bakımından elde edilen sayısal veriler ve bunların istatistiksel değerlendirilmesine iliĢkin 

harflendirmeler, Çizelge 2‘de verilmiĢtir.  

Çizelge 2: Tuz (150 mM NaCl) uygulaması ve kontrol ortamında, 10 gün boyunca büyütülen 

patlıcan genotiplerinin, sodyum (Na
+
) ve potasyum (K

+
) miktarları ile kontrole göre artıĢ ve azalıĢları. 

(µg/mg T.A). 

Genotip adı ve            Na
+
 (µg/mg T.A)*                 K

+ 
(µg/mg T.A)* 

 No‘su Kontrol NaCl ArtıĢ (%) Kontrol NaCl AzalıĢ (%) 

B.Bucak (3) 0.219 a 10.90 cd 4872.7 d 3.626 c 2.180 bc 39.9 c 

Giresun (8) 0.175 bc 14.73 a 8304.7 a 4.513 ab 1.410 d 68.8 g 

A.Hopa (14) 0.195 a-c 14.47 a 7493 ab 4.970 ab 2.063 c 58.5 ef 

A.Hopa (18) 0.200 ab 14.47 a 7473.3 bc 4.353 b 1.510 d 65.3 fg 

M.Kızıltepe (22) 0.190 a-c 10.33 de 5354.2 d 4.413 b 2.526 b 42.8 cd 

M.Kızıltepe (23) 0.187 a-c 12.80 ab 6869.3 bc 4.333 b 2.223 bc 48.7 cd 

Mardin (24) 0.191 a-c 12.46 bc 6429.1 c 4.486 ab 1.490 d 66.8 fg 

Long purple (29) 0.198 a-c 13.15 ab 6570.8 c 4.393 b 2.103 bc   52.1 de 

S.sisymb. (35) 0.157 c   7.43 f 4615.5 d 4.783 ab 4.383 a   8.4 a 

S.sisymb. (36) 0.188 a-c   8.62 ef 4472.1 d 5.143 a 4.250 a 17.4 b 

*Aynı sütunda farklı harfi alan ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.01). 
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Yapraklardaki Na
+ 

birikimi bakımından incelendiğinde, yabani türe ait hatların (35 ve 36) en 

az düzeyde sodyum iyonu bünyeye alarak biriktirdiği gözlenmektedir (ġekil 1). Bunları, Mardin 

Kızıltepe (22) ve Burdur Bucak (3) yerli çeĢitleri izlemiĢtir. Diğer genotipler ise artan miktarlarda Na 

iyonunu bünyelerine almıĢlardır. Genç yapraklarında biriktirdikleri sodyum miktarı en fazla olan 

genotipler ise yine Artvin Hopa (14 ve 18) ve Giresun (8) olmuĢ, bunları Mardin Kızıltepe (23) ve 

Long purple çeĢitleri izlemiĢtir. ġekil 1‘de, 10 farklı genotipin tuzlu ortamda bünyelerine aldıkları Na
+ 

iyonu miktarı gösterilmiĢtir. 

 
ġekil 1: Yüksek tuz konsantrasyonunda (150 mM NaCl) ve tuz ilave edilmeyen besin çözeltisinde 10 

gün süreyle yetiĢtirilen farklı patlıcan genotiplerine ait bitkilerin yapraklarındaki Na
+
 

iyonu miktarları (µ g/mg T.A.). 

Potasyumun genç yapraklarda tutulması ve birikimi bakımından, genotipler arasında önemli 

farklılıkların olduğu Çizelge 2‘de görülmektedir. Yabani türe ait hatlarda (35 ve 36), yapraklardaki K
+
 

miktarı diğer genotiplere nazaran oldukça fazla çıkmıĢtır. Mardin Kızıltepe (22) ve Burdur Bucak (3), 

yabani patlıcanı hemen arkasından takip eden genotipler olmuĢ, bunlarla aynı istatistiksel grup 

içerisinde 23 ve 29 no‘lu genotipler de yer almıĢtır. Mardin (24), Artvin Hopa (18) ve Giresun (8) yerli 

genotipleri ise K
+
iyonu biriktirme bakımından en zayıf performansa sahip olmuĢlardır. Stres 

bitkilerinin kontrole göre potasyum birikimlerindeki azalıĢ oranlarında durum değiĢmemiĢ, yüksek 

oranda K
+
 a sahip olan genotipler az, düĢük oranda K

+
 iyonuna sahip olanlarda azalıĢ fazla olmuĢtur. 

ġekil 2‘de yapraklardaki K
+
 iyonu bakımından genotiplerin durumu bir grafik yardımıyla 

açıklanmaktadır. 

 

 
ġekil 2: Yüksek tuz konsantrasyonunda (150 mM NaCl) ve tuz ilave edilmeyen besin çözeltisinde 10 

gün süreyle yetiĢtirilen farklı patlıcan genotiplerine ait bitkilerin yapraklarındaki K
+
 iyonu 

miktarları (µ g/mg T.A.). 
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Yapraklardaki Cl
- 
iyonu miktarı bakımından ortaya çıkan değiĢimler: 

 

NaCl ilave edilmiĢ ortamlarda su kültüründe yetiĢtirilen 10 değiĢik patlıcan genotipinin 

tümünde tuz uygulamasının 10. gününde Cl
-
 iyonu miktarında artıĢlar meydana gelmiĢtir (Çizelge 3). 

Ancak genotipler Cl
-
 birikimi bakımından incelendiğinde aralarında P≤0.01 düzeyinde önemli 

farklılıkların olduğu görülmektedir. Na iyonu birikiminde olduğu gibi, Cl
-
 birikiminin  ve kontrole 

göre birikim oranındaki  artıĢı az olan, dolayısıyla stresten en az etkilenen genotipler 

S.sisymbriifolium, Mardin Kızıltepe (22) ve Burdur Bucak (3) olmuĢtur (ġekil 4.20). Yüksek oranda 

Cl
-
 biriktiren genotipler ise Artvin Hopa (18), M.Kızıltepe (23), Mardin (24), Giresun (8) ve Long 

purple (29) olmuĢ ve bunların kontrole göre yüzde artıĢları da diğer genotiplere karĢın fazla olmuĢtur. 

 

Çizelge 3: Tuz (150 mM NaCl) uygulaması ve kontrol ortamında, 10 gün boyunca büyütülen patlıcan 

genotiplerinin, yapraklarındaki klor (Cl
-
) miktarları  (µg/mg T.A) ile kontrole göre 

artıĢ oranı (%). 

Genotip adı ve                Cl
-
 (µg/mg T.A)* 

 No‘su Kontrol NaCl ArtıĢ (%) 

B.Bucak (3) 0.12 de   7.15 de   5596.7 e 

Giresun (8) 0.09 f 10.32 bc 10805.3 b 

A.Hopa (14) 0.15 bc   9.40 b-d   5916.0 e 

A.Hopa (18) 0.11 ef 14.56 a 12644.7 a 

M.Kızıltepe (22) 0.18 b   7.08 de   3843.6 f 

M.Kızıltepe (23) 0.17 b 11.54 b   6420.2 e 

Mardin (24) 0.14 cd 11.53 b   7739.6 d 

Long purple (29) 0.11 ef 11.04 bc   9880.2 c 

S.sisym. (35) 0.13 c-e   5.96 e   4204.3 f 

S.sisym. (36) 0.28 a   8.14 c-e   2736.0 g 

*Aynı sütunda farklı harfi alan ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.01). 

 

      
ġekil 3: Yüksek tuz konsantrasyonunda (150 mM NaCl) ve tuz ilave edilmeyen besin çözeltisinde 10 

gün süreyle yetiĢtirilen farklı patlıcan genotiplerine ait bitkilerin yapraklarındaki Cl
-
 iyonu 

miktarları (µ g/mg T.A.). 

 

Yapraklardaki K/Na oranı bakımından ortaya çıkan değiĢimler: 

Potasyum/sodyum (K
+
/Na

+
) oranları bakımından denemede yer alan 10 genotip, istatistiksel 

açıdan farklı gruplar oluĢturmuĢtur. Tuzlu ortamdaki bitkiler içerisinde, K
+
/Na

+
 oranları bakımından 

en düĢük sayısal değerleri veren genotipler Giresun (8), Artvin Hopa (18 ve 14), Mardin (24), 

M.Kızıltepe (23) ve Long purple (29) olmuĢtur.  K
+
/Na

+
 oranları  bakımından en yüksek değerleri 
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veren ve Na yerine K iyonunu tercih ederek bünyesine alan ilk sıradaki genotipler ise, 35 ve 36 no‘lu 

yabani patlıcan türüne ait hatlar olmuĢ, bunu Burdur Bucak (3) ve Mardin Kızıltepe (22) genotipleri 

izlemiĢtir (Çizelge 4). Tuzlu koĢullarda K/Na oranının K iyonu aleyhine bozulduğu, Na iyonunun 

gereğinden çok fazla bitkiye girdiği ġekil 4‘de görülmektedir. 

Çizelge 4: Tuz (150 mM NaCl) uygulaması ve kontrol ortamında, 10 gün boyunca büyütülen patlıcan 

genotiplerinin, yapraklarındaki potasyum/sodyum (K
+
/Na

+
) miktarları (µg/mg T.A) 

Genotip adı ve       K
+
/Na

+
 (µg/mg T.A)* 

 No‘su Kontrol NaCl  

B.Bucak (3) 16.504 c 0.201 cd  

Giresun (8) 25.719 ab 0.096 e  

A.Hopa (14) 25.853 ab 0.142 de  

A.Hopa (18) 22.140 bc 0.106 e  

M.Kızıltepe (22) 23.3 00 b 0.245 c  

M.Kızıltepe (23) 23.973 b 0.174 c-e  

Mardin (24) 23.486 b 0.120 de  

Long purple (29) 22.290 bc 0.161 c-e  

S.sisym. (35) 31.042 a 0.604 a  

S.sisym. (36) 27.289 ab 0.493 b  

*Aynı sütunda farklı harfi alan ortalamalar arasındaki farklılık önemlidir (p≤0.01). 

 
ġekil 4: Yüksek tuz konsantrasyonunda (150 mM NaCl) ve tuz ilave edilmeyen besin çözeltisinde 10 

gün süreyle yetiĢtirilen farklı patlıcan genotiplerine ait bitkilerin yapraklarındaki K
+
/Na

+
 

miktarları (µg/mg T.A.). 

 

SONUÇ 

 

Farklı patlıcan genotiplerinde büyümedeki azalmanın en önemli nedeni, bitki bünyesinde 

gereğinden çok fazla ve toksik düzeyde biriken sodyum iyonu konsantrasyonudur. BaĢka bazı bitki 

türlerinde olduğu gibi (Karanlık, 2001; AktaĢ, 2002) patlıcanda tuza tolerans özelliği bitki yeĢil 

aksamındaki Na
+
 iyonu birikimi ile ilgili görülmektedir. NaCl konsantrasyonunun yüksek olduğu 

yetiĢtirme ortamlarındaki bitkiler, aĢırı miktarda Na
+
 iyonu almaktadırlar. Na

+
 iyonuna, iyonik çapları 

ve elektriksel yükleri nedeniyle büyük benzerlik gösteren K
+
 iyonunun alımı, bu nedenle tuzlu 

koĢullarda engellenmektedir. Yaptığımız çalıĢmada tüm patlıcan genotiplerinde Na iyonu alımındaki 

artıĢlarla birlikte K
+
 iyonu alımında azalma ortaya çıkmıĢtır. Aralarında yüksek değerli bir negatif 

etkileĢim bulunan Na
+
 ve K

+ 
iyonlarının alımı, toleransın ortaya çıkmasında en etkili mekanizmalardan 

birisi olarak patlıcanda etkili seçim kriterleri kategorisinde ilk sıralarda yer almıĢtır.  Levitt (1980), 
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ortamda sodyum klorürün fazla olması durumunda, bitkiler tarafından Na
+
 iyonunun gereğinden fazla 

alındığı ve oluĢan rekabet nedeniyle K
+
 iyonu alımında azalma olduğunu kaydetmiĢtir. Bitki 

genotiplerinin farklı oranlarda Na
+
 ve K

+
 absorbsiyonu yapması ve böylece bünyelerinde farklı K

+
/Na

+
 

oranlarına sahip olmasının (Na
+
 – K

+
 ayırım özelliği) tuzluluğa dayanım konusunda rol oynadığı, 

Heimler ve ark. (1995), Lopez ve Satti (1997),  Yu ve ark. (1998), Karanlık (2001) ve AktaĢ (2002) 

tarafından gösterilmiĢtir. Ayrıca bitkinin yeĢil aksamına Na
+
 gidiĢini engelleyebilen ve seçici olarak 

yüksek oranlarda K
+
 gönderen genotiplerin tuz toksisitesine daha dayanıklı olduğu Greenway ve 

Munns (1980), WynJones ve ark. (1984) tarafından da bildirilmektedir.  

Patlıcanda tuza toleransın belirlenmesinde en etkili göstergelerden birisinin, yeĢil aksamda 

veya bu denemede olduğu gibi yapraklardaki K
+
/Na

+
 oranının görüldüğünü söylemek, hiç de yanlıĢ bir 

ifade olmayacaktır. Tuz stresi koĢullarında, tuza tolerant yabani türlerdeki K
+
/Na

+
 oranı 0.2-0.3 

civarında olurken, tuza duyarlı genotiplerde 0.05-0.1 arasında seyretmiĢtir. Bu durum, tolerant 

genotiplerde hem Na
+
 iyonu alımının kısıtlanması, hem de seçici bir Ģekilde K

+
 iyonu alımının 

yapılması veya sağlıklı genç yapraklara taĢınması ile açıklanabilir. K
+
/Na

+
 oranları ile tuza dayanım 

arasında çok belirgin bir iliĢki olduğu görülmektedir. Yabani türler (35 ve 36) ile 22 ve 3 no‘lu tuz 

toleransı yüksek genotiplerde K
+
/Na

+
 oranı 0.201-0.604 µ g/mg T.A.arasında bulunurken; tuza 

toleransı daha düĢük olan genotiplerdeki K
+
/Na

+
 oranı 0.096-0.174 µ g/mg T.A.  arasında değerler 

almıĢtır.  

Patlıcanda 150 mM NaCl dozundaki tuz uygulamasının 14. gününde 0.150 µ g/mg T.A.‘dan 

daha yüksek K
+
/Na

+
 oranının, tuza tolerans konusunda önemli bir bilgi verebileceği yönünde bir 

düĢünce oluĢmuĢtur.        
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Özet 

 

Masif ağaç malzeme doğal görüntüsü ile kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Ancak bu tercihler 

kullanıcıların zevk ve bakıĢ açılarına göre değiĢiklik göstermektedir. Genellikle ağacın doğal yapısının 

ve tekstürünün kaybolmadan doğal hali ile kullanılması birçok tasarımcı tarafından tercih 

edilmektedir. Bunun için parlaklık ve renk değiĢikliğine yol açmayacak saydam üst yüzey iĢlemlerini 

tercih etmek önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada Türkiye‘ de yetiĢen 10 ağaç türü üzerinde doğal renk 

ve parlaklık değerlerinin ölçümü gerçekleĢtirilmiĢtir. Renk ölçümleri ASTM D 2244‘ de belirtilen 

esaslara göre Colorstriker renk ölçme cihazı ile parlaklık ölçümleri ise TS 4318‘ de belirtilen esaslara 

göre parlaklık ölçme cihazı Micro-TRI-gloss µ (Gloss metre) ile yapılmıĢtır. Elde edilen verilerin 

masif ağaç malzemenin görsel olarak seçiminde etkili olacağı düĢünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Masif ağaç, Renk, parlaklık,  

 

Comparison of Natural Color and Brightness Value for the Various Types of 

Wood 
 

Abstract 

 

Massive wooden material, having a natural surface image, is preferred by users. However, the 

preferences vary according to the users‘ perspectives and tastes. It is mostly common among the 

designers to use the wood naturally without any changes in the texture. Thus, it is recommendable to 

conduct transparent surface treatment which does not cause any changes in color or brightness of the 

wood. In this study, natural color and brightness measurements were carried out on 12 different kinds 

of wood grown in Turkey. Color measurements have been performed with Colorstriker color 

measuring instruments taking ASTMD 2244 principles into consideration and brightness 

measurements have been carried out with Micro-TRI-gloss µ in accordance with the principles of 

TS4318. Obtained data may influence the select of visual material of massive wood material.  

 

Keywords: Wooden material, color, brightness 

 

1. GĠRĠġ 

 

Masif ağaç malzeme doğal görüntüsü ile kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Ancak bu 

tercihler kullanıcıların zevk ve bakıĢ açılarına göre değiĢiklik göstermektedir. Genellikle ağacın doğal 

yapısının ve tekstürünün kaybolmadan doğal hali ile kullanılması birçok tasarımcı tarafından tercih 

edilmektedir. Bunun için parlaklık ve renk değiĢikliğine yol açmayacak saydam üst yüzey iĢlemlerini 

tercih etmek önem arz etmektedir. Üst yüzey iĢlemleri yardımıyla ağaç malzemenin gerek renk 

gerekse parlaklık açısından değerleri değiĢtirilebilmektedir. Ancak ağaç malzemenin doğal olarak ya 

da üst yüzey iĢlemi uygulanarak kullanıldığı yerlerde doğal renk ve parlaklık değerlerini bilmek 

önemlidir. Konu ile ilgili literatürde çeĢitli üst yüzey iĢlemi uygulandıktan sonra, belirli koĢullarda 

bekletildikten sonra vb. yüzeydeki renk ve parlaklık farklılıklarının durumu ölçülmüĢ ve birçok 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada Türkiye‘nin Kütahya ilinin Simav ilçesinde doğal ormanlardan 

rastgele seçilerek elde edilen 10 ağaç türüne ait renk ve parlaklık değerleri standartlara bağlı kalınarak 

ölçülmüĢ ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir.  
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2. MALZEME VE YÖNTEM 

 

2.1 Malzeme 

 

Ağaç malzeme 

Bu çalıĢmada Türkiye‘de yaygın olarak yetiĢen 10 farklı ağaç türü kullanılmıĢtır. Kullanılan 

ağaç türleri Türkiye‘nin batısında yer alan Kütahya‘nın Simav ilçesindeki doğal ormanlardan rastgele 

seçim yöntemi ile elde edilmiĢtir. Kullanılan ağaç türleri karaçam, sedir, kayın, kestane, akçaağaç, 

kavak, meĢe, kızılcık, kızılçam ve ardıçtır. 

 

2.2. Yöntem 

 

Deney numunelerinin hazırlanması 

AhĢap malzemeler TS 2470 standardına göre, düzgün lifli, budaksız, çatlaksız, çürüksüz, 

reaksiyon odunu, mantar ve böcek zararı ile renk ve yoğunluk farkı bulunmayan 10 farklı ağaç 

türünden elde edilmiĢtir. Tomruklar ormandan rastgele seçim yöntemi ile elde edilmiĢtir. ġerit testere 

makinesi ile uygun boyutlara getirilen masif ağaç malzemeler planya ve kalınlık makinesi kullanılarak  

100x100x10 mm boyutlarına getirilmiĢtir. Daha sonra 60‘lık zımpara kullanılarak bıçak izleri 

temizlenmiĢtir.  

Standartlara göre son ölçülerine getirilen deney örnekleri iklimlendirme dolabında 20±2°C 

sıcaklık ve % 65±5 bağıl nem ortamında ağırlıkları sabit olana kadar bekletilmiĢ ve rutubetlerinin % 

12±2 denge rutubetine ulaĢmaları sağlanmıĢtır. Numuneler 80‘lik ve 120‘lik zımparalarla yüzeyleri 

zımparalanmıĢ ve zımparalama iĢleminden sonra numune yüzeyleri orta sertlikteki fırça ve basınçlı 

hava ile temizlenerek renk ve parlaklık ölçümüne uygun hale getirilmiĢtir. 

 

Parlaklık ölçümü 

Kusursuz ve parlak yüzeyler, belirli bir yönden gelen ıĢını aynı ya da benzer açı ile yansıtırlar. 

Parlaklık, yüzeyin yansıttığı ıĢığın gözlemciyi etkilemesi gerekir. Ayna gibi yüzeylerin ıĢığı yansıtma 

derecesi çok yüksektir. Parlaklık karakteristikleri aynı olan yüzeylerin ölçümlerinde, birbirinden farklı 

sonuçlar elde edilmemelidir. Parlak yüzeylerde genellikle yüzey parlaklığı birden fazla ölçümle ele 

edilir. Parlaklık ölçüm cihazları 20
o
, 60

o
 ve 85

o
 ölçüm yaparlar. 20

o
 ölçüm yapan türleri parlak, 85

o
 

ölçüm yapan türleri mat yüzeyler için kullanılırsa da 60
o
 ölçüm yapan türleri ile hem mat hem parlak 

yüzeylerde ölçüm yapıldığında çok fazla hata yapılmamıĢ sayılır. Glossmetrede pencerenin birinden 

yüzeye ıĢık gönderilir, diğer alıcı penceresinden yüzeyden yansıyan ıĢık alınarak kaydedilir. Doğal 

olarak düzgün, pürüzsüz ve parlak yüzeyler gelen ıĢının tamamını ya da büyük bölümünü geri 

yansıtacaktır (Özen ve Sönmez, 1990). ġekil 1‘de ölçümlerde kullanılan BYK Gardner marka 

parlaklık ölçüm cihazı gösterilmektedir. 

 

 
 

ġekil 1. BYK Gardner parlaklık ölçüm cihazı 
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Renk ölçümü 

Yüzeyden yansıyan ıĢık, önce bir prizmada, kendisini oluĢturan dalga boylarına ayrıĢtırılır. 

Sonra da, her bir dalga boyundaki ıĢık kesimini, yansıyan huzmeden ayırıp algılayıcı üzerine düĢüren 

ayırma düzenekleri kullanılır. Her bir tek dalga boylu ıĢığı ayrı ayrı algılayan detektör, bunların 

birleĢiminden oluĢan bir yeğinlik-dalga boyu grafiği oluĢturur. Aynı veri kullanılarak o rengin L, a ve 

b değerleri cihaz tarafından hesaplanır. Örnek panelle, standart panel arasındaki renk farkı (ΔE) 

belirlenir (Berns, 2000).  

Renk ölçümleri, ASTM-D 2244‘ de belirtilen esaslara göre Colorstriker renk ölçme cihazı ile 

yapılmıĢtır. CIEL* a* b* renk sistemine göre ölçüm yapabilen cıhazdır. CIEL* a* b* renk sisteminde, 

renklerdeki farklılıklar ve bunların yerleri L*, a*, b* renk koordinatlarına göre tespit edilmektedir. 

Burada, L* siyah - beyaz (siyah için L* = 0, beyaz için L* = 100) ekseninde, a* kırmızı-yeĢil (pozitif 

değeri kırmızı, negatif değeri yeĢil) ekseninde, b* ise sarı-mavi (pozitif değeri sarı, negatif değeri 

mavi) ekseninde yer almaktadır (ġekil 2) (Söğütlü ve Sönmez, 2006).   

∆E*, iki renk arasındaki farkın ölçümüdür. CIE L*a*b* renk düzleminde bulunan iki rengin 

(düzlemdeki iki noktanın) koordinatları arasındaki uzaklıktır. ∆E ne kadar büyükse karĢılaĢtırılan 

renklerin arasındaki fark da o kadar fazladır. CIE L*a*b* sistemine göre, iki renk arasındaki renk farkı 

veya uzaklık, ∆E = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2 ]
1/2

 formülüne göre hesaplanır. Formülün açılımı;   

Orijinal rengin değeri = L1 , a1 , b1  

Basılan rengin değeri = L2 , a2 , b2   

Renk farkı (∆E)2 = (L1 -L2 ) 2 + (a1 -a2 ) 2 + (b1 - b2 ) 2 ‘dir (Özcan, 2008). 

 

ġekil 2. CIE L*a*b* renk düzlemi (Özcan, 2008). 

 

ġekil 3‘de renk ölçümünde kullanılan Colorstriker ölçüm cihazı ve cihazın program arayüzü 

görülmektedir. 
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ġekil 3. Renk ölçümü ve ColorStriker program arayüzü. 

 

 

3. BULGULAR 

 

Elde edilen değerler parlaklık ölçüm değerleri ve renk ölçüm değerleri olmak üzere iki baĢlık 

halinde incelenmiĢtir.  

 

3.1 Parlaklık Ölçüm değerleri ile ilgili bulgular 

 10 ağaç türü üzerinde herbir ağaç türünde 5‘er adet numune alınmıĢ ve herbir numunenin 3 

farklı noktasında ölçümler yapılmıĢ, her bir ağaç türünde 15 adet olmak üzere toplamda 150 parlaklık 

ölçümü gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Elde edilen sonuçları değerlendirmek üzere Minitab 17 yazılımı kullanılarak % 95 güven 

düzeyinde Tek yönlü varyans analizi uygulanmıĢtır (Tablo 1). Varyans analizi yapılırken grup 

karĢılaĢtırmalarında farklılıkların önemini belirlemek için uygun olan Tukey testi seçeneği 

kullanılmıĢtır (Tablo 3). Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar Ģu Ģekildedir. 

 

Tablo 1. için Tek yönlü varyans analizi. 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Faktör 9 22,697 2,52184 41,65 0,000 

Hata 140 8,476 0,06054   

Toplam 149 31,173    

 

Parlaklık ölçümleri üzerine yapılan Varyans analiz sonuçlarına göre p değeri 0,000 

olduğundan gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Tablo 1). Elde 

edilen ortalama değerler ve %95 düzeyinde güven aralığı değerleri Tablo 2‘de verilmektedir. ġekil 

4‘de ağaç türlerine göre parlaklık değerleri verilmektedir. 
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Tablo 2. Ağaç türlerine göre parlaklık değerleri 

 
Faktör N Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

% 95 lik güven aralıkları 

Karaçam 15 3,0467 0,3292 2,9211; 3,1723) 

Sedir 15 2,573 0,453 ( 2,448;  2,699) 

Kayın 15 2,1933 0,1534 (2,0677; 2,3189) 

Kestane 15 2,1600 0,2063 (2,0344; 2,2856) 

Akçaağaç 15 2,9600 0,2354 (2,8344; 3,0856) 

Kavak 15 2,7867 0,1846 (2,6611; 2,9123) 

MeĢe 15 1,7667 0,0900 (1,6411; 1,8923) 

Kızılcık 15 2,1400 0,2473 (2,0144; 2,2656) 

Kızılçam 15 2,2533 0,1407 (2,1277; 2,3789) 

Ardıç 15 2,5800 0,2178 (2,4544; 2,7056) 

 
 

 
 

ġekil 4. Ağaç türlerine göre parlaklık değerleri 
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Tablo 3. Ağaç türlerine göre parlaklık değerleri için Tukey testi sonuçları. 

 
Faktör N Ortalama Grup 

Karaçam 15 3,0467 A 

Akçaağaç 15 2,9600 A 

Kavak 15 2,7867 A   B 

Ardıç 15 2,5800       B 

Sedir 15 2,573       B 

Kızılçam 15 2,2533           C 

Kayın 15 2,1933           C 

Kestane 15 2,1600           C 

Kızılcık 15 2,1400           C 

MeĢe 15 1,7667               D 

 

Ağaç türlerine göre parlaklık değerleri için Tukey testi sonuçları Tablo 3‘de verilmektedir. 

Ġlgili ağaç türlerinde toplamda 4 adet grup oluĢtuğu görülmektedir. En yüksek parlaklık değerini 

Karaçam, en düĢük parlaklık değerini ise MeĢe ağaç türü vermiĢtir. 

 

 

3.2 Renk ölçüm değerleri ile ilgili bulgular 

 

10 ağaç türü üzerinde her bir ağaç türünde 5‘er adet numune alınmıĢ ve herbir numunenin 3 

farklı noktasında ölçümler yapılmıĢ, her bir ağaç türünde 15 adet olmak üzere toplamda 150 renk 

ölçümü gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Elde edilen sonuçları değerlendirmek üzere Minitab 17 yazılımı kullanılarak % 95 güven 

düzeyinde Tek yönlü varyans analizi uygulanmıĢtır (Tablo 5,6,7). Varyans analizi yapılırken grup 

karĢılaĢtırmalarında farklılıkların önemini belirlemek için uygun olan Tukey testi seçeneği 

kullanılmıĢtır.  

Tablo 4‘de ağaç türlerine göre özgül ağırlık değerleri ve renk ölçüm değerleri (L, a ve b) 

verilmektedir. 

 

Tablo 4. Renk ölçüm değerleri 

 
Ağaç türü Özgül ağırlık 

(g/cm
3
) 

L a b 

Karaçam 0.529 15,43 7,95 16,77 

Sedir 0.535 16,17 4,69 12,45 

Kayın 0.643 11,52 3,76 10,29 

Kestane 0.592 13,13 3,78 11,23 

Akçaağaç 0.554 18,77 3,18 11,84 

Kavak 0.593 20,05 4,98 13,52 

MeĢe 0.790 10,79 3,38 9,09 

Kızılcık 0.538 11,99 5,62 12,83 

Kızılçam 0.603 14,26 4,44 12,62 

Ardıç 0.471 17,58 4,12 11,26 

 

Renk ölçümleri üzerine L, a ve b değerleri için ayrı ayrı yapılan varyans analiz sonuçlarına 

göre her üç değer için de p değeri 0,000 olduğundan gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir (Tablo 5, 6, 7). 
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Tablo 5 . L değeri için Tek yönlü varyans analizi. 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Faktör 9 1363 151,427 18,16 0,000 

Hata 140 1167 8,339   

Toplam 149 2530    

 

Tablo 6. a değeri için Tek yönlü varyans analizi. 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Faktör 9 281,2 31,2394 43,48 0,000 

Hata 150 107,8 0,7184   

Toplam 159 388,9    

 

Tablo 7.  b değeri için Tek yönlü varyans analizi. 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Faktör 9 615,6 68,401 31,93 0,000 

Hata 150 321,4 2,142   

Toplam 159 937,0    

 

 

L, a ve b renk değerleri için elde edilen ortalama değerler ve %95 düzeyinde güven aralığı 

değerleri Tablo 8, 9 ve 10‘da verilmektedir. Bu değerlere ait grafikler ise ġekil 5, 6 ve 7‘ da 

verilmektedir. 
 

Tablo 8.  L değeri için ortalama değerler ve % güven düzeyinde aralıklar 

Faktör N Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

% 95 lik güven aralıkları 

Karaçam 15 15,434 0,845 (13,960; 16,909) 

Sedir 15 16,172 1,435 (14,698; 17,646) 

Kayın 15 11,516 2,494 (10,041; 12,990) 

Kestane 15 13,126 2,965 (11,652; 14,600) 

Akçaağaç 15 18,770 3,324 (17,296; 20,244) 

Kavak 15 20,051 1,782 (18,576; 21,525) 

MeĢe 15 10,794 2,345 ( 9,320; 12,268) 

Kızılcık 15 11,99 4,27 (10,52;  13,47) 

Kızılçam 15 14,263 2,190 (12,788; 15,737) 

Ardıç 15 17,58 4,78 ( 16,11;  19,06) 
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ġekil 5. L değeri için ortalama değerler 

Tablo 9. a değeri için ortalama değerler ve % güven düzeyinde aralıkları 

Faktör N Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

% 95 lik güven aralıkları 

Karaçam 15 7,952 0,546   (7,533; 8,370) 

Sedir 15 4,69 0,571   (4,272; 5,109) 

Kayın 15 3,760   0,660   (3,341; 4,179) 

Kestane 15 3,776   1,067   (3,357; 4,194) 

Akçaağaç 15 3,180   0,749   (2,761; 3,599) 

Kavak 15 4,976   0,703   (4,557; 5,395) 

MeĢe 15 3,376   1,178   (2,957; 3,794) 

Kızılcık 15 5,620   0,823   (5,201; 6,039) 

Kızılçam 15 4,444   0,684   (4,026; 4,863) 

Ardıç 15 4,125   1,183   (3,706; 4,544) 

 
 

ArdıçKızılçamKızılcıkMeşeKavakAkçaağaçKestaneKayınSedirKaraçam

22

20

18

16

14

12

10

D
a
ta

Interval Plot of Karaçam; Sedir; ...
95% CI for the Mean

The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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ġekil 6. a değeri için ortalama değerler 

Tablo 10. b değeri için ortalama değerler ve % güven düzeyinde aralıkları 

Faktör N Aritmetik 

ortalama 

Standart 

sapma 

% 95 lik güven aralıkları 

Karaçam 15 16,766 0,477 (16,043; 17,489) 

Sedir 15 12,454 0,924 (11,731; 13,177) 

Kayın 15 10,286 1,599 ( 9,563; 11,010) 

Kestane 15 11,233 1,507 (10,510; 11,956) 

Akçaağaç 15 11,839 1,065 (11,116; 12,562) 

Kavak 15 13,517 0,866 (12,794; 14,240) 

MeĢe 15 9,093 1,322 ( 8,370;  9,816) 

Kızılcık 15 12,831 2,455 (12,108; 13,554) 

Kızılçam 15 12,618 1,271 (11,895; 13,341) 

Ardıç 15 11,262 2,060 (10,539; 11,985) 

 

 

ArdıçKızılçamKızılcıkMeşeKavakAkçaağaçKestaneKayınSedirKaraçam

9

8

7

6

5

4

3

2

D
a
ta

Interval Plot of Karaçam; Sedir; ...
95% CI for the Mean

The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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ġekil 7. b değeri için ortalama değerler 

Tablo 11, 12 ve 13 de L,a ve b değerleri için Tukey testi sonuçları verilmektedir. L değeri için 

ölçüm yapılan 10 ağaç türünde 6 grup, a değeri için 5 grup, b değeri için 5 grup oluĢtuğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 11.  L değeri için ağaç türlerine göre değerleri için Tukey testi sonuçları. 

 
 Faktör N Ortalama Grup 

Kavak 15 20,051 A 

Akçaağaç 15 18,770 A  B  C 

Ardıç 15 17,58 A  B  C  D 

Sedir 15 16,172      B  C  D 

Karaçam 15 15,434      B  C  D  E 

Kızılçam 15 14,263               D  E 

Kestane 15 13,126                    E  F 

Kızılcık 15 11,99                    E  F 

Kayın 15 11,516                        F 

MeĢe 15 10,794                        F 

 

 

 

ArdıçKızılçamKızılcıkMeşeKavakAkçaağaçKestaneKayınSedirKaraçam

18

16

14

12

10

8

D
a
ta

Interval Plot of Karaçam; Sedir; ...
95% CI for the Mean

The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Tablo 12.  a değeri için ağaç türlerine göre değerleri için Tukey testi sonuçları. 

 
 Faktör N Ortalama Grup 

Karaçam 15 7,952 A 

Kızılcık 15 5,620   B 

Kavak 15 4,976   B  C 

Sedir 15 4,690   B  C  D 

Kızılçam 15 4,444        C  D 

Ardıç 15 4,125        C  D  E 

Kestane 15 3,776             D  E 

Kayın 15 3,760             D  E 

MeĢe 15 3,376                  E 

Akçaçağaç 15 3,180                  E 

 

Tablo 13.  b değeri için ağaç türlerine göre değerleri için Tukey testi sonuçları. 

 
Faktör N Ortalama Grup 

Karaçam 15 16,766   A 

Kavak 15 13,517       B 

Kızılcık 15 12,831       B  C 

Kızılçam 15 12,618       B  C 

Sedir 15 12,454       B  C 

Akçaağaç 15 11,839             C  D 

Ardıç 15 11,262             C  D 

Kestane 15 10,233               C  D 

Kayın 15 10,286                    D  E 

MeĢe 15 9,093                           E 

SONUÇ 

 

ÇalıĢmada kullanılan ağaç türleri karaçam, sedir, kayın, kestane, akçaağaç, kavak, meĢe, 

kızılcık, kızılçam ve ardıçtır. Parlaklık ölçümleri üzerine yapılan ağaç türleri arasında istatiksel açıdan 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. En yüksek parlaklık değerini Karaçam (3,0467), en düĢük 

parlaklık değerini ise MeĢe (1,7667) ağaç türünde elde edilmiĢtir. Renk ölçümünde ise en yüksek L 

değerini Kavak (20,051) en düĢük L değerini MeĢe (10,794) ağaç türü vermiĢtir. a değeri en yüksek 

Karaçam‘da (7,952) en düĢük Akçaağaçta (3,180) elde edilmiĢtir. b değeri ise en yüksek 16,776 ile 

Karaçam‘da en düĢük 9,093 ile MeĢe ağaç türünde elde edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar ağaç 

malzemenin kullanım yerinde estetik açıdan değerlendirilmesinde ve uygulanması planlanan üst yüzey 

iĢlem malzemelerinin seçiminde kullanılabilir. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, ülkemizde kontrplak endüstrisinde yaygın olarak kullanılan kavak (Populus deltoides I-

77/51 klonu) kaplamalardan üretilen kontrplak levhalarının bazı teknolojik özellikleri üzerine kaplama 

kurutma sıcaklığı ve pres süresinin etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında, 2 mm kalınlıktaki 

kaplamalar için 2 farklı kaplama kurutma sıcaklığı (110 ve 160°C) ve 5 farklı pres süresi (4, 5, 6, 7 ve 

8 dk) kullanılarak 3 tabakalı kontrplaklar üretilmiĢtir. ÇalıĢmada tutkal türü olarak üre formaldehit 

tutkalı kullanılmıĢtır. Üretilen kontrplak levhaların çekme-makaslama direnci, eğilme direnci, 

elastikiyet modülü, özgül ağırlık ve denge rutubet miktarı sırasıyla TS EN 314-1, TS EN 310, TS EN 

323 ve TS EN 322 standartlarına göre belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda, kaplama kurutma sıcaklığı arttıkça, levhaların çekme-makaslama direnci ve 

eğilme direnci değerleri artıĢ göstermiĢtir. Ayrıca, 2 farklı kaplama kurutma sıcaklığında her bir 

mekanik direnç testi için optimum pres süreleri belirlenmiĢtir. 

  

Anahtar Kelimeler: Kaplama Kurutma Sıcaklığı, Pres Süresi, Kavak, Kontrplak 

 

 

Effect of Veneer Drying Temperature and Pressing Time on Some 

Technological Properties of Plywood Panels Produced from Poplar Veneers 
 

Abstract 

 

In this study, it was to investigate that effect of veneer drying temperature and pressing time on some 

technological properties of plywood panels produced from poplar (Populus deltoides I-77/51 clone) 

veneers used broadly in our country. Scope of the study, three-ply plywood was produced as using two 

different veneer drying temperature (110°C and 160°C) and five different pressing times (4, 5, 6, 7 and 

8 minutes) for 2 mm thick veneers. Urea formaldehyde resin was used as adhesive type in this study. 

Bonding strength, bending strength, modulus of elasticity, density and equilibrium moisture content of 

plywood panels were determined according to TS EN 314-1, TS EN 310, TS EN 323 and TS EN 322, 

respectively. 

As a result of the study, bonding strength and bending strength values of panels increase with 

increasing veneer drying temperature. Moreover, it was determined optimum pressing time for each 

mechanical strength tests in 2 different veneer drying temperature. 

 

Keywords: Veneer Drying Temperature, Pressing Time, Poplar, Plywood 

 

GĠRĠġ 

 

Orman varlıklarının etkin kullanma çabaları sonucunda geliĢtirilen yongalevha, liflevha ve 

kontrplak gibi levha ürünlerinde kalite, yapıĢtırılmıĢ ürünler olmaları dolayısı ile ağaç türüne bağlı 

olduğu kadar kullanılan yapıĢtırıcı ve presleme koĢullarına da bağlıdır. Kontrplak ve tabakalı 

malzemeler (LVL) gibi odun esaslı kompozit levha ürünlerinin üretimindeki en önemli aĢamalardan 

biride kaplama kurutma iĢlemidir. Tutkallama iĢlemi öncesinde tüm kaplama levhalarının rutubet 

mailto:iaydin@ktu.edu.tr
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miktarının % 7‘nin altında olması gerektiğinden, üretim iĢlemi esnasında kaplama levhaları % 3-4 

rutubete ulaĢıncaya kadar kurutulmaktadır. Kontrplak üretiminde kullanılan termal enerjinin yaklaĢık 

% 70‘i kaplama kurutma iĢleminde kullanılmaktadır. Bu da fabrikanın toplam enerji ihtiyacının 

yaklaĢık % 60‘ı kadardır. Kaplama kurutma iĢleminde 90-160°C arasındaki kurutma sıcaklıkları 

normal kabul edilmekle birlikte, kurutma süresini kısaltmak ve kapasiteyi artırmak için yüksek 

kurutma sıcaklıkları kullanılmaktadır. Çünkü kaplama kurutma iĢlemi, yetersiz ekipman ve yöntemler 

nedeniyle üretim iĢleminde bir darboğaz oluĢturmaktadır (Aydın, 2004a:1). Kurutma süresi ve enerji 

tüketiminde sağlanacak azalmalar, endüstriye ekonomik açıdan büyük faydalar sağlamaktadır. Diğer 

yandan kurutma sıcaklığının artırılması neticesinde kurutma süresinin azalması ile birlikte, kurutma 

iĢleminden kaynaklanan çatlaklar, yarıklar ve Ģekil değiĢtirmeler gibi kusurlar ortaya çıkabilmektedir 

(Aydın, 2004a:1). Kaplamaların yüksek sıcaklıkta kurutulması, kontrplakların fiziksel ve mekanik 

özelliklerini de etkilemektedir (Demirkır vd., 2014:30). Endüstriyel açıdan değerlendirildiğinde 

kaplama kurutma iĢlemindeki en önemli kriter; en düĢük toplam maliyet ile kurutma iĢlemini 

gerçekleĢtirmektir (Lutz, 1978:70). Odun esaslı levha ürünlerinde, kaliteli bir levha üretimi, her 

Ģeyden önce kullanılan tutkal türüne bağlı olarak optimum presleme koĢullarının uygulanması ile elde 

edilecek iyi bir yapıĢma ile sağlanır. Tutkal türüne bağlı olarak en uygun pres sıcaklığı ve ağaç türüne 

bağlı olarak en uygun pres basıncı değerleri literatürde mevcuttur. Presleme süresi kontrplak 

üretiminde önemli bir parametre olup bir üretim hattının toplam kapasitesini belirler. Presleme süresi 

iĢlemin etkinliğini arttırabilmek için mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Ancak diğer taraftan 

yapıĢmayı iyileĢtirmek için de yeterince uzun olmalıdır (Kurowska vd., 2010:193). Lamine 

malzemelerde presleme süresi sıkıĢtırma plakalarının sıcaklığı, çalıĢma basıncı, ağaç türü, ürünün 

kalınlığı, tutkal türü ve viskozitesi gibi birçok faktöre bağlı bulunmaktadır (Hrázský ve Král, 2007: 

234). Genelde sıcak preslerde presleme süresinin belirlenmesi için 100 ºC de ısının orta tabakaya 

ulaĢıncaya kadar her bir mm levha kalınlığının ısınması için 1 dakika hesaplanmakta ve buna 

kullanılan tutkalın 100 ºC deki yapıĢma (sertleĢme) süresi ilave edilmektedir. Pratikte her 1 mm levha 

kalınlığı için 1 dk pres süresi yeterli görülmektedir (Çolakoğlu, 1993:8).  Kontrplak üretim prosesi bu 

açıdan değerlendirildiğinde; darboğaz ya da üretim kısıtı olarak tarif edilebilecek bölüm, presleme 

aĢaması olarak görülmektedir. Dolayısıyla levha kalitesinde herhangi bir düĢüĢ olmaksızın kapasitenin 

artırılması, optimum pres süresinin belirlenmesi ile mümkün olacaktır. Çünkü kaplama hazırlama, 

tutkallama ve presleme için taslak hazırlama iĢlemleri ne kadar hızlı olursa olsun eğer pres kapasitesi 

yüksek tutulamazsa verimli bir üretim gerçekleĢtirilmesi söz konusu olamamaktadır. Bu nedenlerden 

dolayı kaplama kurutma sıcaklığı ve pres parametreleri kontrplak üretimi için önem arz etmekte ve 

özellikle preslemenin, en uygun koĢulların belirlenmesi gereken bir üretim adımı olduğu 

düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢmada kaplama kurutma sıcaklığı ve pres süresi üzerinde durularak, üretilen 

kontrplakların optimum pres süreleri ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. 
 

 
YÖNTEM 

 

ÇalıĢmada 2 mm kalınlığında 50x50 cm ebatlarında hazırlanan ve 2 farklı kaplama kurutma 

sıcaklığı (110-160 °C) kullanılarak kurutulan kavak kaplamalarından 5 farklı (4, 5, 6, 7 ve 8 dk) 

presleme süresi kullanılarak 3 tabakalı kontrplak levhaları üretilmiĢtir. Soyma kaplama üretiminde 

kullanılacak tomruklar seçilirken en az 35 cm çapında, silindirik formda, lifleri düzgün, budak, çürük 

ve renk bozukluğunun bulunmadığı, reaksiyon odunu ihtiva etmeyen tomruklar tercih edilmiĢtir. 

Üretilen kaplama levhaları ebatlandırıldıktan sonra kurutma iĢlemine alınmıĢlardır. Kaplama kurutma 

iĢleminde 110°C ve 160°C kurutma sıcaklıkları uygulanmıĢtır. 110°C kurutma sıcaklığı, endüstriyel 

koĢullarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ġlave olarak, kaplama kurutma süresini kısaltmak ve 

kurutma kapasitesini artırmak maksadıyla 160°C sıcaklıkta kurutma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kurutma iĢlemi tamamlanan kaplamaların rutubetleri elektrikli bir rutubet ölçer ile ölçülmüĢ ve 

ortalama % 3-4 civarında rutubete kadar kurutuldukları tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında; 

kontrplak endüstrisinde yaygın olarak kullanılan tutkal türlerinden üre formaldehit reçinesi kullanılmıĢ 

ve tutkal reçetesi Tablo 1‘de verilmiĢtir. Kaplama levhalarının tutkallanmasında 4 silindirli 

tutkallama makinesi kullanılmıĢtır. Levhaların tek yüzüne 160 gr/m
2
 tutkal çözeltisi sürülecek Ģekilde 

tutkallama yapılmıĢtır. Üç tabakalı kontrplak taslaklarının preslenmesinde; presleme alanı 70x89 cm. 
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olan, elektrikle ısıtılan tek katlı, laboratuvar tipi bir sıcak pres kullanılmıĢtır. Presleme esnasında, 

pres sıcaklığı 110 °C ve pres basıncı 8 kg/cm
2 
olarak uygulanmıĢtır. Presleme süresi, endüstride yaygın 

olarak kullanılan hesap yöntemi belirlendiğinde; levha kalınlığı esas alınarak her bir mm. kalınlık için 

yaklaĢık 1 dakika olmak üzere 2 mm lik kaplamalardan 3 tabakalı olarak üretilen levhalar için 6 

dakika olarak hesaplanmıĢtır. Bu süre temel alınarak çalıĢmanın amacı doğrultusunda her bir grup için 

6 dakikanın altında ve üstünde 2 Ģer dakikalık aralıklı farklı sürelerde de üretim yapılmıĢtır. 

 
Tablo 1. Kontrplak levhalarının üretiminde kullanılan ÜF tutkal reçetesi 

Tutkal KarıĢımını OluĢturan Maddeler Birim Ağırlık 

%55‘lik ÜF reçinesi 

Buğday unu 

NH4CL (%15‘lik konsantrasyonda) 

100 

30 

10 
 

ÇalıĢma kapsamında 2 farklı kurutma sıcaklığı ve 5 farklı pres süresi kombinasyonlarından 

oluĢan 10 grup oluĢturulmuĢtur. Her bir levha grubu için 3 tabakalı ve 50 cm x 50 cm 

ebatlarında 2 Ģer adet kontrplak levhası üretilmiĢtir. 

Presleme iĢleminden sonra üretilen kontrplakların iç ve dıĢ tabakaları arasındaki sıcaklık ve 

rutubet farklılığını gidermek amacıyla bu levhalar istif latası kullanmaksızın üst üste 

istiflenmiĢlerdir. Bu Ģekilde üretilen kontrplak levhalarının tedrici olarak soğumaları sağlanarak 

biçim değiĢtirmeleri önlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

SONUÇLAR ve TARTIġMA 

 

Üretilen levhaların eğilme direnci, elastikiyet modülü ve yapıĢma direnci özelliklerine ait 

ortalama değerler Tablo 2‘de, özgül ağırlık ve rutubet değerlerine ait ortalama değerler ise Tablo 3‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 2. Deneme levhalarının mekanik özelliklerine ait ortalama değerler 
Kaplama 

Kurutma 

Sıcaklığı 

(°C) 

Pres Süresi 

(dk.) 

Eğilme Direnci 

(N/mm
2
) 

Elastikiyet Modülü 

(N/mm
2
) 

YapıĢma Direnci 

 (N/mm
2
) 

X S X S X S 

110 

4 79,40 6,32 5989,13 530,15 1,67 0,480 

5 70,80 5,66 5553,56 188,35 1,67 0,506 

6 79,98 7,10 5518,84 345,18 1,32 0,202 

7 75,41 7,02 5131,12 505,13 1,52 0,200 

8 70,40 7,41 5136,84 356,07 2,10 0,352 

160 

4 79,71 6,82 5418,19 171,56 2,15 0,158 

5 77,83 5,09 5417,56 300,56 2,25 0,166 

6 82,72 11,35 6591,30 785,18 1,95 0,426 

7 70,41 8,44 5006,68 365,46 2,18 0,234 

8 76,44 7,20 5509,09 389,79 2,22 0,184 

X: Ortalama, S: Standart sapma 

 

Tablo 3. Deneme levhalarının fiziksel özelliklerine ait ortalama değerler 

Kaplama 

Kurutma 

Sıcaklığı 

(°C) 

Pres Süresi 

(dk.) 

Özgül Ağırlık 

 (gr/cm
3
) 

Denge Rutubet Miktarı  

(%) 

X S X S 

 4 0,522 0,039 9,358 0,463 

 5 0,503 0,016 9,427 0,326 

110 6 0,499 0,021 9,858 0,650 

 7 0,505 0,029 9,719 0,255 

 8 0,507 0,036 9,725 0,361 
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 4 0,514 0,021 8,949 0,491 

 5 0,517 0,020 9,012 0,295 

160 6 0,521 0,026 9,132 0,393 

 7 0,500 0,025 9,087 0,327 

 8 0,517 0,019 8,943 0,450 

X: Ortalama, S: Standart sapma 

 

110°C'de kurutulmuĢ kaplamalardan üretilen kontrplak levhaların çekme-makaslama direnci 

değerleri üzerine pres süresinin etkisine bakıldığında, pres süresi açısından gruplar arasındaki fark 

belirgin olmakla birlikte 8 dak. preslenmiĢ kontrplak levhaları daha yüksek çekme-makaslama direnci 

değerleri vermiĢ, 6 ve 7 dak. preslenmiĢ levhalar ise daha düĢük çekme-makaslama direnci 

göstermiĢtir. 160°C'de ise 5 ve 8 dak. preslenmiĢ kontrplak levhaları en yüksek çekme-makaslama 

direnci değerlerini verirken, 6 dak. preslenmiĢ levhalar ise en düĢük çekme-makaslama direnci 

değerlerini vermiĢtir. Her iki kaplama kurutma sıcaklığı için de en yüksek çekme – makaslama direnci 

değerlerini uzun presleme sürelerinde bulunmuĢtur. Literatürde tutkal ve ağaç malzeme arasında güçlü 

bir bağın ve istenilen penetrasyonun sağlanabilmesi için düĢük pres sürelerinin yetersiz olduğu bu 

nedenle yüksek pres sürelerinin tercih edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir (Aydın vd., 2015:108). Ahmad 

ve Osman (2011:6) presleme süresinin ÜF tutkalı ile üretilen levhaların çekme – makaslama direnci 

değerleri üzerine etkisini inceledikleri çalıĢmada pres süresinin artması ile birlikte çekme – makaslama 

direncinin arttığını belirlemiĢtir.  

Kontrplakların çekme makaslama direnci değerleri üzerine kaplama kurutma sıcaklığının 

etkisine bakıldığında 110°C 'deki değerlerin genel olarak daha düĢük olduğu görülmektedir. Kurutma 

sıcaklığına bağlı olarak yapıĢma özellikleri değiĢim göstermektedir. Örneğin; adi huĢ (Betula pendula) 

ve Avrupa ladini (Picea abies) kaplamaları üzerine yapılan bir çalıĢmada, kaplama kurutma sıcaklığı 

20°C‘den 110°C‘ye kadar yükseldikçe yapıĢma direnci iyileĢmiĢ, 180°C ve 220°C kurutma 

sıcaklıklarında ise azalmıĢtır (Aydın ve Çolakoğlu., 2008:374). Okaliptus odunları için en iyi kurutma 

sonuçlarının 150-160°C kurutma sıcaklıklarında elde edildiği belirtilmektedir (Aydın, 2004b:217). 

Ağaç malzemenin kurutulması iĢleminde, özellikle yüksek sıcaklıklarda kurutma neticesinde meydana 

gelen ve yapıĢma kayıplarına neden olan yüzey inaktivasyonu, pek çok ağaç türü için 160°C 

sıcaklıktan itibaren ortaya çıkmaktadır (Sernek, 2002:39). 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen kontrplak yapıĢma direnci değerleri, TS EN 314-1 (1998) ve 

DIN 68705-3 (2003) standartlarında belirtilen 1 N/mm² değerinin üzerinde bulunmuĢtur. Dolayısıyla 

üretilen levhaların standart değerlere uygun yapıĢma direnci sonuçları ortaya koyduğu görülmektedir. 

110°C'de kurutulmuĢ kaplamalardan üretilen kontrplak levhaların eğilme direnci değerleri 

üzerine pres süresinin etkisine bakıldığında 4 ve 6 dak. preslenmiĢ kontrplak levhaları daha yüksek 

eğilme direnci değerleri vermiĢ, 5 ve 8 dak. preslenmiĢ levhalar ise daha düĢük eğilme direnci 

göstermiĢtir. Elastikiyet modülünde ise en yüksek değerler 4 dak. pres süresinde elde edilirken en 

düĢük değerler 7 ve 8 dak. preslenmiĢ levhalarda elde edilmiĢtir. 160°C'de ise 6 dak. preslenmiĢ 

kontrplak levhaları en yüksek eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerlerini verirken, 7 dak. 

preslenmiĢ levhalar ise en düĢük eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerlerini vermiĢtir.  

Kurutma sıcaklığının üretilen kontrplakların eğilme direnci üzerine etkisi incelendiğinde, 

kurutma sıcaklığının 110°C‘den 160°C‘ye çıkartılması ile birlikte genel olarak eğilme direnci 

değerlerinde bir artıĢ gözlenmiĢtir. Elastikiyet modülünde ise herhangi bir kurutma sıcaklığının 

diğerine göre bariz bir üstünlüğü gözlemlenememiĢtir. Çekme – makaslama direnci sonuçları 

incelendiğinde en yüksek çekme – makaslama direnci değerleri 160°C‘de bulunduğundan dolayı 

eğilme direnci değerlerinin buna bağlı olarak 160°C‘de daha yüksek bulunması beklenebilir.  Nitekim 

uygun bir Ģekilde tutkallanmamıĢ ve iyi bir yapıĢma sağlanamamıĢ levhalardan elde edilen örneklerde 

eğilme direnci testi sonuçlarının tutkal hattındaki ayrılmalar nedeniyle düĢük olacağı belirtilmektedir 

(Aydın ve Demirkır, 2010: 704). Aydın ve Çolakoğlu (2005:1107) çalıĢma sonuçlarına paralel olarak 

kızılağaç kaplamaları kurutma sıcaklıklarının 20 °C‘den 110 °C‘ye çıkarılması ile bu kaplamalardan 

üretilen kontrplakların eğilme direncinde bir artıĢ olduğunu belirlemiĢtir. Ladin kontrplaklar üzerine 

yapılan bir diğer çalıĢmada kaplama kurutma sıcaklığının 110°C‘den 180°C‘ye çıkarılması ile eğilme 

direncinde % 6.3 - %12 arasında bir artıĢın olduğu belirlenmiĢtir (Demirkır vd., 2013:5). 

Üretilen kontrplaklara ait eğilme direnci değerleri DIN 68705-3 (2003) standardına göre, yapısal 

amaçlı kullanılacak kontrplaklar için eğilme direnci alt sınır değeri olarak belirlenen 40 N/mm
2
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değerini sağlamıĢtır. Elde edilen değerlerin, DIN 68705-3 (2003) standardına göre, yapısal amaçlı 

kullanılacak 6-12 mm arası kalınlıklardaki kontrplaklar için elastikiyet modülü alt sınır değeri olarak 

belirlenen 5000 N/mm
2
 değerini sağladığı belirlenmiĢtir. 

Fiziksel özelliklerden özgül ağırlık üzerine pres süresinin etkisine bakıldığında 110°C 'de en 

yüksek değerler 4 dak. pres süresinde elde edilirken en düĢük değerler 6 dak. pres süresinde elde 

edilmiĢtir. 160°C 'de en yüksek özgül ağırlık değerleri 6 dak. pres süresinde elde edilmiĢtir. En düĢük 

değerler ise 7 dak. pres süresinde elde edilmiĢtir. Kaplama kurutma sıcaklığının üretilen kontrplak 

levhalarının özgül ağırlık değerleri üzerine önemli bir etkisi olmadığı görülmüĢ ve gruplar arasında 

yakın sonuçlar gözlemlenmiĢtir. Yapılan bir çalıĢmada 110°C ve 150°C‘de kurutulan kaplamalardan 

üretilen kontrplakların özgül ağırlıkları arasında bir fark bulunmadığı tespit edilmiĢtir (Tan, 

2011:193). Demirkır (2012:182) tarafından yapılan bir çalıĢmada 110,140 ve 160 °C‘de kurutulmuĢ 

kaplamalardan FF tutkalı ile üretilen kontrplakların özgül ağırlık değerleri üzerine kaplama kurutma 

sıcaklığının belirgin bir etkisi olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 110 ve 160°C'de kurutulmuĢ kaplamalardan üretilen kontrplak levhaların denge rutubet miktarı 

değerleri üzerine pres süresinin etkisine bakıldığında 6 dak. preslenmiĢ kontrplak levhaları daha 

yüksek değerler vermiĢtir. Kurutma sıcaklığının kontrplakların denge rutubeti üzerine azaltıcı bir 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Tan (2011:192) tarafından yapılan bir çalıĢmada 110°C‘de 

kurutulan kaplamalardan elde edilen kontrplakların, 150°C‘de kurutulan kaplamalarla üretilen 

kontrplaklardan daha yüksek denge rutubeti değerlerine sahip olduğu belirlenmiĢtir. Aydın (2004:248) 

yaptığı çalıĢmada kaplama kurutma sıcaklığının yükselmesi ile birlikte, kontrplakların denge rutubet 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı azalmalar meydana geldiğini ifade etmiĢtir. Yıldız (2002:242) 

tarafından kayın ve ladin odun örnekleri ile yürütülmüĢ olan çalıĢmada da paralel sonuçlar 

bulunmuĢtur. Kurutma sıcaklığının yükselmesiyle birlikte hemiselülozlarda ayrıĢma meydana 

gelmekte ve odundaki reaktif hidroksil grupların sayısı azalmaktadır. Azalan hidroksil grupları ise, 

denge rutubeti değerinin azalmasına neden olmaktadır (Yıldız, 2002:242).  

ÇalıĢma kapsamında elde edilen denge rutubet miktarlarının yapısal kontrplak ve LVL el 

kitabında belirtilen kontrplaklar için gerekli rutubet aralığında (% 6-14) bulunmuĢtur (BS 1134, 1990). 

Yapılan çalıĢma neticesinde kontrplak üretiminde kullanılan farklı kaplama kurutma sıcaklığı ve 

presleme sürelerinde çalıĢma öncesi hipotezine uygun bir biçimde farklı mekanik ve fiziksel özellikler 

belirlenmiĢtir. 

 

Teşekkür  
Bu çalıĢma TÜBĠTAK 112O819 nolu projenin sağladığı destekle tamamlanmıĢ olup, yazarlar 

TÜBĠTAK‘a teĢekkürü bir borç bilirler. 
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Özet 

 

Otomotiv sektörü ana ve yan sanayi ile birlikte ülke ekonomilerini etkileyen en önemli yapılardandır. 

Sektör sadece ana fabrikalar etrafındaki yan sanayii değil etkileĢim içinde olduğu hammadde 

sanayileri, sigorta, bankacılık, servis gibi birçok alanı etkilemektedir. Ülkelerin en uç kısımlarındaki 

yerleĢim yerlerinde bile etkili olmaktadır. Bu çalıĢmada sektörün müĢteri ile irtibat noktalarındaki özel 

servisler irdelenmektedir. Özel servisler markalara ait yetkili servislerin dıĢında faaliyet gösteren ve 

müĢteri ile direk irtibatın olduğu noktalardır. Usta-çırak iliĢkisinin var olduğu ve daha kiĢisel 

çözümlerin geliĢtirilebildiği, belirli bir markadan bağımsız olarak hareket edilebildiği servis 

noktalarıdır. ÇalıĢmada yöntem olarak yüz yüze yapılan anket çalıĢması belirlenmiĢtir. Toplam 102 

adet özel servis yetkilisi ile görüĢülerek veriler toplanmıĢtır. ÇalıĢmada demografik özelliklerin 

belirlenmesinin yanı sıra eğitim ve kalite ile ilgili değerlendirmeleri, yönetim yaklaĢımları ve 

çalıĢtırdıkları personel ile ilgili düĢünceleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

  

Anahtar kelimeler: Otomotiv sektörü, Yetkili servis, Özel servis 

Private Services In Automotive Industry: A Field Research 

Abstract 

 

The automotive sector is one of the most important structures that affect the country‘s economy with 

its main and subsidiary industries. Not only affects subsidiary industries around the main factory, 

sector also affects many fields which it is in interaction with such as industries related to raw material, 

insurance, banking, services. It is effective even in the most extreme settlements of the countries. In 

this study, private services that are the points of contact with customers are examined. Private services 

operate besides the authorized services of the brands and they are the points where direct contact with 

customers. They are service points at which there is master-apprentice relationship and more personal 

solutions can be developed, can be moved independently of a particular brand. In the study, as the 

method, face to face survey study has been determined. Interviews have been conducted with total of 

102 authorities of private services and data have been collected. In the study, as well as the 

demographic characteristics, it has also been tried to determine the assessments related to education 

and quality, the management approaches and the thoughts about the staff which they employ. 

 

Keywords: Automotive industry, Authorized service, Private services 

 

 

1. GĠRĠġ 

 

Otomotiv sanayii meydana getirdiği ürünler, teknoloji, ilgili sektörler, alt ve yan kolları ile 

dünyadaki en önemli sektörlerden biridir. Ana sanayide üretimin montaj hattı üzerinde yapıldığı, tüm 

parçalarının ana ya da yan sanayide üretildiği bir sektör olan otomotiv sanayii, dünya ve Türkiye 

içinde önemli bir yatırım alanıdır. Otomotiv Sanayi küresel nitelikte ve yoğunluğu yüksek bir sanayi 

dalıdır. Dünya çapında 6 ülkeye ait 20 civarında Ģirket, üretim ve ticaretin % 90‟ından fazlasına 

sahiptir ve bu nedenle üretimde küresel bir nitelik arz etmektedir (Gerger ve Demir, 2010:34) 

Otomotiv sanayi, demir-çelik ve diğer hafif metaller, petro-kimya, cam ve lastik gibi temel 

sanayi dallarında baĢlıca alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik geliĢmelerinde sürükleyicisidir. Turizm, 

alt yapı ve inĢaat ile ulaĢtırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her çeĢit motorlu araç, sektör 
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ürünleriyle sağlanmaktadır. Bu nedenle sektördeki değiĢimler, ekonominin tümünü etkilemektedir 

(tubitak, 2010). 

Dünyada 1000 kiĢiye düĢen otomobil sayısı ortalama 105‘tir. Avrupa Bölgesi‘nde 345, 

Amerika Bölgesi‘nde 231 adet iken, Türkiye‘de 92 adet gibi düĢük bir değerde bulunmaktadır (OSD, 

2007). Dünya ortalamasının da altında olan bu oran Türkiye‘nin geliĢmekte olan pazar özelliğini 

devam ettirmektedir. 

Otomotiv sektörü yasal olarak trafik tescil belgesine sahip olma yükümlülüğü taĢıyan motorlu 

taĢıtları üreten ana firmalar ile ilgili kuruluĢlardan oluĢmaktadır. Detaylı incelendiğinde sektörün 

aĢağıdaki bileĢenlerden oluĢtuğu ifade edilebilir (Sarısoy, 2004): 

1. Ġmalat yapan ana firmalar, 

2. Ana firmalara parça temini yapan yan sanayi firmaları, 

3. Ġmalatı tamamlanmıĢ ürünlerin satıĢ sonrası hizmetlerini yapan servis firmaları, 

4. Ürün dağıtım/satıĢını yapan ana ve bayi firmalar. 

Otomotiv sektörünün genel olarak temel karakteristik özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir (Law, 

1991:17): 

• MüĢteri tatmini teknolojik geliĢme ile sağlanmaktadır.   

• Bir motorlu araç, özellikleri, malzemesi, süreçleri, teknolojisi ve üretim yeri farklı olan 5 bin 

civarında parçanın, ortak bir kalite ve verimlilikle üretimi sayesinde ortaya çıkmaktadır.   

• Önemli mühendislik alanlarını içeren karmaĢık bir teknoloji gerektirmektedir.  

• Bir motorlu aracın üretilmesi ve kullanılması için güvenlik, trafik ve çevre ile ilgili 50 

dolayında küresel teknik mevzuata uyumlu olması ve bunun belgelendirilmesi zorunludur.  

• Otomotiv sektörü, kendi dıĢında, ham madde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye 

ulaĢmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayii, servis, akaryakıt, finans ve sigorta 

sektörlerinde de geniĢ iĢ hacmi ve istihdam yaratmaktadır. 

Otomotiv sektörü yeni ve geliĢen teknolojilerle birlikte gerek ülke ekonomilerinde gerekse 

yaĢam konforuna sağladığı faydalarla önemini devam ettirmektedir. Ġmalat yapan ana firmaların 

baĢarısında yan sanayi firmalarının ve satıĢ-servis hizmetleri sunan yetkili ve özel servislerin 

koordineli çalıĢması gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak çalıĢmalarda ürün-hizmet tanımlarını ve 

sunumlarını doğru/yeterli yapabilen firmalar rekabette avantaj yakalamaları muhtemeldir.  

 

2. YETKĠLĠ SERVĠSLER VE ÖZEL SERVĠSLER 
 

Gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından kurulan, sözleĢme yaptığı ana firma tarafından belirlenen 

ve ilgili mevzuat gereğince zorunlu olan makine, takım, teçhizat, cihaz, yedek parça, malzeme vb.leri 

bünyesinde bulunduran, çalıĢan personelin eğitimini sağlayan, ana firmanın satıĢa sunduğu ürünlerin 

garanti taahhütlerini yerine getiren, garanti dıĢında ürünün bakım, onarım vb. hizmetlerinin tamamının 

yapılmasından sorumlu olan servis olarak tanımlanmaktadır (TSE 2005).  

Otomotiv yetkili servisi olarak tanımlanan servisler ise otomotiv üretimi yapan fabrikaların ya 

da yurt dıĢından ithal eden distribütör firmanın araçlarının satıĢının ve/veya servis iĢlemlerinin 

yapıldığı servis olarak tanımlanmaktadır (Akçay, 2008:127). Belirli bir marka veya markalara bağımlı 

olarak satıĢ ve/veya servis iĢlemlerinin (tamir, bakım, vb.) yapıldığı iĢletmeler büyükĢehirler baĢta 

olmak üzere ülkelerin geneline yayılmıĢlardır. Bağlı oldukları otomotiv üretimi yapan firmanın ya da 

distribütör firmanın hizmetlerini sunmakta ve personeli ilgili marka yada markalarda eğitimler 

almaktadırlar. Hizmet ve kalite standartları bu ana firmalar tarafından belirlenmektedir.  

Yetkili servisler, otomotiv üretimi yapan fabrikaların üretmiĢ oldukları araçların müĢteriye 

pazarlanmasında bir aracı görevi üstlenmekte ve sektörün müĢterileri ile birebir irtibat halinde 

olmaktadır. Yetkili servisler birebir müĢteri ile iliĢki halinde olduğundan, sunulan ürün ve/veya 

hizmetten önce veya sonra müĢterinin istek ve ihtiyaçlarının karĢılanması, Ģikâyet ve önerilerinin 

duyarlılıkla dinlenmesi, en iyi Ģekilde çözümler sunulması ile müĢterinin yetkili servisten buna bağlı 

olarak da o araç markasından memnun olması sağlanmıĢ olabilmektedir (Akçay ve Okay, 2009).  

Yetkili servislerde servis müdürü, yedek parça müdürü, yedek parça danıĢmanı, servis 

danıĢmanı, vezne, telefonist (müĢteri temsilcisi), baĢteknisyen, uzman teknisyen, vb unvanlarla görev 

yapan farklı pozisyonlarda birçok çalıĢan bulunmaktadır (GüneĢ, 2006). Diğer taraftan yetkili 

http://www.tubitak/


717 

servislerde randevu, müĢteri kabul, iĢ planlama, parça, iĢ izleme ve kontrol, kalite, garanti, teslimat ve 

müĢteri takip gibi birçok sistemden bahsetmek mümkündür (Ford, 2005). 

Yetkili servislerin bir standardının olması gerekmektedir. Bu standart bağlı oldukları ana 

firmanın özelliklerini ve beklentilerini karĢılamalıdır. Genel olarak bakıldığında fiziksel koĢullar, 

kurumsal kimlik, ekipman ve cihazlar, insan kaynakları, eğitim, bilgi iĢlem altyapısı, literatür, standart 

verilen hizmetler, müĢteri memnuniyeti araĢtırması, sertifikasyon ve denetleme, Ģikâyet yönetimi ve 

yol yardımı gibi hizmet sunumlarının olduğu görülmektedir. Ayrıca yetkili servisler kalite standartları 

ve prosedürlerine bağlı olarak ―garanti prosedürü‖, ―teknik hizmet prosedürü‖, ―parça satıĢ 

prosedürü‖, ―pazarlama prosedürü‖, ―iĢletim yönetimi prosedürü‖, ―yazılım paketi prosedürü‖ ve 

―muhasebe ve finans prosedürü‖ uygulamalarını da yapmaktadırlar (Doas,2007). 

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren özel servisler ise çoğunlukla küçük sanayi sitelerinde 

faaliyet göstermektedir. Personel eğitiminde daha çok usta-çırak iliĢkisinin var olduğu ve otomobilin 

farklı bileĢenlerinin tamir, bakım gibi hizmetlerinin görüldüğü iĢletmelerdir. Genel olarak tamirhane 

olarak adlandırılan bu iĢletmelerde motor bakımı, kaporta, boya, elektrik-elektronik, lastik, vb. 

hizmetler verilmektedir. Genellikle birbirinden bağımsız verilen bu hizmetlerin, bazı iĢletmelerde 

birkaçı beraber de verilebilmektedir.  

MüĢteriler özel servisleri yetkili servislere göre bazı bakımlardan tercih etmektedirler. 

Bunların baĢında fiyatlandırmanın daha uygun olması gelmektedir. Diğer taraftan tecrübeli usta, 

çabukluk, usta ile olan ikili iliĢkiler, vb. unsurlarda tercih sebebi olarak sayılabilir (Sezgin ve Arat, 

2008:266). Özellikle araçların garanti süresi dolduktan sonra yetkili servislerle çalıĢmamayı 

düĢünebilmektedirler.  

 

3. ALAN ARAġTIRMASI 

 

3.1. Araştırmanın Amacı:  

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren özel servislerin demografik yapılarının incelenmesinin 

yanı sıra, müĢteriler tarafından tercih edilme nedenleri, servislerin eğitim ve kalite ile ilgili 

değerlendirmelerine ulaĢılması amaçlanmaktadır. Ayrıca yönetim yaklaĢımları ve sektörde çalıĢan 

personelle ilgili düĢüncelerinin de belirlenmesi hedeflenmektedir.  

 

3.2. Araştırmanın Kapsamı:  

AraĢtırma otomotiv sektöründe faaliyet gösteren özel servislerle sınırlı tutulmuĢtur. Yetkili 

servisler bu araĢtırmaya dâhil edilmemiĢtir. Bu bağlamda Türkiye‘nin farklı bölgelerindeki 102 adet 

özel servis iĢletmesindeki yetkili kiĢilere ulaĢılmıĢtır.  

 

3.3. Araştırmanın Yöntemi:  

AraĢtırmada Türkiye genelinde faaliyet gösteren 102 iĢletmeye ulaĢılmıĢtır. Daha önce 

hazırlanan anket formunun ulaĢılan yetkililer tarafından yüz yüze görüĢülerek doldurulması temin 

edilmiĢtir. Anket formunda iĢletmeye ait finansal ve stratejik olma özeliği olabilecek sorulardan 

kaçınılmıĢtır. Ankette 5‘li Likert yöntemi (5;Tamamen Katılıyorum, 4;Katılıyorum, 3;Kararsızım, 

2;Katılmıyorum, 1;Hiç Katılmıyorum) uygulanmıĢtır. Elde edilen bulguların analizinde ―SPSS 

(Statistical Package for Social Science) for Windows 16.0‖ paket programı kullanılmıĢtır. Elde edilen 

bulgular frekans, ortalama ve standart sapma değerleri üzerinden yorumlanmıĢtır. BeĢli likert ölçeğine 

göre yapılan değerlendirmelerde aralıkların dağılımı Tablo 1‘de belirlenmiĢtir.  

Tablo 1: BeĢli likert ölçeğine göre aralıkların dağılımı 

Aralık  

1.00-1.80 Hiç 

1.81-2.60 Çok az 

2.61-3.40 Orta 

3.41-4.20 Büyük ölçüde 

4.21-5.00 Tam 

 

3.4. Demografik Bulgular:  

ĠĢletmelerin kurulıĢ yılları: AraĢtırma sonucunda 102 adet iĢletmeden formların 

doldurulması ile ilgili olumlu cevap gelmiĢtir. Ancak bütün soruları 102 adet iĢletme yetkilisinin 
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doldurmadığı görülmüĢtür. Bu nedenle veriler değerlendirilirken aynı soruyu cevaplandıran 

iĢletmelerin arasından oranlamalar yapılmıĢtır. ĠĢletmelerin faaliyete baĢlama yılları: Geri dönüĢüm 

sağlanan 102 adet iĢletmeden 95 tanesi bu soruya cevap vermiĢtir. Buna göre iĢletmelerin %7.36‘sı 

1980 ve öncesi tarihlerde, %10.52‘si ise 1981-1990 tarihleri arasında faaliyete baĢlarmıĢtır. 

ĠĢletmelerin 1991-2000 aralığında %47.36‘sı, 2001 ve sonrası dönemde ise  %34.73‘ü faaliyetlerine 

baĢlamıĢtır. 1990 yılından sonra yüksek oranda özel servis kurulması otomotiv sektörünün bu 

yıllardaki geliĢimi ile iliĢkilendirilebilir. Tablo 2‗de bu dağılım görülmektedir. 

                                Tablo 2: ĠĢletmelerin faaliyete baĢlama yılları 
Tarih Aralığı f % 

1980 ve öncesi 7 7.36 

1981-1990 10 10.52 

1991-2000 45 47.36 

2001 ve sonrası 33 34.73 

Toplam 95 100 

 

İşletmelerin sermaye durumları: ĠĢletmelerin sermaye durumları ile ilgili soruya 73 iĢletme 

cevap vermiĢtir. Bu durum Tablo 3‘te görülmektedir. Özel servisler küçük sermayelerle kurulan ve 

iĢletilen iĢletmelerdir. Çok az bir kısmı (%15,06) 100000 TL ve üzeri sermayeye sahiptir. Büyük 

çoğunluk 100000 TL‘nin altında sermayeye sahiptir. 

Tablo 3: ĠĢletmelerin sermaye durumları 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanların eğitim durumu: Özel servisler usta çırak iliĢkisinin olduğu ve kiĢinin ustalığına 

bağlı olarak firmasını kurduğu yapılardır. Bu nedenle eğitim durumu bakımından değerlendirildiğinde 

ağırlıklı olarak ilköğretim mezunu (%43,77) ve ortaöğretim mezunu (%46,18) oldukları Tablo 4‘de 

görülmektedir. Ortaöğretim mezunu olanlar genellikle meslek lisesi çıkıĢlı olup ilköğretim mezunu 

olanlar ise çıraklık eğitim merkezlerinden ustalık belgelerini almıĢ kiĢiler olduğu ifade edilebilir. 

Üniversite mezunu olanlar ise daha çok iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olarak görülebilir.  

Tablo 4: ÇalıĢanların eğitim durumları 
Eğitim Düzeyi f % 

Ġlköğretim 218 43,77 

Ortaöğretim 230 46,18 

Üniversite 50 10,05 

Toplam 498 100 

 

3.5. Özel servislerde eğitim ve kaliteyle ilgili bulgular 

 

Tablo 5: Eğitim ve kaliteyle ilgili yargılara katılım durumları 

Yargılar 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Servisimizde çalıĢanlar kendilerini 

geliĢtirmeye yönelik eğitim almaktadır. 
5 4.9 27 21.6 4 3.9 50 49 21 20.6 

Servisimizde kalitenin sağlanması için 

çalıĢanların özellikleri yeterlidir. 
1 1 7 6.9 10 9.8 65 63.7 19 18.6 

Servis kalitesi geliĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır. 
1 1 2 2 3 2.9 49 48 47 46.1 

Servisimiz fiyat, hizmet çeĢitliliği, 

kalite, zamanında teslim gibi faktörleri 

dikkate almaktadır. 

1 1 2 2 2 2 48 47.1 51 50 

 

Sermaye aralığı f % 

30000 TL‘ye kadar 19 26,02 

30001-60000 17 23,28 

60001-100000 26 35,61 

100000‘den fazla 11 15,06 

Toplam 73 100 
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Tablo 5‘teki yargılar incelendiğinde ―servisimizde çalıĢanlar kendilerini geliĢtirmeye yönelik eğitim 

almaktadır‖ yargısı toplamda %69,6 oranında ve katılıyorum/tamamen katılıyorum düzeylerinde kabul 

edilmiĢtir. ―Servisimizde kalitenin sağlanması için çalıĢanların özellikleri yeterlidir‖ yargısı %82,3 

oranında ve katılıyorum/tamamen katılıyorum düzeylerinde kabul görürken, ―Servis kalitesi 

geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır‖ yargısı %94,1 oranında ve katılıyorum/tamamen katılıyorum düzeyinde 

olduğu belirtilmiĢtir. ―Servisimiz fiyat, hizmet çeĢitliliği, kalite, zamanında teslim gibi faktörleri 

dikkate almaktadır‖ yargısı ise yine büyük oranda (%97,1) rağbet görmüĢtür. Genel olarak firmalar 

belirtilen yargılara katılmıĢlardır.  

 

Tablo 6: Eğitim ve kaliteyle ilgili yargıların ortalamaları 

Yargılar f X Ss 

Servisimizde çalıĢanlar kendilerini geliĢtirmeye yönelik eğitim almaktadır. 102 3.59 1.18 

Servisimizde kalitenin sağlanması için çalıĢanların özellikleri yeterlidir. 102 3.92 0.80 

Servis kalitesi geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. 102 4.36 0.73 

Servisimiz fiyat, hizmet çeĢitliliği, kalite, zamanında teslim gibi faktörleri 

dikkate almaktadır. 
102 4.45 0.64 

 

Tablo 6‘da görülen yargıların ortalamaları incelendiğinde tamamının büyük ölçüde ve tam olarak 

desteklendiği görülmektedir. Böylece özel servislerin eğitim ve yargı ile ilgili konularda önemli 

giriĢimler yaptıkları ifade edilebilir.  

 

3.6. Özel servislerde yönetimle ilgili bulgular 

 

Tablo 7: Yönetimle ilgili yargılara katılım durumları 

Yargılar 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

ÇalıĢanlar yönetime önerilerini 

rahatlıkla sunabilmektedir. 
2 2 12 11.8 14 13.7 42 41.2 32 31.4 

Servisimizde ―sonuç iyi ise her Ģey 

iyidir‖ anlayıĢı mevcuttur. 
16 15.7 29 28.4 18 17.6 31 30.4 8 7.8 

ÇalıĢanları memnun etmek için en 

önemli unsur ―para‖dır. 
16 15.7 25 24.5 17 16.7 32 31.4 12 11.8 

Yönetimle çalıĢanlar arasında iletiĢim 

kopukluğu vardır.  
34 33.3 47 46.1 9 8.8 9 8.8 3 2.9 

ÇalıĢanlar sürekli kontrol edilmelidir. 3 2.9 8 7.8 8 7.8 48 47.1 35 34.3 

ÇalıĢanlarla yönetimin çıkarları 

farklılık göstermektedir. 
10 9.8 28 27.5 19 18.6 25 24.5 20 19.6 

Yetkili servislere göre daha uygun 

fiyatlar uygulanmaktadır. 
- - 7 6.9 4 3.9 33 32.4 58 56.9 

ĠĢletmede önemli olan kısa dönemdeki 

kardır.  
40 39.2 28 27.5 5 4.9 17 16.7 12 11.8 

 

Tablo 7‘deki özel servislerin yönetimle ilgili yargılarının yüzdeleri incelendiğinde ―ÇalıĢanlar 

yönetime önerilerini rahatlıkla sunabilmektedir‖ yargısı büyük oranda (%72,6) düzeyinde 

desteklenmiĢtir. ―Servisimizde ―sonuç iyi ise her Ģey iyidir‖ anlayıĢı mevcuttur‖ ve ―ÇalıĢanları 

memnun etmek için en önemli unsur ―para‖dır‖, ―ÇalıĢanlarla yönetimin çıkarları farklılık 

göstermektedir‖ yargıları ise dengeli bir dağılım sahiptir. ―Yönetimle çalıĢanlar arasında iletiĢim 

kopukluğu vardır‖ yargısı %79,4 ve ―ĠĢletmede önemli olan kısa dönemdeki kardır‖ yargısı %66,7 

büyük oranda kabul görmemiĢtir. Yetkili servislere göre daha uygun fiyatlar uygulanmaktadır‖ yargısı 

%89,3 oranında desteklenmiĢtir.  
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Tablo 8: Yönetimle ilgili yargıların ortalamaları 
Yargılar f X Ss 

ÇalıĢanlar yönetime önerilerini rahatlıkla sunabilmektedir. 102 3.89 1.04 

Servisimizde ―sonuç iyi ise her Ģey iyidir‖ anlayıĢı mevcuttur. 102 2.87 1.23 

ÇalıĢanları memnun etmek için en önemli unsur ―para‖dır. 102 2.99 1.29 

Yönetimle çalıĢanlar arasında iletiĢim kopukluğu vardır. 102 2.01 1.02 

Yönetime göre çalıĢanlar sürekli kontrol edilmelidir.  102 4.01 1.00 

ÇalıĢanlarla yönetimin çıkarları farklılık göstermektedir. 102 3.17 1.30 

Yetkili servislere göre daha uygun fiyatlar uygulanmaktadır. 102 4.39 0.86 

ĠĢletmede önemli olan kısa dönemdeki kardır. 102 2.34 1.44 

 

Tablo 8‘deki ortalamalar incelendiğinde olumlu yargılarda genellikle ortalamaların yüksek 

olduğu görülmektedir. ―Yönetime göre çalıĢanlar sürekli kontrol edilmelidir.‖, ―ÇalıĢanlar yönetime 

önerilerini rahatlıkla sunabilmektedir‖ ve ―Yetkili servislere göre daha uygun fiyatlar 

uygulanmaktadır‖ yargıları buna örnek olarak verilebilir. ―Servisimizde ―sonuç iyi ise her Ģey iyidir‖ 

anlayıĢı mevcuttur‖, ―ÇalıĢanları memnun etmek için en önemli unsur ―para‖dır‖ ve ―ÇalıĢanlarla 

yönetimin çıkarları farklılık göstermektedir‖ yargıları orta düzeyde desteklenmektedir. ―Yönetimle 

çalıĢanlar arasında iletiĢim kopukluğu vardır‖ ve ĠĢletmede önemli olan kısa dönemdeki kardır‖ 

yargıları ise çok az düzeyde desteklenmiĢ yargılardır. 

 

3.7. Özel servislerde çalışanlarla ilgili bulgular 

Tablo 9: Özel servislerde çalıĢanlarla ilgili değerlendirmeler 

Yargılar 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

ÇalıĢanlar değiĢime karĢı direnç 

göstermektedir. 
12 11.8 42 41.2 8 7.8 32 31.4 8 7.8 

ÇalıĢanlar küçük ücret farklılıkları 

nedeniyle iĢ değiĢtirmeyi 

düĢünebilmektedir. 

26 25.5 34 33.3 13 12.7 20 19.6 9 8.8 

ÇalıĢanlar yaptıkları iĢlemlerin diğer 

faaliyetlere ve iĢletmenin bütününe 

etkisinin farkındadır. 

1 1 9 8.8 16 15.7 57 55.9 19 18.6 

ÇalıĢanlar müĢteri ihtiyaç beklentilerini 

ve bunları karĢılamak için kendine 

düĢen görevleri bilir. 

2 2 7 6.9 6 5.9 51 50 36 35.3 

 

Tablo 9‘daki özel servislerde çalıĢanlarla ilgili yargılara bakıldığında ―ÇalıĢanlar değiĢime 

karĢı direnç göstermektedir‖ yargısının orantılı bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. ―ÇalıĢanlar 

küçük ücret farklılıkları nedeniyle iĢ değiĢtirmeyi düĢünebilmektedir‖ yargısı ise büyük oranda kabul 

görmemektedir. ―ÇalıĢanlar yaptıkları iĢlemlerin diğer faaliyetlere ve iĢletmenin bütününe etkisinin 

farkındadır‖ ve ―ÇalıĢanlar müĢteri ihtiyaç beklentilerini ve bunları karĢılamak için kendine düĢen 

görevleri bilir‖ yargıları ise yüksek oranda destek görmüĢtür.  

 

Tablo 10: Özel servislerde çalıĢanlarla ilgili değerlendirme ortalamaları 
Yargılar f X Ss 

ÇalıĢanlar değiĢime karĢı direnç göstermektedir. 102 2.82 1.22 

ÇalıĢanlar küçük ücret farklılıkları nedeniyle iĢ değiĢtirmeyi 

düĢünebilmektedir. 
102 2.53 1.30 

ÇalıĢanlar yaptıkları iĢlemlerin diğer faaliyetlere ve iĢletmenin bütününe 

etkisinin farkındadır. 
102 3.82 0.87 

ÇalıĢanlar müĢteri ihtiyaç beklentilerini ve bunları karĢılamak için kendine 

düĢen görevleri bilir. 
102 4.10 0.93 

 

Tablo 10‘da görüldüğü gibi ―ÇalıĢanlar değiĢime karĢı direnç göstermektedir‖ yargısı orta 

düzeyde destek görmektedir. Buna karĢılık ―ÇalıĢanlar küçük ücret farklılıkları nedeniyle iĢ 

değiĢtirmeyi düĢünebilmektedir‖ yargısı ise çok az düzeyde ortalamaya sahiptir. ―ÇalıĢanlar yaptıkları 
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iĢlemlerin diğer faaliyetlere ve iĢletmenin bütününe etkisinin farkındadır‖ ve ―ÇalıĢanlar müĢteri 

ihtiyaç beklentilerini ve bunları karĢılamak için kendine düĢen görevleri bilir‖ yargıları ise büyük 

ölçüde desteklenmiĢlerdir. 

 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Otomotiv özel servisleri ülke geneline yayılmıĢ otomotiv sektörünün önemli hizmet 

kollarından biridir. Hatta yetkili servislerle kıyaslandığı zaman yayılımının daha fazla olduğu bile 

ifade edilebilir. Otomotiv ana sektörünün üretmiĢ olduğu araç kullananların bir Ģekilde hizmet aldığı 

küçük iĢletmelerdir. Bu çalıĢmada sektörün bileĢenlerinden özel servislerin demografik özelliklerin 

belirlenmesinin yanı sıra eğitim ve kalite ile ilgili değerlendirmeleri, yönetim yaklaĢımları ve 

çalıĢtırdıkları personel ile ilgili düĢünceleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan alan araĢtırması 

sonucunda aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

 ĠĢletmelerin faaliyete baĢlama yılları değerlendirildiğinde yarıya yakınının (%47.36) 1991-

2000 yılları arasında bir tarihçeye sahip olduğu görülmektedir. Bu durum firmaların yeterli 

yaĢam süresine sahip olduklarını ve bulunmuĢ oldukları çevre içerisinde bilinirlikleri oldukları 

Ģeklinde yorumlanabilir.  

 ĠĢletmelerin sermaye durumlarına bakıldığında büyük çoğunluğunun (%84,94) 100000 TL ve 

altında sermayeye sahip olduğu görülmektedir. Ülkenin farklı yerlerinde kurulan ve iĢletilen 

özel servisler küçük sermayelerle kurulup, sektöre fayda sunmaya devam etmektedir. 

 ÇalıĢanların eğitim durumu incelendiğinde büyük çoğunluğunun ilköğretim mezunu (%43,77) 

ve ortaöğretim mezunu (%46,18) oldukları görülmektedir. ÇalıĢanlar usta-çırak iliĢkisine göre 

mesleki yeterliliklerini yerine getiren ve çıraklık eğitim merkezlerinden ustalık belgelerini 

almıĢ kiĢilerdir. Bu nedenle bu döngü mesleklerin devamlılığının sağlanmasında ve en küçük 

yerleĢim yerlerinde bile hizmet sunumlarının yapılmasında önemli bir özelliktir.  

 Eğitim ve kalite ile ilgili yargılar incelendiğinde ortalamaların yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu durum özel servislerin meslekle ilgili gerekli eğitimleri aldırdıkları Ģeklinde 

yorumlanabilir. Fiyat, hizmet çeĢitliliği, kalite, zamanında teslim gibi faktörlere dikkat 

ettikleri ve servis kalitesinin geliĢtirmeye dönük giriĢimlerin içerisinde oldukları ifade 

edilebilir.  

 Yönetimle ilgili yargılara bakıldığında olumlu yargılarda genellikle ortalamaların yüksek 

olduğu görülmektedir. ―ÇalıĢanlar yönetime önerilerini rahatlıkla sunabilmektedir‖ ve ―Yetkili 

servislere göre daha uygun fiyatlar uygulanmaktadır‖ yargıları buna örnek olarak verilebilir. 

―Yönetime göre çalıĢanlar sürekli kontrol edilmelidir.‖ Yargısının yüksek ortalama ile 

desteklenmesi usta veya tek kiĢilik patron merkezli yönetimin olduğu tüm iĢletmelerde olan 

tek elden yönetim anlayıĢını olduğunu göstermektedir. ―Servisimizde ―sonuç iyi ise her Ģey 

iyidir‖ anlayıĢı mevcuttur‖, ―ÇalıĢanları memnun etmek için en önemli unsur ―para‖dır.‖ ve 

―ÇalıĢanlarla yönetimin çıkarları farklılık göstermektedir‖ yargılarının orta düzeyde 

desteklenmesi sonuca odaklı bir yönetim anlayıĢı, paranın merkezde olduğu bir yönetim tarzı 

ve anlaĢmazlıklar olduğunda ayrılıkların da olabildiği Ģeklinde yorumlanabilir. Servislerde 

yönetimle çalıĢanlar arasında iletiĢim kopukluğu olduğu yargısının desteklenmediğini ve kısa 

dönemde kar anlayıĢının kabul görmediği ifade edilebilir.  

 ÇalıĢanlarla ilgili yargılar değerlendirildiğinde çalıĢanlar değiĢime karĢı belli düzeylerde 

direnç gösterdikleri ifade edilebilir. ÇalıĢanların küçük ücret farklılıkları nedeniyle iĢ 

değiĢtirmeyi düĢünebilmesi yargısı ise kabul görmemektedir. Bu durum servislerde 

çalıĢanların arasındaki usta-çırak iliĢkisine dayandırılabilir. ―ÇalıĢanlar yaptıkları iĢlemlerin 

diğer faaliyetlere ve iĢletmenin bütününe etkisinin farkındadır‖ ve ―ÇalıĢanlar müĢteri ihtiyaç 

beklentilerini ve bunları karĢılamak için kendine düĢen görevleri bilir‖ yargılarının ise büyük 

ölçüde desteklenmesi yönetici, sahip ya da ustaların çalıĢanlarının bu bakımlardan 

personellerinin performanslarından memnun oldukları Ģeklinde yorumlanabilir.  

Özel servisler bulundukları küçük ya da büyük yerleĢim yerlerinde önemli bir görev yerine 

getirmektedirler. Hatta yetkili servislerin ulaĢamadıkları müĢteri kitlelerine mekan, zaman, fiyat, vb. 

avantajlarla birlikte hizmet sunmaktadırlar. Yetkili servislere rakip olmalarının yanında ulaĢılamayan 
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müĢteri kitlelerine de ulaĢabilmektedirler. AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre de çalıĢanlar, 

yönetim, eğitim ve kalite gibi konularda sektörün taleplerine cevap vermeye çalıĢmaktadırlar.  
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Özet 

 

Bu çalıĢmada; havacılık, uzay ve otomobil endüstrisinde kullanılan AZ31 magnezyum alaĢımının 

tornalanmasında kesme parametrelerinin, yüzey pürüzlülüğüne etkileri incelenmiĢtir. Deney 

numuneleri Ø35X150 mm ebatlarında hazırlandıktan sonra üç farklı uç radyüsüne (0.4-0.8-1.2 mm) 

sahip kaplamasız ve kaplamalı karbür kesici takımlarla 0.05- 0.1-0.15 mm/devir ilerleme ve 60-100-

140 m/dak. kesme hızlarında kuru Ģartlar altında deneyler yapılmıĢtır. Deney sonuçlarına göre, takım 

uç radyüsünün artmasıyla yüzey pürüzlülüğü azalmıĢtır. Kaplamalı kesici takımın kaplamasız kesici 

takıma göre daha iyi performans gösterdiği görülmüĢtür. En düĢük Ra değeri 1.2 mm uç radyüslü 

kaplamalı kesici takım ile 140 m/ dak kesme hızı,0.05 mm/dev ilerleme değerinde 0.3 µm ölçülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: AZ31 magnezyum alaşımı, tornalama, işlenebilirlik 

 

Experimental Investigation Of The Machinability Properties Of Az31 

Magnesium Alloy 
 

Abstract 

 

In this work, the effects on the surface roughness of the cutting parameters during turning of the AZ31 

magnesium, that is an alloy used in the aeronautics, space and car industry have been analyzed. After 

having been prepared in the dimensions of Ø35x150 mm, the samples used in this experiment, 

experiments have been performed under dry conditions in the cutting speeds of 60-100-140 m/min and 

feed of 0.05-0.1-0.15 mm/rev with coated and uncoated carbide cutting tools having three different 

nose radius (0.4-0.8-1.2 mm). According to the results obtained from this experiment surface 

roughness decrease in with the increase in nose Radius. It has been ascertained that compared to the 

uncoated cutting tool, the coated cutting tool displayed a better performance. The lowest Ra value has 

been measured as value of 0.3 µm with the 1.2 mm nose radius coated cutting tool at140 m/min of 

cutting speed and feed rate value of 0.05 mm/rev. 

 

Keywords:AZ31 magnesium alloy, turning, machinability 

 

GĠRĠġ 

 

Magnezyum ve alaĢımları düĢük yoğunluk ve kolay Ģekillendirme özellikleriyle baĢta otomotiv 

sektörü olmak üzere havacılık ve uzay endüstrisinde de temel malzeme olarak birçok alanda uygulama 

imkânı bulmaktadır (Mert,2012-Kaçar ve Öztürk,2006-Mabuchi vd, 1997:825). Otomotiv 

endüstrisinde Mg alaĢımlarının otomobil bileĢeni olarak kullanımı yakıt tüketimini düĢürmek ve SO2, 

CO2, NOx emisyonları gibi hava kirleticilerin salınımını azaltmak içindir (Friedrich ve Mordike, 2006). 

Magnezyumun hafifliği, mukavemeti ve uzun ömründen dolayı endüstride kullanımı artmaktadır (ġık, 

2010:134-140). Magnezyum alaĢımlı parçalar her ne kadar birçok kalıplama yöntemi ile son Ģekle 

yakın üretilse de, çoğu zaman talaĢlı imalat iĢlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Magnezyum ve 

alaĢımları talaĢlı imalat iĢlemlerinde mükemmel iĢlenebilirlik kabiliyetine sahiptir. Yüksek talaĢ 

hacimleri ve düĢük yüzey pürüzlülüğü magnezyum alaĢımlarının baĢlıca iĢlenebilirlik 

karakteristikleridir. Bunun yanında uzun takım ömrü, düĢük enerji tüketimi ve kısa iĢleme süreleri bu 

alaĢımların talaĢlı imalat ile iĢlenmesinde en çok göze çarpan özelliklerdir (Mert,2012). Magnezyum 

alaĢımları düĢük yoğunluk, yüksek özgül direnç ve mükemmel iĢlenebilirlik özelliklerine sahip 

olmasına rağmen, halen rakibi alüminyum ve plastiğe göre aynı yaygın kullanıma sahip değildir. 
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Yüksek maliyet ile Ģekillendirme ve iĢlenebilirlik konusunda teknik bilgilerin yetersiz olması bu 

alaĢımların yaygın olarak kullanılamamasının nedenleri arasındadır. Ancak, magnezyumun deniz 

suyunda dördüncü, toprakta ise en yaygın bulunan sekizinci element olması magnezyum ve 

alaĢımlarının gelecek yıllarda daha yaygın kullanılacağına iĢaret etmektedir. Her 1m
3
 deniz suyu 

yaklaĢık olarak 0,13 kg magnezyum içermektedir (Mert vd., 2010:165-176). Üretim endüstrisinde 

yaygın olarak kullanılan magnezyum alaĢımları, AM (Al,Mn), AZ (Al, Zn), AS (Al, Si) olarak 

sınıflandırılırlar (King, 2000:14-22). Mg parçaları dövme ve frezelemeyi zorlaĢtıran altıgen kafes 

yapılarından dolayı genellikle dökme iĢlemi ile üretilirler. Sonuç olarak fonksiyonel dökme parçasının 

iĢlenmesi genellikle gereklidir (King, 2006). Mg alaĢımları için yüksek bir iĢleme hızına ulaĢmak 

mümkündür, bununla birlikte iĢleme hızındaki bu artıĢ kesici takım ve iĢ parçası arasındaki yapıĢma 

nedeniyle kesici takım ucunda ciddi yığılmalara (Tönshoff vd., 2006:398) ve tutuĢma problemlerine 

sebep olabilir (Hou vd., 2010:447-448:150-154). Makine imalatçıları dünya genelinde rekabet 

güçlerini koruyabilmek için sürekli bir maliyet düĢürme yarıĢı içindedirler. Genel olarak imal edilen 

parça kalitesi kabul edilebilir seviyelerde olmasına rağmen tüketici ve imalatçıların stratejilerine yön 

veren parça baĢına maliyetleri düĢürme çalıĢmaları halen daha sürmektedir.  Bu noktada yapılan 

çalıĢmaların tek amacı en yüksek kaliteye ve düĢük maliyete ulaĢmak olmuĢtur. Ġmalatta yüksek talaĢ 

kaldırma oranının  ve paralelinde iyi bir yüzey kalitesinini yüksek hızlı iĢleme ile baĢarılabilmesi, bu 

yönteme olan ilgiyi arttırmıĢtır. GeliĢen kesici takım teknolojisi geleneksel yöntemlere oranla daha 

yüksek kesme hızına imkân sağlamaktadır. Yüksek hızda iĢleme üretim oranını arttırarak imalat 

maliyetlerini düĢürmektedir. Bununla beraber hızlı iĢleme, esnasında kesme bölgesinde oluĢan yüksek 

ısı sebebiyle hızlı takım aĢınması ve bununda sonucu olarak ta kesici takım ömrünün azalmasına yol 

açmaktadır (Fang ve Wu, 2009:4385-4389-Diniz ve Oliveria, 2008:275-281-Umer vd., 2008:850-854). 

Magnezyum ve alaĢımları son derece yüksek hızlarda iĢlemeye tüm metaller içinde en kolayıdır.  

Magnezyum en hızlı iĢlenen metaldir ve yüksek termal iletime sahiptir. Avantajları, uzun kesici takım 

ömrü, kesici takımın uzun süre keskin kalması, düĢük güç tüketimi, yüksek hızdan dolayı iĢleme 

zamanını kısaltma ve mükemmel bir yüzeyle kısa talaĢ vermesidir. ġekil 2.1‘ de gösterildiği gibi 

magnezyumun iĢleme için kesme enerjisi diğer metallere göre düĢüktür.  Magnezyum alaĢımlarının 

iĢleme için düĢük güç gereksiniminin olması derin kesmelere ve yüksek ilerleme oranına olanak 

sağlar, dolayısıyla diğer metallere kıyasla etkili ve hızlı bir iĢleme gerçekleĢir. Normal olarak 

magnezyum iĢlemesi herhangi bir soğutucu olmadan yapılır. Eğer soğutucu kullanmak gerekirse hafif 

mineral yağ yeterlidir. Depolama esnasında talaĢ ile herhangi bir reaksiyon riskine karĢılık soğutucu 

olarak su bazlı soğutucular kullanılmamalıdır.  Yüksek hızlı kesici takımlar veya karbür uçlu takımlar 

magnezyumun iĢlenmesi için tercih edilir. Kesici takımı keskin tutmak aĢırı ısınmadan kaçınmak için 

önemlidir (Mert, 2012-Smith, 1993). Magnezyum alaĢımlarının iĢlenmesinde HSS takımlar; delme, 

kılavuz çekme, broĢlama gibi operasyonlarda sıkça kullanılmasına rağmen, karbür takımlar tüm iĢleme 

operasyonları için en çok tercih edilen takımlardır. Karbür takımlar iĢleme ekonomisi ve yüksek 

iĢleme hacimlerinde oldukça baĢarılıdırlar. Ayrıca, karbür takımlar ile iyi yüzey kalitesi elde edilir. 

Eğer çok yüksek üretim hacimlerinde, uzun süreli aĢınmadan ve mükemmel yüzey kalitesi isteniyorsa, 

PCD takımlar düĢünülmelidir. PCD takımlar aĢınmaya çok dirençlidir ve BUE oluĢumunu düĢük 

yapıĢma eğiliminden dolayı bertaraf ederler. Ayrıca PCD takımlar, yüksek hızlarda bile iyi sonuçlar 

vermiĢtir. PCD takım kullanımı yapıĢma mekanizması sıcaklığını azaltarak tutuĢma riskini azaltır 

(Mert, 2012-Tonshoff ve Winkler, 1997:610-616). Akyüz çalıĢmalarında (Akyüz, 2013:2243-2249-

Akyüz, 2014:3452-3458) AZ ve AS serisi dökme magnezyum alaĢımlarının iĢlenebilirliği üzerinde 

Alüminyum içeriğinin etkisini araĢtırmıĢtır. AlaĢımların iĢlenebilirliğini değerlendirmek için, 

tornalama esnasında kesme kuvveti ölçümleri ve yüzey pürüzlülükleri içyapı ve gerilme özelliklerini 

ele almıĢtır. Sonuçlar çalıĢılan tüm alaĢımlar için kesme hızının artması kesme kuvvetini artırmıĢtır ve 

bunun sebebi isleme esnasında kesici takım ucundaki yapıĢma olarak gösterilmiĢtir. En yüksek yüzey 

pürüzlülüğü ve mekanik özellikler AS 91‘ de görülmüĢtür. Mekanik özellikleri etkileyen ana 

mekanizma metaller arası fazların (Mg2Si ve Mg17Al12) mevcudiyeti olarak kabul edilmektedir. Saga 

ve arkadaĢları yapmıĢ olduğu çalıĢmada, AZ 31 ve AZ80 alaĢımlarının torna iĢlenebilirliği çeĢitli 

Ģartlar altında, iki tip yapıĢık karbür (tip 31 ve 33) ve eğim açısı (y=6 ve 12) kullanılarak 

değerlendirilmiĢtir. Sonuçlara göre, tüm kesme Ģartları için iki örnek arasında kesme direnci açısından 

bir fark görülmemiĢtir. Bununla birlikte, kesme direnci kesme hızına bağlı olduğu ve ilerleme hızı 

arttıkça arttığı gözlemlenmiĢtir. Ayrıca, ilerleme kuvveti, bir yan kesme köĢe acısı uygulandığında 

artmıĢtır. Her iki örnekte, gerçekte iĢlenmiĢ yüzey pürüzlülüğü teorik olarak hesaplanan değerlerden 
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daha küçük olduğu görülmüĢtür. TalaĢ yapısına göre bir değerlendirme yapılırsa, ilerleme hızının 

düĢük ve kesme hızının yüksek olduğu durumlar haricinde, iĢleme kolaylığı ya iyi ya da kabul 

edilebilir düzeyde olduğu rapor edilmiĢtir (Saga vd., 1991:232-237). Wang ve arkadaĢlarının yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada, Ġki AZ91 metal matris kompozitleri (MMCs) suya daldırarak, sinterleme yapılarak 

ve filtreden geçirilerek üretilmiĢtir. Kesici takım materyalleri ve kesme parametreleri AZ91 

alaĢımlarının, tornalama tezgâh özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. ĠĢlenebilirlik, desteğin 

hacim fraksiyonlari ve dağılımı ile birlikte değiĢmiĢtir. MMCs‘ yi islemek için uygun materyallerden 

biri polikristalin elmas kesici takımıdır. AZ91 yüzey pürüzlülüğü ilk basta kesme hızının artmasıyla 

azalmıĢ, daha sonra Si3N4 seramik fazın kesmede yer almasından dolayı kesme hızının artmasıyla 

birlikte artmıĢtır. Yüzey pürüzlülüğü hem Mg-Al-Zn alaĢımı için hem de Si3N4-Mg-Al-Zn alaĢımı için 

ilerleme oranının artması ile birlikte doğrusal bir Ģekilde artmıĢtır. Hâlbuki kesme derinliği yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde çok az bir etkiye sahip olduğu belirlenmiĢtir. Si3N4-Mg-Al-Zn ve Mg-Al-Zn 

arasındaki iĢlenebilirlikteki farklılığın büyük olduğu gözlemlenmiĢtir (Wang vd., 2006:223-226). Pu 

ve arkaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada, ĠĢlenmiĢ ürünlerin yüzey yapısı bu ürünlerin fonksiyonel 

performansı üzerinden kritik bir etkiye sahiptir. Magnezyum alaĢımları ulaĢım endüstrisi için hafif 

ağırlıklı materyallerdir ve ayrıca geçici biyomedikal implantlar için potansiyel bir materyal olarak 

görülür. Bununla birlikte, tatmin edici olmayan korozyon dirençleri bu alaĢımların kullanımını kısıtlar. 

Tane boyutu, kristalografik oryantasyon ve kalıntı stresi gibi yüzey yapısı faktörlerinin AZ31 Mg 

alaĢımlarının korozyon direnci üzerinde etkili olduğu rapor edilmiĢtir. Bu çalıĢmada, AZ31B Mg 

diskleri kuru ve soğuk Ģartlar altında iki farklı yarıçap köĢe radyüsüne sahip kesici takım kullanılarak 

dikey olarak tornalanmıĢtır. Yüzey yapısı üzerinde soğutma metodu ve kesici takım kösesi yarıçapının 

etkisi araĢtırılmıĢtır. GeniĢ bir köĢe yarıçapı kullanarak yapılan soğuk iĢleme kalın bir tane geliĢtirme 

tabakasına, daha büyük basınçlı kalıntı stresine ve temel dokunun daha güçlü yoğunluğuna neden 

olduğu ve bu da magnezyum alaĢımlarının korozyon performansına kayda değer bir Ģekilde artırdığı 

rapor edilmiĢtir (Pu vd., 2011:282-287). Arrazola ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada, Ti555.3 

gibi near-beta titanyum alaĢımları havacılık endüstrisinde bazı kritik uygulamalarda yaygın olarak 

kullanılan Ti6Al4V yerine kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bununla birlikte, bu near-beta alaĢımları kötü 

bir iĢlenebilirleğe sahip ve en az Ti6Al4V kadar üretkenlik seviyesine ulaĢmak için bu sorunun 

çözülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araĢtırma, yaygın olarak kullanılan iki Ti6Al4V alaĢımının 

iĢlenebilirliği ile Ti555.3 alaĢımının iĢlenebilirlik sonuçlarını içermektedir. Bu araĢtırmanın amacı 

Ti555.3 iĢlenmesinde takım aĢınma (wear) mekanizmasını anlamaktır. Kesme kuvveti, talaĢ 

geometrisi ve takım aĢınması gibi değiĢkenlerin analizi Ģu sonuçları vermiĢtir: (I) Ti555.3 alaĢımının 

iĢlenmesi 90 m min
-1

 e kadarki yüksek hızlarda iĢlenebilen Ti6Al4V alaĢımının iĢlenmesine oranla 

hayli zor olduğu görülmüĢtür. (II) çalıĢma materyalinin mekanik özellikleri, takım aĢınması ve bileĢen 

kuvveti arasında bir korelasyon olduğu belirtilmiĢtir. (III) difüzyon iĢleminin oluĢu, her iki Ti alaĢımı 

için aletin yan yüzü üzerinde Ti ve TIC‘ den oluĢan yapıĢkan bir malzeme oluĢumuna öncülük etmiĢtir 

(Arrazola vd., 2009:223-230). Gziut ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢma, hafif alaĢımların 

frezelenmesi esnasında kesme kuvveti üzerindeki faktörleri ortaya koyar. Mevcut araĢtırma sonuçları 

farklı bir kesme köĢe geometrisine (ɣ=5 ve 30) sahip olan iki karbür freze kesici takımının kullanıldığı 

teknolojik parametrelere bağlı olan kesme kuvveti ve Ģiddeti hakkında bilgi verir. Kesme kuvveti 

araĢtırma ve analizlerinin talaĢ deformasyonu, sıcaklık ve kesme alanı geriliminde önemli bir faktör 

olduğu belirlenmiĢtir. ɣ =30 olduğu durumda kesme kuvveti bileĢenlerinin düĢük değerleri 

gözlemlenmiĢtir. Bu araĢtırma için AZ91HP dökme magnezyum alaĢımı seçilmiĢtir (Gziut vd., 

2014:83-92). Wojtowicz ve arakadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada, ĠĢlenmiĢ alaĢımların yüzey 

yapısının, fonksiyonel performansları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Pürüzlülük, kalıntı stresi ve içyapıyı içeren yüzey yapısını modifiye etmek, yorulma ömrü gibi ürün 

performansını kısıtlayabilir. Bu çalıĢmada, dövme bir Mg-Zn-Zr-Re alaĢımının yüzey doğrulu 

üzerinde tornalamada iĢleme Ģartlarının etkisi araĢtırılmıĢtır. Ġlk olarak, deneylerin tasarımı için 

tornalanmıĢ yüzeyler elde edilmiĢ ve kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği, ve uç yarıçapı girdi 

parametreleri olarak belirlenmiĢtir.  Ġkinci olarak, gerilme/basınç kalıntı stresi, iç sertlik, eĢleĢtirme ve 

yüzey pürüzlülüğü gibi yüzey yapısı modifikasyonları kesme parametreleri ile iliĢkilendirilmiĢtir. Bu 

çalıĢma belirlenmiĢ bir yüzey yapısı elde etmek için ve yorulma ömrünü geliĢtirmek için optimum 

kesme Ģartlarını tavsiye etmiĢtir (Wojtowicz vd., 2013). Zagorski ve Kuczmaszewski yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada, farklı magnezyum alaĢım tiplerinin frezelenmesi esnasında kesme kuvveti değerleri 

üzerindeki faktörleri ortaya koymuĢlardır. Ek olarak, havacılık endüstrisinde üretim elementleri 
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uygulamaları için kullanılan magnezyum alaĢımlarının frezelenmesinden sonra kesme kuvveti ve 

Ģiddeti sonuçları ilave edilmiĢtir. Analizlerin konusu teknolojik parametrelerin ve kesici takım tipinin 

kesme kuvveti ve Ģiddeti üzerinde etkisidir. Analizler kesme gücü ve kesme alanındaki sıcaklık 

arasındaki iliĢki nedeniyle önemlidir ve bu ayrıca iĢlemenin güvenliği ve iĢlenen parçanın zorlanması 

için önemli olduğunu rapor etmiĢtir (Zagorski ve Kuczmaszewski, 2013:61-66). Magnezyum 

alaĢımları üzerine yapılan çalıĢmalar değerlendirildiğinde, AZ31 magnezyum alaĢımının iĢlenebilirliği 

ve magnezyum alaĢımlarının Ģekillendirme özelliklerinin geliĢtirilmesi üzerine az sayıda çalıĢma 

gerçekleĢtirildiği ve bu alan üzerine ileri teknoloji ürünü geliĢtirme amaçlı çalıĢmalar yapıldığı 

görülebilmektedir. Yapılan çalıĢmalarda kesici takım olarak kaplamasız ve kaplamalı karbür 

kesicilerin kullanıldığı ve deney tasarımlarına bağlı olarak takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü, takım 

aĢınma tip ve mekanizmaları ile kesme kuvvetleri ile deney parametrelerinin iliĢkileri incelenmiĢtir. 

Yapılan bu değerlendirmenin ıĢığında magnezyum alaĢımlarının iĢlenebilirlik çalıĢmalarının 

yapılmasının akademik ve endüstriyel alanda fayda sağlayacağı kanısına varılmıĢtır. Bu çalıĢmada, 

AZ31 magnezyum alaĢımının tornalanmasında kesme parametrelerinin iĢlenebilirlik özellikleri üzerine 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca elde edilecek sonuçların havacılık sektöründe yaygın 

kullanım alanı olan magnezyum alaĢımlarının iĢlenebilirlik özellikleri hakkında endüstrinin ihtiyacı 

olabilecek bilgilere dönüĢtürülmesi hedeflenmektedir.  

 

MATERYAL VE METOD 

 

Kesme deneyleri proje önerisinde planlandığı üzere Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek 

Yüksekokulu laboratuvarında baĢarı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 1‘de deney sırasında çekilen fotoğraf 

verilmiĢtir. Tüm deneyler kuru kesme Ģartlarında yapılmıĢtır. Kesme deneyleri AZ31 magnezyum 

alaĢımının özellikleri dikkate alınarak kesme parametreleri belirlenmiĢtir. Kesme deneyleri, fotoğrafı 

ġekil 1‘de verilen 1.5 kW gücünde maksimum 2000 devir ile dönebilen CNC torna tezgâhında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyler için Ø35x150 mm ölçülerinde AZ31 magnezyum alaĢımı kullanılmıĢtır. 

Magnezyum, bütün tasarım metallerinin içerisindeki en hafif metaldir. Plastik gibi hafif ve metal gibi 

serttir. Yüksek özgün sertlik ve rijitliği, iyi iĢlenebilirliği, dökülebilirliği ve bilinen yöntemlerle 

kaynaklanabilirliği magnezyumu birçok endüstri için cazip yapmıĢtır. Magnezyum alaĢımları; 

telekomünikasyon, otomotiv, taĢınabilir elektronik, uzay endüstrisi ve havacılık gibi birçok 

uygulamada kullanılmaktadır. AZ31 magnezyum alaĢımının kimyasal bileĢimi (ağırlıkça %) Tablo 

1‘de verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 1: Kesme Deneylerinin Kullanılan Torna Tezgâhı 

 

Tablo 1: AZ31 Magnezyum AlaĢımının Kimyasal BileĢimi (Ağırlıkça %) 

Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Ca Mg 

2.5-

3.5% 

0.6-

1.4% 

0.2-

1.0% 

≤ 0.08% ≤0.003% ≤0.01% ≤0.001% ≤0.04% Denge 

 

Kesme deneylerinde Kaplamasız ve Kaplamalı Sementit Karbür uç olmak üzere 2 farklı kesici tipi 

kullanılmıĢtır. Yüzey pürüzlülüğü değiĢimlerini görmek açısından üç farklı uç radyüsü (0,4-0,8-1,2) 

kullanılmıĢtır. Mekanik sıkmalı değiĢtirilebilir bu uçlar ISO 3685 ‘de önerildiği Ģekilde, ISO 1832 ‘ye 
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uygun olup takım tutucu biçimi ise ISO 5608 ‘e göre DSBNR 2525M12 (YaklaĢma açısı: 75
o
) olarak 

seçilmiĢtir. Kullanılacak kesici ucun kalitesi (grade), AZ31 magnezyum alaĢımının özellikleri dikkate 

alınarak belirlenmiĢtir. Her bir deneyden sonra yüzey pürüzlülükleri, iĢleme kalitesinin tespiti ve 

etkilendiği parametrelerin tespiti için TIME TR 200 yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı kullanılarak 

yapılmıĢtır. Ölçümlerde örnekleme uzunluğu 0.8 mm alınmıĢtır. Ġncelenen literatür ve kesici takım 

firmasının tavsiyelerine göre AZ31 magnezyum alaĢımı için kesme parametreleri belirlenmiĢtir. Son 

aĢamada, en uygun parametreler deneme deneyleri yapıldıktan sonra belirlenmiĢtir. Deneylerde 

kullanılacak kesme parametreleri ve seviyeleri kodlanmıĢ olarak Tablo 2 ‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Kesme Parametreleri ve Seviyeleri 

ĠĢleme Parametreleri 
Deney Düzeyi 

1 2 3 

Kesici Takım Kaplamalı Kaplamasız ---- 

Uç Radyüsü, r, (mm) 0.4 0.8 1.2 

Kesme Hızı, Vc (m/dak.) 60 100 140 

Ġlerleme, f  (mm/dev.) 0.05 0.1 0.15 

Kesme Derinliği (mm) 0.5 0.5 0.5 

 

DENEYSEL BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Önceki bölümde verilenler ıĢığında proje kapsamında deneyleri yapılan AZ31 magnezyum alaĢımına 

ait sonuçlar ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Kesme deneyleri yapılan AZ31 magnezyum alaĢımının 

iĢlenebilirlik açısından gösterdiği performans; Yüzey pürüzlülüğü baĢlığı altında incelenmiĢtir. Deney 

parametreleri doğrultusunda yapılan her bir kesme deneyinden sonra, iĢlenen yüzeyler üzerinden Ra 

pürüzlülük değerleri ölçülmüĢtür. ĠĢlenen yüzeyin dairesel kesitine göre 120
o
 aralıklarla 3 adet ölçüm 

alınmıĢ ve bunların ortalamaları değerlendirmeye alınmıĢtır. Ölçülen değerler ile kesme parametreleri 

arasındaki iliĢkileri gösteren grafikler ġekil 2 ve 3‘de uç yarıçapına, 4 ve 5 ‗te ise ilerleme değerlerine 

göre düzenlenmiĢtir.  ġekil 2 ‘de yer alan kaplamasız takımlara ait her üç grafik için de kesici uç 

radyüsünün artmasına bağlı olarak yüzey pürüzlülük değerinin azaldığı gözlemlenmektedir. Teorik 

olarak yüzey pürüzlülüğü ilerleme ile uç radyüsünün bir fonksiyonudur (Çakır, 1999:61-151,248-249). 

0.15 mm/dev ilerleme değerinde uç radyüsünün artmasıyla Ra değerinde diğer ilerleme değerlerine 

göre belirgin bir azalma gözlemlenmiĢtir. Artan uç radyüsü değerinin talaĢ kırma iĢlemine katkı 

sağladığı da göz ardı edilmemelidir. ġekil 3 ‘de kaplamalı takımlara ait grafiklere bakıldığında, 100 ve 

140 m/dak kesme hızlarında artan uç radyüsü ile pürüzlülük değerinin arttığı görülmektedir. Bu 

duruma, artan kesme hızının ve uç radyüsünün birlikte oluĢturduğu titreĢim eğiliminin buna yol açmıĢ 

olabileceği söylenebilir. Aynı kesme Ģartlarında elde edilen yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri kesici 

takımlar açısından karĢılaĢtırıldığında, PVD ile, Al2O3 kaplamalı kesici takımın kaplamasız kesici 

takıma göre daha iyi performans gösterdiği söylenebilir. Hemen hemen her durumda kaplamalı 

takımda daha düĢük pürüzlülük değerleri elde edilmiĢtir. 
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ġekil 2: AZ31 magnezyum alaĢımının farklı kesme hızlarında kaplamasız sementit karbür kesici 

takımlarla iĢlenmesinde Ra değerinin uç radyüsüne bağlı olarak değiĢimi. 

 

ġekil 4 ve 5‘deki ilerlemeye bağlı olarak düzenlenen Ra grafikleri incelendiğinde, kaplamasız ve 

kaplamalı kesici uçlarda Ra değerinin ilerlemeye bağlı olarak arttığı görülmektedir. Küçük uç radyüsü 

değerinde bu etki daha da belirgindir. ġekil 4‘te görüldüğü gibi farklı uç radyüsüne sahip kesici uçlarla 

yapılan deneylerde, her üç kesme hızında da ilerleme değerlerindeki artıĢa paralel olarak Ra 

değerlerinin arttığı görülmektedir. Ġlerleme değerinin 0.1 mm/dev. ‘den 0.15 mm/dev. ‗e çıkmasıyla 

Ra değerinde önemli bir artıĢın olduğu görülmektedir. Tüm kesme hızlarında Ra değerinde, 0,8 ve 1,2 

köĢe radyüslü kesici uçlar arasında çok fazla fark olmadığı, 0,4 ve 0,8 köĢe radyüslü kesici uçlarda 

farkın fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum ġekil 5‘de de PVD ile, Al2O3 kaplamalı kesici 

uçlarla yapılan deneylere ait grafikler incelendiğinde, görülmüĢtür. ġekil 5‘te 60 m/dak ve 140 m/dak 

kesme hızlarında Ra değerinin, 0,4 ve 0,8 köĢe radyüslü kesici uçlarda 0,1 ilerlemede azaldığı 

görülmektedir. Ayrıca kesme hızları açısından değerlendirme yapılırsa; 60 m/dak. ve 140 m/dak. 

kesme hızlarındaki elde edilen pürüzlülük değerlerinin birbirine yakın olduğu ve 100 m/dak. kesme 

hızındaki pürüzlülükten bir miktar fazla olduğu, gözlemlenmektedir. Burada, artan kesme hızıyla 

birlikte kesme bölgesinde artan sıcaklık talaĢ oluĢumunu nispeten daha kolaylaĢtıracağından 

pürüzlülükte bir miktar iyileĢme görülebilir. Ancak Ģu unutulmamalıdır ki, kesme hızındaki artıĢın 

fazla olması Ra üzerindeki küçük etkisi, artan kesme hızına bağlı aĢınma artıĢı ile bir noktadan sonra 
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olumsuz etkiye yol açabilir. Özellikle, iĢlenen malzemenin yüksek sıcaklıklarda tutuĢma özelliğinin 

olması bu durumu ortaya çıkarabilir. 

 

 
 

ġekil 3: AZ31 magnezyum alaĢımının farklı kesme hızlarında PVD ile, Al2O3 kaplamalı sementit 

karbür kesici takımlarla iĢlenmesinde Ra değerinin uç radyüsüne bağlı olarak değiĢimi. 
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ġekil 4: AZ31 magnezyum alaĢımının farklı kesme hızlarında kaplamasız sementit karbür kesici 

takımlarla iĢlenmesinde Ra değerinin ilerlemeye bağlı olarak değiĢimi. 
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ġekil 5: AZ31 magnezyum alaĢımının farklı kesme hızlarında PVD ile, Al2O3 kaplamalı sementit 

karbür kesici takımlarla iĢlenmesinde Ra değerinin ilerlemeye bağlı olarak değiĢimi. 

 

Genel olarak sonuçlara bakıldığında, kaplamalı takımlar ile yapılan deneylerde daha düĢük Ra 

değerlerinin elde edilebildiği görülmektedir. En düĢük Ra değeri 1.2 mm uç radyüslü kaplamalı kesici 

takım ile 140 m/ dak kesme hızı,0.05 mm/dev ilerleme değerinde 0.3 µm olarak ölçülmüĢtür. Bu 

değerin oldukça iyi bir yüzey değeri olduğu söylenebilir. Genel durum itibari ile AZ31 magnezyum 

alaĢımının tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü açısından büyük uç radyüsü, düĢük ilerleme ve bunlara 

uygun olan kesme hızı seçimi ile optimum sonuçlar elde edilebilecektir.  

 

 

SONUÇLAR 

 

Yapılan bu çalıĢmada, havacılık, uzay endüstrisinde kullanılan AZ31 magnezyum alaĢımının, farklı 

köĢe radyüslerine sahip kaplamasız ve kaplamalı kesici uçlarla, farklı ilerleme ve kesme hızlarında 

deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneylerden elde edilen verilerin ıĢığında aĢağıdaki sonuçlar 

çıkarılmıĢtır; 

 Kaplamasız ve kaplamalı kesici uçlarda Ra değeri ilerlemeye bağlı olarak artmıĢtır.  Küçük uç 

radyüsü değerinde bu etki daha da belirgindir. 
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 Kesici takım uç radyüsünün artmasına bağlı olarak yüzey pürüzlülük değeri her iki kesici 

takımda da azalmıĢtır. 

 Yüzey pürüzlülüğü değerleri kesici takımlar açısından karĢılaĢtırıldığında, PVD ile, Al2O3 

kaplamalı kesici takımın kaplamasız kesici takıma göre daha iyi performans gösterdiği 

görülmüĢtür. 

 En düĢük Ra değeri 1.2 mm uç radyüslü kaplamalı kesici takım ile 140 m/ dak kesme hızı,0.05 

mm/dev ilerleme değerinde0.3 µm‘dir. 

 Yapılacak olan diğer çalıĢmalarda, farklı kesici takımlarla daha yüksek ilerleme ve kesme hızı 

değerleri seçilip, deneysel çalıĢmalar yapılabilir.  
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Özet 

 

Sanal gerçeklik veya kısa ismiyle VR teknolojisi gittikçe yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Sadece eğlence 

amacıyla değil askeri, medikal, mimari gibi farklı alanlarda da kullanım alanı bulmaya baĢlamıĢtır. 

 

Eğitim alanında da sanal gerçeklik teknolojisi için kullanım potansiyeli vardır ve sınıfların çehresini 

değiĢtirebilecek bir alt yapı sunabilir. Sadece sanal bir dünya sunmaktan öte etkileĢim imkanı da 

sunabilmesi ve çok kullanıcılı bir servis Ģeklinde de kullanılabilmesi, öğrenme alıĢkanlıklarımızı 

değiĢtirebilir. Bu çalıĢmada farklı VR teknolojileri incelenerek, eğitim dünyasına olası katkıları ele 

alınmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: VR, Sanal Gerçeklik, Eğitim 

 

 

Investigation of the Possible Impact of VR Technologies on the Education 

World 
 

Abstract 

 

Virtual reality or by abbreviation VR technology has started to become increasingly common. It's not 

just for entertainment, has begun to find a use for different fields such as military, medical and 

architecture.  

 

There is potential for the use of virtual reality technology in the field of education and can provide an 

infrastructure that could change the face of the class. To offer than just a virtual world, providing an 

opportunity to interact and to be used as a multiuser service, it can change our learning habits. In this 

study, by examining different VR technologies, possible contributions to the educational world were 

discussed. 

  

Keywords: VR, Virtual Reality, Education 
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GĠRĠġ 
 

Ġnsan kullanıcı etkileĢimi uzun yıllardır farklı araçlarla arttırılmaya çalıĢılmaktadır. Yeni teknolojilerin 

kazandırdığı kullanıcı deneyimleri, eğitim anlayıĢını da değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Sanal gerçekliği 

etkileyici kılan duyularımız alıĢık olmadığız sevide tetiklemesidir. 

 

Sanal gerçeklik teknolojisinin ilk adımları aslında uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. 1939 yılında 

View-Master isimli dürbün benzeri cihazın ortaya çıkıĢıyla baĢlamıĢtır. Görüntünün iki göze ayrı ayrı 

yansıtılması prensibiyle çalıĢan bu cihaz stereoskopik bir deneyim sunmaktadır. 

 

 
ġekil 1: Streoskopik gözlük (View-Master) 

 

Ġlk CAD programını da geliĢtirmiĢ olan Ion Sutherland öğrencisi Bob Sproul‘la birlikte 1968 yılında 

ilk sanal kaskı geliĢtirdiler. (Sutherland, 1968) 

 

 
ġekil 2: Ġlk VR Kask (The sword of Democles) 

 

90‘lı yılların  baĢından itibaren çeĢitli sanal gerçeklik projeleri oluĢturulmaya baĢlandı . Bunların 

içerisinde Hawkins‘in uçuĢ simülatörü sayılabilir. (Hawkins,1995) 90‘ların içerisinde üretilmiĢ pek çok 

projeye Youngblut‘un makalasinde değinilmiĢtir. (Youngblut, 1998).  

 

Sanal gerçeklik pek çok farklı donanımın birleĢimiyle kullanılabilir. Sanal gerçeklik kaskları, veri 

eldivenleri, kontrolcüler, bir odanın tüm duvarlarına yansıtma yapan projektörler gibi teknikler 

kullanılmaktadır.  

 

Temel kullanım problemleri: Donanımsal Problemler 
 

Sanal gerçeklik teknolojisinde eriĢilen bu nokta önemli olmasına rağmen henüz kat edilecek çok yol 

bulunmaktadır.  Hologramlar benzeri özel yapılar hariç sanal gerçeklik için kasklar kullanılmaktadır. 

Hologramlar için ise lazerler, aynalar, lensler gibi bileĢenler gereklidir. Bu yazının ana konusunu sanal 

kasklar oluĢturmaktadır. Bu kasklar için görüntü oluĢturulmasında ya bir harici bilgisayardan 

yararlanılmakta ya da telefon tarafından oluĢturulan görüntülerden faydalanılmaktadır. Bulantı ve baĢ 

dönmesi gibi sorunların çözümü için ve üç boyut illüzyonunun tam olarak aktarılabilmesi için yüksek 

kaliteli görüntülerin oluĢturulması gerekmektedir. Ayrıca temel prensipte iki ayrı göz için iki ayrı 
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görüntü oluĢturulması gerektiğinden donanım üzerine düĢen iĢ yükü de iki kat artmaktadır. Böylesine 

yoğun bir iĢ yükünü kaldırmak için oldukça güçlü iĢlemci ve donanımlar gerekmektedir. 

 

Sanal gerçeklik kaskları günümüzde genellikle kablolu Ģekilde tasarlanmaktadır. Bu hareket imkanı 

kısıtlamaktadır. Hareket imkânını bir nebze çözebilmek üzere bataryalı sırt çantası tipinde çözümler 

ortaya çıkmıĢtır. Ancak sırt çantasının 5-6 kilo olması ve ayrıca kaskın da ağırlığının eklenmesiyle 

portatiflik derecesi düĢmektedir. Buna ek olarak böyle bir sistem ancak 60-90 dakika arasında bir 

batarya süresi sunabilmektedir. 

 

 
ġekil 3: VR Sırt çantası (MSI VR Backpack) 

 

Kablosuz prototiplerde farklı çözümler geliĢtirilmiĢtir. Görüntüyü üretecek donanımın yakın bir yerde 

olması ve oluĢturulan görüntünün wireless üzerinden aktarılması çözümlerden biridir. Ancak aktarım 

hızının düĢük olması gerçeklik hissini düĢürmektedir. Ve görüntü aktarımının sadece wireless 

bağlantının mesafe limitleri içerisinde sağlanabilmesi mümkündür. Yine bir diğer çözüm, kablosuz 

kaskın içine, aynı zamanda görüntüyü oluĢturacak donanımın da eklenmesidir. Yukarıda bahsedilen 

sebeplerden ötürü teknik olarak böyle bir iĢlem ya çok büyük ve ağır bir kaskın oluĢturulması 

anlamına gelmektedir veya kapasitesi daha düĢük ve hafif bir donanım ekleyip görüntü kalitesinin 

düĢürülmesi yoluna gidilmektedir.  Yine bu durum da gerçeklik hissini azaltmaktadır. Bir baĢka 

çözüm de kaskın içinde bir görüntü oluĢturmak veya aktarmak yerine gözün baktığı noktaya bir 

telefon ekleyip, donanım yükünü telefona aktarmaktır. Portatiflik açısından böyle bir çözüm en ideal 

çözüm olarak gözükmektedir.  Ancak yine bu durumda da görüntü kalitesi telefonun donanım gücüne 

bağlı olarak değiĢim göstermektedir. 

 

 
ġekil 4: Portatif baĢlık (Samsung VR) 
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Temel kullanım problemleri: Maddi Problemler 

 

Bu teknolojilerin yayılmasını engelleyen nedenlerin baĢında finansal problemler gelmektedir 

(Andolsek, 1995)  Kurulum ve yürütme faaliyetleri eğitim kurumları için ciddi bir maliyet getirebilecek 

düzeydedir.  Ancak yine de teknolojik maliyetlerin zamanla düĢmesi, yüksek hızlı internet altyapısının 

artması bu tip teknolojilerin kullanımını arttırmıĢtır. (Dickey, 2005) Ayrıca geliĢen teknolojiye bağlı 

olarak alternatif deneyim imkânları değiĢmiĢtir. Örneğin karton gözlükler, iki lens, akıllı telefon ve 

VR için kullanılacak bir telefon uygulaması ile sanal gerçeklik maliyetleri düĢebilmektedir. Bu 

duruma örnek olarak Google Cardboard verilebilir. 

 

 
ġekil 5: Karton baĢlık (Google Cardboard) 

 

ġu an eğitimde kullanılan sanal gerçeklik uygulamalarının çoğu, az önce belirtilen maddi nedenlerden 

ötürü masaüstü temellidir. Yani iki boyutlu bir ekranda üç boyutlu simülasyonların kullanımından 

ibarettir. Örneğin River City interaktif simülasyonu ortaokul öğrencilerine bilimsel araĢtırma 

tekniklerini (Galas& Ketelhut 2006), Mat3D lise öğrencilerine matematiksel konseptleri (Pasquolotti& 

Freitas, 2004), DimensionM ise matematiksel prensipleri öğretmektedir (Bai&Pan&Hirumi& Kebritchi, 

2012) 
 

Büyük bir sınıf için gerçek bir üç boyutlu sanal gerçeklik laboratuarı kurulması eğitim kurumları için 

büyük bir külfet getirecektir. Ancak Google Card board benzeri çözümler maliyeti düĢürecektir. 
 

Temel kullanım problemleri: Sağlık Problemleri 
 

Özellikle sanal kaskların kullanımında baĢ dönmesi, bulanma benzeri Ģikâyetler yaĢanabilmektedir. 

Kullanım süresi arttıkça bu Ģikâyetlerde de artıĢ olmaktadır. Görüntü kalitesinin iyileĢtirilmesi ve 

kaskların ağırlıklarının düĢürülmesi bu Ģikâyetleri azaltabilir. 

 

Teknolojik geliĢmeler ilerledikçe bu problemlerin giderek azalması ve bu teknolojinin herkes için 

ulaĢılabilir bir noktaya geleceği öngörülebilir. 
 

Uygulama alanları: Cerrahi Eğitim 

 

Cerrahi eğitimi yapı itibariyle karmaĢık ve teknik bilgi isteyen bir eğitimdir. Klasik yapıda öğrenciler 

kadavra ile eğitimlerini sürdürmektedir. Sanal gerçeklik sayesinde öğrenciler sadece görsel bir 

eğitimin dıĢında kontrolcülerin sağladığı elle müdahale imkânı sayesinde pek çok farklı ameliyat 

sahnesini tecrübe edebilirler. Örneğin Copenhag Üniversitesinde yapılan bir çalıĢmada sanal gerçeklik 

simülasyonu ve kadavra üzerinde çalıĢan denek grupları oluĢturulmuĢ, simülasyon gurubunun daha 

yüksek baĢarı elde ettiği gözlenmiĢtir.(C.R. Larsen, 2009) 
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Uygulama alanları: Araç kullanım eğitimleri 

 

Askeri uçaklar gibi araçların kullanımının öğrenilmesi zorlu bir süreçtir. Ayrıca bunlar son derece 

pahalı taĢıtlardır. Hâlihazırda pilot adaylarının deneyim kazanabilmesi için sanal gerçeklik 

simülatörleri kullanılmaktadır.  Benzer bir teknoloji ehliyet sınavına girecek Ģoför adayları için de 

kullanılabilir. Adaylar özellikle farklı trafik ve hava koĢullarını deneyimleyebilir. 

 

Uygulama alanları: Fen Bilimleri eğitimleri 

 

Fizik, kimya, biyoloji, doğa bilimleri gibi alanlarda öğrenciler 360 derecelik keĢif açısıyla 

simülasyonlar aracılığıyla eğitim görebilirler Öğrenciler moleküler seviyede bir reaksiyonu 

tetikleyebilir, damarların içinde dolaĢabilir, gezegenler arası bir gezinti yapabilirler. 

 

Uygulama alanları: Tasarım ve modelleme eğitimleri 

 

Mühendislik ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda böyle bir sistem öğrencilerin kendi ürettikleri 

prototip modelleri anında test edebilme imkânı sunacaktır. Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak 

üretilen model üzerinde değiĢiklikler yapılıp güncellemeye gitme Ģansları da olacaktır. Üretimden 

kaynaklanabilecek problemlerin teĢhisi daha kolay olacaktır. Günümüzde güncel CAD ve modelleme 

uygulamalarının üretici firmaları, ürünlerini VR üzerine taĢımaya uğraĢ vermektedir.  

 

Uygulama alanları: Sosyal bilimler eğitimi 

 

Bir sanat tarihi öğrencisi sanal bir müze ziyaretinde bulunabilir. Bir tarih öğrencisi bir savaĢ alanına 

tanıklık edebilir. Dil eğitimi sanal bir sınıf içersinde yapılabilir. 

 

SONUÇ 

 

Yakın gelecek içerisinde eğitim deneyimlerimizin büyük ölçüde değiĢim göstereceği beklenebilir. Gün 

geçtikçe öğretmen temelli bir eğitim anlayıĢından kullanıcı temelli bir eğitim anlayıĢına doğru geçiĢ 

gözlenmektedir. Bu değiĢim çerçevesi içinde sanal gerçeklik de önemli bir yer tutacaktır.  Sanal 

gerçeklik teknolojilerinin eğitim sistemine entegre olması elbette zaman alacaktır. Ancak bu tip bir 

teknolojinin ucuzlaması ve daha eriĢilebilir olması, sanal gerçeklik teknolojilerinin eğitim dünyası için 

gerekliliğe dönüĢmesini sağlayacaktır. Ülkemizde halen devam etmekte olan Fatih Projesi gibi 

uygulamalar yeni teknolojik geliĢmelere açık olduğumuzun da bir göstergesidir. Bu tip teknolojiler 

eğitim kalitesi ve verimliliğini artıracaktır. 
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Абстракт  

 

В работе изучается вынужденные колебания нелинейного осциллятора Релея, описывающего 

лампового генератора под воздействием стационарного внешнего возбуждения; причем 

считается, что сила демпфирования и восстановливающая сила пропорциональны с ―малым‖ 

коэффициентом третьей и первой степени скорости отклонения, соответственно. Пользуясь  

теорией корреляционного анализа, теорией семиинвариантов системы нормальных случайных 

величин, а также методом многих масштабов по степеням ―малого‖ параметра, при известной 

корреляционной функции внешнего возбуждения, получена формула во втором приближении 

для спектральной плотности стационарного колебания осциллятора. 

 

Ключевые слова: метод многих масштабов, корреляционная функция, спектральная плотность, 

стационарное решение, нелинейный осциллятор. 
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                                                                             Abstract 

 

The paper deals with the forced oscillations of a nonlinear Rayleigh oscillator describing the waves of 

the lamp generator under the influence of external stationary excitation; and it is believed that the 

damping and restoring forces are proportional to the first and third degree of deviation speed with 

―small‖ factors. According to the known correlation function of the external excitation, a new formula 

is gained for the correlation analysis theory, the semi-variants theory of normal random quantity 

system, and for the spectral density of the stationary oscillator vibrations in the second approach due 

to the method of multiple scales in power of ―small‖ settings. 

 

 

 

 

 
Постановка и исследование задачи.  В рамках корреляционной теории исследуется 

вынужденные колебания нелинейного осциллятора Релея        tXututuatu c 0

322     при 

нулевых начальных условиях     000  uu  , где 0  - ―малый‖ параметр, c  - собственная частота 

колебаний,  tX 0  - стационарная нормальная случайная функция с нулевым математическим 

ожиданием и с известной спектральной плотностью  
0xS , причем   00 tX  при 0t , 0 ac . 

Применяя к этой задаче метод многих масштабов, предполагаем, что 

       3

2

0

210210 ,,;,,~, TOTTTuTTTutu
k

k

k   


, где  3,0 ktT k

k  , т.е. масштаб времени 
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1T  соответствует более медленному времени, чем масштаб 0T , а 2T соответствует более медленному 

времени, чем масштаб 1T  и т.д.   

Подставляя это разложение и приравняя коэффициенты при одинаковых степенях  , получим 

следующие уравнения для 0u , 1u и 2u : 
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Стационарные решения этих уравнений при нулевых начальных условиях имеют вид 

        


 dtXetu k

t

ta

k  




0

0

sin
1

; 
22

0 ac   ,  2,1,0k .   

По условию   00 tx , поэтому   00 tu . Уравнение (1) линейно и содержит в правой части 

равенства нормальную случайную функцию  tX 0 ; следовательно,  tu0  также нормальна и ее 

спектральная плотность определяется формулой 

 
   

  222222
22 42

00

0










a

S

ai

S
S

c

x

c

x

u





      1i    (4) 

В правой части уравнения (2) стоит функция, которая содержит член 

3

0

0
















T

u
, поэтому  tX1  

уже не является нормальной. Однако моменты любого порядка этой функции могут быть найдены, 

поскольку  tu0
  и  tu0

  - нормальные, спектральные плотности которых  
0

2

uS  и  
0

4

uS  

определяют полностью законы распределения ординат функции  tX1 . 

Сохранив в разложении  ;tu  слагаемые до порядка 
2  включительно, для спектральной 

плотности  uS  получаем  

        
      .

2002

1000

2 



uuuuu

uuuuuu

SSS

SSSS

i

i




      (5) 

Для нахождения взаимной спектральной плотности  
01uuS  умножаем обе части уравнения (2) 

на  20 tu  и, учитывая стационарность функции  tu0  и  tu1 , после некоторых преобразований 

получим  

     22 2
0101 cuxuu aiSS   .       (6) 

Находим взаимную корреляционную функцию  
01uxR : 

              txtXtutuMR ux 110001
; 

имеем  

        3

0001

22
utu

a
tutx  


. 



742 

Так как производная от стационарной нормальной случайной функции является также 

стационарно нормальной, а   00 tu , имеем:     000  tutu  . 

 3

0u  является начальным моментом третьего порядка случайной функции  tu0
 , имеющей 

нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и поэтому   03

0 u . 

Учитывая эти последние равенства, получим  

           .
22 3

000001

















 





 tutu

a
tutuMR ux    

 (7) 

Взаимная корреляционная функция стационарной случайной функции  tu0  и ее первой 

производной  

      
000 uKtutuM  ,        (8) 

а взаимная корреляционная функция  tu0  и ее 2-ой производной 

       
000 uKtutuM  .        (9) 

Для нахождения      3

00  tutuM  вводим систему нормальных стационарных случайных 

функций: 

   tut 01  ,          tuttt 0432 . 

Эта система имеет характеристическую функцию 

 




















  

 

4

1 41

2

4321 2
2

1
exp,,,

i ji

jiijiii zzkzkzzzzE , где     ttMk jiij  . Согласно 

общим свойствам характеристических функций, имеем  

       

  .,,,
1

23142413341204321

4321

4

4

4321

3

00

4321

kkkkkkzzzzE
zzzzi

MtutuM

zzzz













   (10) 

Имеем  

      ,
000141312  uKtutuMkkk        (11)

  

      ,0
000342423 uKtutuMkkk        (12) 

т.к. корреляционная функция производной стационарной случайной функции равна 2-ой производной от 

корреляционной функции исходной функции, взятой со знаком ―-‖. 

На основе соотношений (7)-(12) получаем: 

         .03
22

000001






 uuuuux KKK

a
KR        (13) 

Согласно формуле     ,
2

1
001




  dReS ux

i

ux i




  для взаимной спектральной плотности 

имеем           .03
22

000001






  dKeKdKe

a
dKeS u

i

uu

i

u

i

ux
 


















 

После некоторых преобразований получаем  

     






0001

03
22 2

uuux SiKi
a

S 







 , и т.к.     

0110 uxxu SS  (  tX1 ,  tu0  – 

вещественные случайные функции) в первом приближении имеем  
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где  
0uS  определяется формулой (4). 

Если точность первого приближения недостаточно, то необходимо определить  
1uS ,  

02uuS . 

Для вычисления  
1uS  сперва находим  

1x
K : 

        














3

000

22
1

tutu
a

tuMKx


  

       .
22 3

000












 





tutu

a
tu  

Имеем  

          v

uu KKtutuM
0000



 , 

         
0000 uu KKtutuM 


 , 

      
000 uKtutuM  , 

        
0000 uu KKtuuM    (т.к.  

0uK   - нечетная функция). 

Для нахождения      3

00  tutuM  вводим систему нормальных стационарных случайных 

функций:  

   tut 01
 ,          tuttt 0432  и находим  

         
00

03
3

00 uu KKtutuM  . 

Аналогично вычисляем: 

         
00

03
3

00 uu KKtutuM  , 

         
00

030

3

0 uu KKtutuM  , 

         
00

030

3

0 uu KKtutuM  . 

А для вычисления       3

0

3

0  tutuM  вводим систему нормальных стационарных случайных 

функций: 

       tuttt 0321
  ,          tuttt 0654 . 

Имеем  

   
061

61

6

661
61

,,
1






zz
zzE

zzi
M





 , и выполняя нужные операции, находим: 

 

)15(.342516352416452316

263415362415462315263514362514562314

26451346251356241336451246351256341261

kkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkM





  

 

Вычисляя 
ijk , входящие в формулу (15), получаем  

         33

0

3

0 0
6  uKtutuM  , и  

1x
K  определяем в виде: 
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Применяя обратное преобразование Фурье, находим  

   

   )16(.
2

1
6

1244

3

22

2

2
4

2

0

001















 dKe

SK
aa

S

u

i

uux




















 Используя формулу для дельта-функции   


 dei







2

1
, имеем 

  

       

        )17(.

2

1

212121

2

21

2

2

2

1

321321321

2

3

2

2

2

1

3

000

000

0










ddSSS

dddSSS

dKe

uuu

uuu

u

i

























 

Учитывая равенства (16) и (17) в формуле       22222 4
11

 aSS cxu  , находим 

 
1uS . В результате, без влияния взаимной спектральной плотности  

02uuS , во 2-м приближении для  

спектральной плотности  uS  получаем: 

 
 

 
 

 
     

  .

4

6

4
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21

2

21

2

2

2

1
22222

2

22222
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00

0














ddS

SS
a

S
a

S

u

uu

c

u

c

c
u
































  

Взаимная спектральная плотность  
02uuS  определяется аналогично. 
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Özet 

 

Derbent, geçit, dağlık veya tehlikeli yerlerde yolların güvenliğini sağlayan istihkâm 

mevkilerini ifade etmektedir. Eski Çağlardaki Ġstanbul‘dan Adriyatik kıyılarına ulaĢan Via Egnatia 

ticaret yolunun üzerinde bulunan Ohri, Osmanlılar döneminde de aynı güzergâhı takip eden ticaret 

yollarına sahipti. Osmanlı Devleti de Ohri sancağında bu yolların güvenliğini sağlamak için pek çok 

derbent köyü tesis etmiĢtir. 1583 yılına ait Tahrîr Defterinde bölgedeki derbentlerle ilgili önemli 

bilgiler yer almaktadır. Bu defterdeki bilgiler değerlendirildiğinde XVI. yüzyılın ikinci yarısında Ohri 

sancağında bulunan derbentlerin sayısı, bulundukları güzergâhlar, derbendçilerin görevleri ve bölge 

açısından önemi ortaya çıkmaktadır. Defterde 66 tane derbent köyü tespit edilmiĢtir. Derbendlerin, 

Ohri Ģehrinden Adriyatik kıyılarındaki Dıraç, LeĢ ve Ġskenderiye iskelelerine giden yollar üzerinde 

kurulduğu görülmektedir. Derbendciler bölgedeki yolların güvenliğini sağlamanın yanı sıra köprülerin 

ve yolların yapım ve bakımında da önemli görevler üstlenmiĢlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Derbend, Derbendci, Ohri Sancağı, Tahrîr Defterleri, Ticaret Yolları 

  

The Derbends in Ohrid Sanjak in the Second half of the 16th Century 
  

Abstract 

Derbend refer to the fortification sites that provide protection for the roads in passageways, 

mountainous roads and dangerous places. Ohrid, which is located on the Via Egnatia trade route that 

reaches from Istanbul of ancient ages to the Adriatic shores, had the trade routes that follow the same 

route in the Ottomans' era. The Ottoman Empire established numerous derbent villages to ensure the 

safety of these routes.   The the Land Registry and Census books (Tapu Tahrir defterleri) of 1583 

include significant information about the derbends in the region. Looking at the information in this 

book and other archive documents, the numbers of the derbends located in the Ohrid Sanjak in the first 

half of the 16th century, their routes, duties of the derbent officials and their importance with respect 

to the region come into prominence. 66 derbend villages were determined in the book. It is seen that 

the derbends had been established on the routes from Ohrid Sanjak to Dirac, Les and Iskenderiye ports 

near the Adriatic. The derbend officials not only provided protection for the routes in the region, but 

they also carried out important duties for the maintenance of the bridges and roads.   

 

Keywords: Derbend, Derbend officials (Derbendci), Ohrid Sanjak, The the Land Registry and 

Census books (Tapu Tahrir defterleri), Trade Routes 

 
GĠRĠġ 

Farsça geçit anlamındaki ―der‖ ve tutma manasındaki ―bend‖ kelimelerinin birleĢmesiyle 

meydana gelen derbend, engel, geçit, boğaz, set, sınır bölgesi, dağlar arasında güçlükle geçilen 

yerlerde kurulan istihkâm mevkileri için kullanılmıĢtır (Pakalın, 1946:I-425). Derbend kelime olarak 

Osmanlı vesikalarında XV. yüzyıldan itibaren kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Türkçe karĢılığı ise ―belen‖ 

kelimesiyle ifade edilmektedir. Derbend yerine Osmanlı Türkçesi'nde bazen ―dîdebân‖ kelimesinin de 

kullanıldığı görülmektedir (Muhammedoğlu, 1994:164). Osmanlı Devleti‘ndeki derbend teĢkilatına 

benzer bir teĢkilatlanma Selçuklularda ―ribat‖ bulunmaktadır.  Osmanlı Devleti‘nde ―derbend‖ teĢkilat 

olarak daha çok XV. yüzyıldan itibaren belgelerde yer almaya baĢladığı bilinmektedir (Orhonlu, 

1990:9-15). 

mailto:ycetiner48@hotmail.com
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Kervanların ve yolcuların dar vadi ve korkulu yerlerden geçerken bir taarruza uğramamaları 

için böyle yerlere devlet tarafından vergiden muaf olarak derbentçi bekçiler konulmuĢtur. Bunlar köy 

halinde o geçit yeri civarında iskân edilmiĢ olup bu hizmet kendilerinden sonra çocuklarına ve 

akrabalarına verilirdi (UzunçarĢılı, 1998:I-545). Osmanlı Devleti Ohri sancağında yolların güvenliğini 

sağlamak amacıyla sancak genelinde 66 derbend teĢekkül etmiĢtir. Bu derbentlerin tamamı karye 

statüsündedir.  

Bir yerin derbend olabilmesi için kaza kadısının teklif yapması gerekliydi. Yapılan teklif 

sonrası devlet bir araĢtırma yaparak o yerin derbend olup olamayacağına karar verirdi (Küçük 2007; 

99). Mat kazasında da Akkaya derbendinin, Ġlbasan sancakbeyi Ġrabidoğlu Mehmed‘in arzı sonrasında 

derbend olduğu 1583 tarihli tahrir defterinde belirtilmiĢtir. Gerekçe olarak Mat nehrinin doğduğu çetin 

ve zor bir yerde olması; ırmağın taĢması sonucu Diraç‘a giden kervanların yolunun kesilmesi 

gösterilmiĢtir. Akkaya köyü halkı, bölgede ihtiyaç duyulan yerlere köprü yapmak ve köprülerin tamir 

ve termîminin yanı sıra bölgenin güvenliğini sağlamak Ģartıyla derbend tayin edilmiĢtir (TD 717
1
:438-

440).  

1683 yılına ait Ohri kanunnamesinde derbend köylerinde yazılan evli veya bekâr kaydedilen 

gayrimüslim reayadan ispençe vergisini 25 akçe yerine 10 akçe vermekle yükümlü olduğu 

belirtilmiĢtir (TD 717:2). Uygulamaya bakıldığında istisnai durumlar da mevcuttur. Ohri kazasına tabi 

Prespa nahiyesi köylerinden Bukova köyünde bulunan derbendçi olarak kaydedilen gayrimüslim 

tebaadan hizmetlerinin hafif olduğu gerekçesiyle ispençe vergisinin 10 akçe yerine 15 akçe alındığı 

görülmektedir (TD 717:102). 

Ohri, bugünkü Makedonya‘nın güneybatısında aynı isimli gölün kuzeydoğusunda yer alan 

Ģehrin adıdır. XVI. Yüzyılın ikinci yarısında Ohri gölünün güneyinde Ġstarova, kuzeyinde Debri ve 

Orta Arnavutluk‘ta Mat, Akçahisar ve ĠĢim kazalarının bağlı olduğu Ohri sancağının merkezi 

konumundaydı. Eski çağlardaki önemli ticaret yollarından Via Egnatia da Ohri sancağının 

sınırlarından geçmektedir. Osmanlı döneminde de bu yol güzergâhında ticaretin canlı tutulması için 

önemli tedbirler alındığı görülmektedir.  Özellikle Adriyatik kıyılarındaki limanlara ve çevredeki 

Ģehirlere giden yolların güvenliğini sağlayan pek çok derbend tesis edilmiĢtir. Ayrıca Ohri sancağında, 

sancak genelindeki yolların, bu yollar üzerindeki köprülerin tamir ve termîmini sağlamanın yanı sıra 

değiĢik hizmetleri yerine getiren toplam 66 adet derbend bulunmaktadır. 

Ohri sancağında bulunan 66 derbendin tamamı köy statüsündedir. Bu köylerde bulunan 

hanelerin tamamı derbendci olarak nitelendirilmektedir. Ġstisnai olarak iki köyde, Ohri nahiyesi Rayçe 

köyünde 30 tanesi derbendci (TD 717:736); ĠĢim kazasının Petril nahiyesine bağlı Mamal köyünde 

bulunan halkın 60 hanesi derbendçi geri kalanı reaya olarak kaydedilmiĢtir (TD 717:659). Sancak 

genelindeki 66 derbend köyünün 59 tanesinde bulunan derbendcilerin tamamı Gayrimüslim, 1 

tanesinde tamamı Müslim, 5 tanesinde ise Müslim ve Gayrimüslim karıĢık olarak bulunmaktadır. 

Sancak genelinde görevli 3.575 tanesi hane, 1.277 tanesi mücerred olmak üzere toplam 4.852 

Gayrimüslim derbendci bulunmaktadır. 152 tanesi hane, 17 tanesi mücerred olmak üzere de 169 

Müslim derbendci bulunmaktadır. Derbend köylerinde bulunan tahmini nüfus 19.152‘si Gayrimüslim 

ve 777‘si Müslim olmak üzere toplam 19.929 kiĢidir
2
.  

 

Hıfz ve Hırâsette Görevli Derbendler 

Derbendlerin asli görevi bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Ohri sancağında 

bulunan derbendlerin genel amacı bulundukları bölgenin muhafazasını, hıfz ve hırasetini sağmaktı. 

Sancak genelinde 66 derbendin 59 tanesi bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevliydi. Bu 

derbentlerden 50 tanesi sadece güvenlik, 9 tanesi güvenliğin yanı sıra diğer hizmetlerle birlikte 

vazifelendirilmiĢtir. 21 tane derbendin bulunduğu bölge ise tehlikeli veya korkulu olarak ifade 

edilmiĢtir.  

                                                      
1
 BOA, TD 717 Numaralı Tahrîr Defteri‘nin sonunda Evâil-i Receb 1022/16-26 Ağustos 1613 tarihinin 

bulunması ve aynı yıl içerisinde Mühimme Defterlerinde Ohri Sancağı‘nda tahrîr yapılmakta olduğuna dair 

kaydın (DVNSMHM 80: 61) bulunması bu defterin 1613 yılına ait olduğu tahmin edilmiĢtir.  Fakat yapılan 

incelemelerde 30 Z 991/15 Aralık 1583 tarihinde tahrîri biten TADB, TTD 25 ve 27 Numaralı Tahrîr 

Defterlerinin bir sureti olduğu tespit edilmiĢtir.  
2
 Nüfus hesaplaması yapılırken Ö. L. Barkan‘ın (Barkan 1953:12 vd.) ―haneX5+mücerred‖ formülü esas 

alınmıĢtır. 
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Güvenliğin sağlanacağı yerler genel olarak bölge, yol, köprü, vadi vs. belirtilmiĢtir. Ohri 

kazası ve merkez nahiyesindeki derbendlerden Rayçe derbend Ustruga‘dan Timurörsü‘ne giden 

yoldaki Deren, Ġsteblava derbend Lakaviçe ve Borofça derbend ise Mertilce bölgesinin hıfz ve 

hırasetini sağlamakla görevlidir. Bigor, Ġrjana, Metaliçe, ġirula ve Ragovi derbendler bulunduğu 

bölgenin hıfz ve hırasetini sağlamakla vazifelendirilmiĢtir. Lukova derbend Ġrla Ġrana adındaki yolu ve 

Ġzbijte derbend ĠzlaĢtrane nehrinden Lukova derbendine kadarki yolun güvenliğinden sorumluydu. 

Lavtarca derbend Kara Drin nehrine akan Dobovyani deresi, Ġblaniçe derbend Lihoniçe ırmağının 

bulunduğu vadiyi ve Dobovyani derbendi ise Ohrizade köprününün bulunduğu tehlikeli bölgeyi 

koruyup kollamakla görevliydi.  

Ohri kazasına tabi Prespa nahiyesinde Yaverce, Çirvene-vode ve Lorye derbendler 

bulundukları bölgelerin güvenliğinden, Botun derbend ise Yeniçeri köprüsünden Ohrizade‘nin 

değirmen bendine kadarki yolun hıfz ve hırasetinden sorumluydu.  

Ġstarova kazası Mokri nahiyesinde DardaĢ, Bertebas ve Çura derbendler bulundukları; Babya 

derbend Petribard ve Küçük Kakel derbend ise Tahviçe adlı bölgenin güvenliğinden sorumluydular. 

Homoje derbend bölgeden geçen kervan yolunun, Oyloyup adlı bölgenin ve Ġskumbi nehri üzerinde 

Ġrabiloğlu köprüsünün bulunduğu Çura sınırındaki vadinin hıfz ve hırasetini sağlamada görevliydi. 

Ġstarova kazası Gora nahiyesindeki tek derbend olan BragoĢt derbend ise Kalabalıkkaya adlı tehlikeli 

geçidin güvenliğinden sorumluydu.  

Müslümanların güvenli olmadığı yerlerdeki güvenliği sağlamak için derbendler tesis edildiği 

de görülmektedir. AĢağı Debri nahiyesinde Muhur, Polaç ve GaridpoĢt adlı üç köy, etraftaki Kezine 

adındaki köylerin birleĢip pek çok köye ve bu köylerde yaĢayan Müslümanlara yapılan baskınları 

önlemek; Müslümanların güvenli bir Ģekilde yaĢamasını sağlamak için derbend tayin edilmiĢtir (TD 

717:278).  

Debri kazası Rika nahiyesinde Lazapol, Garye ve KaĢpeniçe derbendler bulunduğu bölgenin; 

AĢağı Kosovrast derbend, Radika nehrinin üzerindeki köprüden LoroviĢte adlı yere kadarki bölgenin; 

GaliĢnik derbend ise yakınından geçen yolun güvenliğinden sorumludur. Dılgobırda nahiyesinde 

Zabzun ve Zakmen derbendler bulunduğu bölgenin hıfz ve hırasetini sağlamakla görevlidir.  

Dılgobırda nahiyesinde Pekobya, PerniĢ ve Porloviçe adında üç tane derbend, bulundukları 

bölgenin hıfz ve hırasetini sağlamada görevli iken, bu derbendler görevlerinde ilgisiz kaldıklarından ve 

ihmalleri olduğundan derbendlikleri feshedilmiĢtir. Bu derbendlerin yakınına Modriçe adlı yeni bir 

derbend tesis edilmiĢ ve adı geçen üç derbendin görevi bu derbende verilmiĢtir (TD 717:401). 

 Çirmenika nahiyesinde Letemya derbend çoğu vakit fesat ve tehlikeli olan, bulunduğu 

bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüydü.  

Mat kazasında SeliĢte, Akkaya derbendler bulunduğu bölgenin; Klos derbend Kavemol 

derbendinden Akkaya derbendi sınırına kadar olan bölgenin güvenliğinden sorumludur. Landize 

derbend ise Diraç ve LeĢ iskelelerine giden tehlike yol üzerinde bulunmakta ve bu yolun güvenliğini 

sağlamaktaydı. Mat kazasında Gik ve Laç derbendlerin asli görevi ĠstiloĢ karyesinden Bulgar 

dağındaki KıĢye adındaki derbende kadar bölgeyi asi köylerden korumak, bölgeden gelip geçeni 

önlerine geçirip kolaylıkla geçmelerini sağlamakla görevlidirler (TD 717:415). Ayrıca bölgede 

güvenliği sağlamada ĠstiloĢ kalesi de bulunmaktadır. 

Akçahisar kazası Petro-Gonime nahiyesinde KaĢika, Bende nahiyesi FavriĢ, Rindiste 

nahiyesinde Tunyan ve Petril nahiyesinde Krabani derbendler bulunduğu bölgenin hıfz ve hırasetinde 

görevliydi. Bende nahiyesinde Bastar derbend kendi sınırından Akkaya sınırına kadar Muriz adlı 

bölgenin; Rindiste nahiyesinde Mitol derbend Büyük ĠĢtok‘dan KaliĢniçe deresine varıncaya kadarki 

çoğu zaman fesad ve tehlikeli bölgenin; Karlıili nahiyesinde Büyük Preska derbend Selne köyünden 

Luka‘ya kadarki bölgenin hıfz ve hırasetinden sorumluydu. Karlıili nahiyesinde Suril derbend, ġingerk 

ve Ġskala adlı tehlikeli yerdeki yolun güvenliğini sağlamada görev yapmaktadır.  

ĠĢim kazası Petril nahiyesinde Krabani derbend bulunduğu bölgenin, MeĢ nahiyesinde 

Rekla‘dan Moned ve Kaladiyesin‘e kadarki çoğu zaman fesat ve tehlikeli bölgenin hıfz ve hırasetinden 

sorumluydu. Petril nahiyesinde Mamal derbend, KaĢki adındaki tehlikeli ve korkulu yolun; MeĢ 

nahiyesinde Bred derbend Savkosa‘dan Rekila adlı yere varıncaya kadar tehlikeli ve korkulu yolun 

hıfz ve hırasetinden sorumluydu.  
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Köprü Yapımında, Köprülerin Tamir ve Termîminde Görevli Derbendler 

Köprücü adı verilen gruplar ülkenin çeĢitli bölgelerinde özellikle orduların geçit yerlerinde 

bulunan köprüleri tamir ve muhafaza ile görevlendirilirdi. Yaptıkları bu hizmetlerden dolayı avarız-ı 

divaniyyeden muaf olurlardı. Köprücülük ülke genelinde ve fethedilen topraklarda var olan köprülerin 

bakım ve onarımı ile yenilerinin yapımı ve gerekli özenin gösterilmesi seklinde bir faaliyettir (Orhonlu 

1973:701-708). 1583 yılında Ohri kazasında köprücülük görevini üstlenen pek çok derbend 

bulunmaktadır.   

Stratejik açıdan önemli yerlere köprüler yapılmıĢ ve bu köprülerin tamir ve termîmini yapmak 

ve güvenliğini sağlamak için derbend köyler oluĢturulmuĢtur. Ohri sancak genelinde köprü tamir ve 

termimi üzerine görevli 13 tane derbend bulunmaktadır.  Bu derbendlerden 5 tanesi Ohri, 2 tanesi 

Ġstarova, 3 tanesi Debri, 1 tanesi Mat, 1 tanesi Akçahisar ve 1 tanesi de ĠĢim kazasında bulunmaktadır. 

Ohri kazasında bulunan köprücü derbendler genellikle Kara Drin ve kolları üzerinde kurulmuĢtur. Ohri 

gölünün kuzeyinden doğan Kara Drin nehri, kuzeye doğru ilerledikçe bu nehre yeni ırmak ve dereler 

dâhil olmaktadır. Bu bölgeden geçiĢ sağlanırken Kara Drin Irmağı ve kolları üzerinde köprülerin 

yapılması zorunlu hale gelmiĢtir.  

Kara Drin nehrine akan Dobovyani deresi üzerinde Ohrizade‘nin hayrat olarak bina ettirmiĢ 

olduğu Ohrizade Köprüsü bunların içerinse en önemlilerindendir. Bu köprünün tamir ve termimi için 

Lavtarca ve Dobovyani adında iki tane derbend köyü tesis edilmiĢtir. Lavtarca derbendi, köprünün 

tamir ve termîminin yanı sıra Dobovyani deresini ve mahallini koruyup kollamakla görevlendirilmiĢtir 

(TD 717:42). Dobovyani derbendi ise köprünün yakınına yerleĢtirilerek Ohrizade köprüsünün tamir ve 

termîmiyle birlikte Dobovyani deresinde bulunan tehlikeli bölgeyi hıfz ve hıraset ederek kimsenin 

malına ve canına zarar getirilmemesi Ģartıyla derbend tayin edilmiĢtir (TD 717:62). 

 Ohri kazasında bulunan Ġblaniçe derbendi, Kara Drin nehrine akan Lihoniçe ırmağı üzerindeki 

köprüyü hıfz ve hıraseti ile görevlendirilmiĢtir (TD 717:44). Fakat bu derbendin, köprünün tamir ve 

termîmi ile ilgili bir bilgi verilmemiĢtir. Muhtemelen köprünün tamir ve termimi ile de 

ilgilenilmektedir.  Kocacık kalesi yolu üzerinde bulunan Ohri kazasına Ġzbijte derbendi, Kara Drin 

nehrine akan derelerden Todor deresi üzerindeki köprünün tamir ve termimi ile görevli olmasının yanı 

sıra ĠzlaĢtrane tehlikeli nehirden baĢlayarak Lukova derbendine kadar olan bölgeyi hıfz ve hırasetini 

sağlamaktaydı (TD 717:62). Ohri kazasına tabi Debrice nahiyesinde bulunan Botun Derbend, Üsküp 

ve Kırçova‘dan gelip Ġlbasan, Avlonya ve Görice taraflarına giden iĢlek yol üzerinde bulunmaktadır. 

Bu derbend Yeniçeri köprüsünden Ohrizade‘nn değirmen bendine kadar yolu tamir ve termimle 

görevlidir (TD 717:125). Muhtemelen Yeniçeri köprüsünün tamir ve termiminden de sorumludur. 

Ġstarova kazasında Mokri nahiyesinde Veliçani ve Kukos adında iki tane köprü tamir ve 

termimi ile ilgili derbend bulunmaktadır. Avlonya ve Draç iskelelerine gider yol üzerinde bulunan 

Veliçani derbendi, ĠĢkuĢ nehrinin üzerinde bulunan köprüyü tamir ve termim etmekle yükümlüydü 

(TD 717:212). Kukos derbendi, Ġskumbi nehrinin üzerinde bulunan Ġrabiloğlu köprüsünün bulunduğu 

vadiyi hıfz ve hıraset ile görevliydi (TD 717:215). Muhtemelen bu derbend Ġrabiloğlu köprüsünün 

tamir ve termîminden de sorumludur.  

Debri kazası Rika nahiyesinde Kosovrast-ı Zîr ve Velgona, Dılgobırda nahiyesinde Zarkmen 

olmaz üzere köprü tamir ve termiminde görevli 3 tane derbend bulunmaktadır. Bunlardan AĢağı 

Kosovrast derbendi, Radika nehri üzerinde köprünün tamir ve termimiyle birlikte köprüden LoroviĢte 

mevziine kadarki bölgenin hıfz ve hıraset ile görevliydi (TD 717:339) . Ġkincisi Kalkandelen yolu 

üzerinde bulunan Velgona derbend, köyün içerisinden geçen Radika nehrinin üzerindeki köprünün ve 

buradan geçen yolun tamir ve termîmi ile görevliydi (TD 717:362). Dılgobırda nahiyesinde Diraç ve 

Ġskenderiye iskelelerine giden yol üzerinde bulunan Zarkmen derbend ise yakınındaki Vidoyeda nehri 

kıĢ aylarında taĢdığı; kervan yolları zarar verdiği ve çoğu vakit de pek çok nefsin telef olduğu 

belirtilmiĢtir. Zarkmen derbend de Vidoyeda nehrinin üzerinde köprü yapmak ve bu köprü harap 

oldukça tamir ve termîm etmekle görevlendirilmiĢtir (TD 717:372-374). 

 Mat kazasında köprücülükle görevli Ġlbasan sancağı sınırında Diraç iskelesine giden yol 

üzerinde Akkaya adında bir tane derbend bulunmaktadır. Bu derbend 300 hane ile Ohri‘deki 

derbendlerin içerisinde en kalabalık olanıdır. Akkaya derbend, Mat kazasının adını aldığı Mat nehrinin 

doğduğu çetin bir yerde bulunmaktadır. Çoğunlukla nehrin taĢması sonucu kervan yolları kesintiye 

uğramaktadır. Akkaya derbendi de yolların kesintiye uğramaması için Mat nehri üzerine köprü yapıp 

bu köprünün tamir ve termîmini yapmakla görevlendirilmiĢtir (TD 717:440).  
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Akçahisar kazası Karlıili nahiyesinde Diraç ve LeĢ iskelelerine giden kervan yolu üzerinde ve 

Lane ırmağının yakınında ġingin derbend bulunmaktadır. Bu derbendin yakınında bulunan Lane 

ırmağının taĢmasıyla kervan yolları çoğu zaman kesintiye uğratmaktadır. ġingin derbend de bu ırmak 

üzerinde köprü yapıp bu köprünün tamir ve termimini yapmakla görevlendirilmiĢtir (TD 717:630).  

ĠĢim kazası MeĢ nahiyesinde Diraç ve LeĢ iskelelerine giden yol üzerinde Prez derbend 

bulunmaktadır. Bu derbend Savkosa‘dan Rekila adlı yere varıncaya kadar tehlikeli yeri hıfz ve hıraset 

etmek; bu yerde gerek duyuldukça köprü ve kaldırım yaparak bunların tamir ve termimini yapmakla 

görevlendirilmiĢtir (TD 717:734). 

Yukarıda belirtilen derbendlerin dıĢında derbend olduğu belirtilmeyen fakat derbend 

vazifesine benzer görevler üstlenen Akçahisar kazası Kurbin nahiyesinde Milyot köyü bulunmaktaydı. 

Bu köy Diraç, LeĢ ve Ġskenderiye‘ye giden yol üzerinde bulunmakta ve yakınlarındaki bu yol üzerinde 

üç tane köprü yapma, bataklıkları kurutma ve bölgenin hıfz ve hırasetini sağlama vazifesini 

üstlenmekteydi (TD 717:505).  

Köprü yapım ve bakımını bazen bir aile de üstlenebilmekte ve buna karĢılık olarak belirli 

vergilerden muafiyet sağlanabilmektedir. Buna bir örnek de Akçahisar kazası Karlıili nahiyesindeki 

Ġrban Lamim köyü sakinlerinden DerviĢ Yusuf, atası Yusuf Mustafa‘nın inĢa ettirdiği köprünün tamir 

ve termîmini yapmakta ve bu hizmeti karĢılığında avârız ve tekâliften muaf olmaktadır (TD 717:621). 

 

Yol Yapımında, Yolların Tamir ve Termîminde Görevli Derbendler 

Ohri sancağının sınırları içerisinden Eskiçağlardan beri önemli ticaret yolları üzerinde 

bulunmaktadır. Osmanlı Devleti de bu ticaret yollarının varlığını devam ettirmesi için önemli tedbirler 

almıĢtır. Bölgedeki mevcut yolları gerek duyulduğunda tamir ve termîmini yapmak gerek 

duyulduğunda da yeni yollar açma yoluna gitmiĢtir. Bu hizmetin belli kısmını derbendeler 

üstlenmiĢtir. Ohri sancağında bu amaçla vazifelendirilmiĢ 7 tane derbend bulunmaktadır.  

1661 yılında Ohri‘yi ziyaret eden Evliya Çelebi bölgedeki yollardan methederek Ġlbasan ve 

Ohri arasındaki yolu atlarla cirit oynaya geçtiğinden bahsetmiĢtir (Evliya Çelebi 2011:705). Evliya 

Çelebi, Babya dağının batısı Ġlbasan, doğusu Ohri sınırı olduğunu ve Babya menzilinden ve Çura 

derbendinden geçtiğini, yolların temiz olduğundan bahsetmiĢtir. Evliya Çelebi devamında Koca 

yaylasından indikten sonra düz ovaları aĢıp Ohri gölünün doğusundan Ustruga‘ya varmıĢ (Evliya 

Çelebi 2011:705-706) ve Ohri‘ye kadar göl kenarınca 8 bin adım kargır yapı, beyaz taĢlı geniĢ 

kaldırımlardan geçerek Ohri‘ye ulaĢmıĢtır (Evliya Çelebi 2011: 709). 

 Ohri kazasında Rayçe derbend, Ustruga‘dan Timurörsü‘ne aĢan, Deren adlı yerdeki zor ve 

taĢlık yolun tamir ve termîminden sorumludur. Ayrıca vakıf olarak kaydedilen bu derbend bölgenin 

hıfz ve hırasetinden de sorumludur (TD 717:736). 

Ohri kazasında Trepeziçe derbendi, PeĢtani ile LubaniĢte arasındaki güç ve tehlikeli yolların 

tamir ve termîmiyle görevlendirilmiĢtir. Ohri kazasının Debrice nahiyesinde de Üsküp ve Kırçova‘dan 

gelip Ġlbasan, Kırçova ve Görice taraflarına giden yol üzerindeki Botun derbend, Yeniçeri 

köprüsünden Ohrizade‘nin değirmen bendine kadarki yolu tamir ve termim etmekle yükümlüydü. 

Bununla birlikte TrebiniĢte nehrinin yakınındaki büyük iĢlek yol harap olduğunda vilayet ayanına ve 

ehl-i vukufa haber vermekle mükellefti (TD 717:68).  

Mevcut yolların tamir ve termîminin yanısıra yeni yol açma faaliyetinde de görevli derbendler 

bulunmaktadır. Ġstarova kazası Mokri nahiyesinde Çervenak derbend, MomaĢta ovasından Mova 

derbendine kadar sa‘b yol keĢfedilerek ıslah olunması miri açısından faydalı ve mühim olduğundan 

karye ahalisi yolu açıp ve harap oldukça tamir ve termîmine mültezim olmuĢtur (TD 717:180). 

 Köprücülük faaliyetinde bulunan derbendler kısmında da bahsedildiği gibi Debri kazasına tabi 

Rika nahiyesindeki Velgona derbend, köyün içerisinde bulunan Radika nehrinin üzerindeki köprü ile 

birlikte buradaki yolun tamir ve termîminden sorumluydu (TD 717:362). 

 Köprü hizmetinde bulunan derbendler arasında bahsedildiği gibi ĠĢim kazasında Diraç ve LeĢ 

iskelelerine giden yol üzerinde bulunan Prez derbend, köprücülük ve hıfz ve hıraset hizmetinin yanı 

sıra gerek duyuldukça kaldırım yapmakla görevliydi (TD 717:721).  

Daha önce belirtildiği gibi Derbend olarak belirtilmeyen fakat derbend hizmetinde bulunan 

köyler bulunmaktadır. Akçahisar kazasında Diraç ve LeĢ iskelelerine giden yol üzerinde bulunan 

Milyot köyü, köprücülük, hıfz ve hıraset hizmetlerinin yanı sıra bataklıkları ıslah etme görevleri de 

bulunmaktadır. Bataklıklar kurutularak yollardan, yolcuların ve kervanların güvenli bir Ģekilde 

geçmesi sağlanmıĢtır.  
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Ohri sancağında yukarıda belirtilen hizmetlerin dıĢında farklı bir hizmeti yerine getiren 

derbend bulunmaktadır. Debri kazası Jupe nahiyesindeki Pohorye derbend, Kocacık kalesine yıllık 

1.000 adet tahta ve 50 adet hatl temin etmekle vazifelendirilmiĢtir (TD 717:325).   

 

Derbendlerin Güzergâhları 

Ohri kazasında bulunan derbendlerin bir kısmının hangi ana yollar üzerinde olduğu ile ilgili 

bilgiler verilmiĢtir. Bu bilgilere bakarak sancak genelinde derbendlerin hangi güzergâhlarda yer aldığı 

ortaya çıkabilmektedir.  

Yolların önemli bir kısmı Ohri kazasından geçmekte ve en fazla derbend Ohri kazasında 

bulunmaktadır. Manastır ve Prespa‘dan gelen yol Ohri kazasında ikiye ayrılarak biri Debri, Mat, 

Akçahisar kazaları üzerinden Diraç, LeĢ ve Ġskenderiye limanlarına; diğeri de Ġlbasan ve Avlonya 

taraflarına gitmektedir. Üsküp, Kalkandelen ve Kırçova‘dan gelen yollardan biri Debri kazasından 

ikiye ayrılarak Mat, Akçahisar kazalarından geçerek Diraç, LeĢ ve Ġskenderiye limanlarına; diğeri de 

Ohri kazası üzerinden Ġlbasan ve Avlonya taraflarına gitmektedir. Ayrıca Debri‘den gelen bir yol 

Prespa ve Manastır taraflarına gitmektedir. Yukarıda belirtilen ana güzergâhlar Eskiçağlardaki Via 

Egnatia ticaret yolunu andırmaktadır.  

 

SONUÇ 

Ohri sancağında 66 tane derbend tespit edilmiĢtir. Bu derbentlerden 59 tanesinin görevleri 

arasında bulundukları bölgenin ve yolların güvenliğini sağlamak vardır. 59 derbendin 9 tanesinin, 

bulundukları bölgenin ve yolların güvenliğini sağlamakla birlikte diğer görevleri de bulunmaktadır. Bu 

görevlerin yanı sıra 13 tane derbend, köprü yapımı, köprü tamir ve termîmi; 7 tane derbend ise yol 

yapımı, yol tamir ve termîmi gibi hizmetleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerden farklı olarak 

Debri kazası Jupe nahiyesindeki Pohorya derbendi, Kocacık kalesinde yıllık 1.000 adet tahta ve 50 

adet hatl temin etme gibi farklı bir vazifesi bulunmaktadır. 

 Ohri sancağındaki derbendler nüfus olarak incelediğinde, 66 derbend köyünün 59 tanesinde 

bulunan derbendcilerin tamamı Gayrimüslim, 1 tanesinde tamamı Müslim, 5 tanesinde ise Müslim ve 

Gayrimüslim karıĢık olarak bulunmaktadır. Derbendlerde görevli derbendcilerin 4.852‘si 

Gayrimüslim, 169‘u Müslümandır. Derbend köyleri 19.152‘si Gayrimüslim, 777‘si Müslüman olmak 

üzere toplam 19.929 tahmini nüfusa sahiptir. 

 Ohri sancağından önemli ticaret yolları geçmektedir. Üsküp‘ten ve Ġstanbul‘dan gelen ticaret 

yolları Adriyatik Ohri sancağı üzerinden geçerek Adriyatik sahillerindeki Diraç, LeĢ ve Ġskenderiye 

limanlarına ulaĢmaktadır. Osmanlı Devleti, bu yollar güzergâhında çok sayıda derbend tesis etmiĢtir. 

Böylece yolların güvenliği sağlanarak, bakım ve onarımı yapılarak ticaretin geliĢmesi gerekli önlemler 

alınmaya çalıĢılmıĢtır. 
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EKLER 

 
 

OHRĠ SANCAĞINDAKĠ DERBENDLER VE BU DERBENDLERDEKĠ 

DERBENDCĠLER VE TAHMĠNĠ NÜFUSLARI 

 

Derbend Nahiye Kaza  

Gayrimüslim Müslim Tahmini 

Nüfus Hane Mücerred Hane Mücerred 

1 Rayçe 

 

 

 

 

 

 

 

Ohri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

   

150 

2 Borofca 30 42 

  

192 

3 Bigor 20 2 

  

102 

4 Lavtarca 37 12 

  

197 

5 Ġblanice 51 30 

  

285 

6 Lukova 50 14 

  

264 

7 Ġrjana 32 4 

  

164 

8 Metaliçe 15 3 

  

78 

9 ġirula 40 17 

  

217 

10 Dobovyani 15 4 

  

79 

11 Ġzbijde 29 4 

  

149 

12 Trepeziçe 50 26 

  

276 

13 Ġsteblava 80 70 

  

470 

 

14 Ragovi 66 14 

  

344 

15 Levareka 

Prespa 

 

 

130 57 

  

707 

16 Petrine 30 25 

  

175 

17 ĠĢtok 43 4 

  

219 

18 Galiçe 16 1 

  

81 

19 Bukova 40 23 

  

223 

20 Yaverce 

Debrice 

 

 

18 2 

  

92 

21 Çirvene-

vode 18 3 

  

93 

22 Botun 27 7 

  

142 

23 Lorye 20 3 

  

103 

24 BragoĢt Gora 

Ġstarova 

 

 

 

 

 

31 7 37 9 356 

25 DardaĢ 

Mokri 

 

 

 

 

 

18 9 

  

99 

26 Hrovab 12 4 

  

64 

27 Bertebas 64 14 

  

334 

28 Babya  144 

   

720 

29 Çura 64 8 

  

328 

30 Homeje 40 79 

  

279 

31 Küçük 

Kakel 14 3 

  

73 

32 Veliçani 105 12 9 1 583 

33 Kukos 40 37 

  

237 

34 Muhur AĢağı Debri 60 52 

  

352 
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35 Polaç Debri 

 

 

 

 

 

20 15 

  

115 

36 GaridpoĢt 20 15 

  

115 

37 Pahorye Jupe 72 

 

8 2 402 

38 Lazarpol 

Rika 

 

 

 

60 44 

  

344 

39 AĢağı 

Kosovrast 70 23 

  

373 

40 Garye 40 47 

  

247 

41 KaĢpeniçe 6 6 

  

36 

42 GaliĢnik 32 19 

  

179 

43 Velgona 40 5 

  

205 

44 Zakmen 
 

Dılgobırda 

 

 

  

60 

 

300 

45 Zarkmen 74 

 

3 

 

385 

46 Zabzun 56 7 4 

 

307 

47 Modriçe 64 7 

  

327 

48 Letemya Çirmenika 60 10 

  

310 

49 Laç 

Mat 

 

 

 

Mat 

 

 

 

68 2 

  

342 

50 Gik 200 97 

  

1.097 

51 SeliĢte 72 57 

  

417 

52 Akkaya 200 100 

  

1.100 

53 Klos 120 25 

  

625 

54 Landize 8 24 

  

64 

 

55 KaĢika 

Petro-

Ganime 

Akçahisar 

 

 

 

 

96 3 

  

483 

56 Bastar Bende 

 

112 4 

  

564 

57 FavriĢ 68 2 

  

342 

58 Tunyan Rindiste 

 

80 43 

  

443 

59 Mitol 48 4 

  

244 

60 Suril 

Karlıili 

 

48 46 

  

286 

61 ġingin 10 

 

31 5 210 

62 Büyük 

Preska 108 49 

  

589 

63 Krabani Petril 

 ĠĢim 

 

 

52 

   

260 

64 Mamal 40 20 

  

220 

65 Boytole MeĢ 

 

70 11 

  

361 

66 Prez 82 

   

410 

 

Toplam Derbendci Sayısı 
3575 1277 152 17  

4852 169  

Tahmini Nüfus 19152 777 19929 

 

  



753 

OSMANLI DÖNEMĠ ANADOLU KONUTLARINDA MAHREMĠYET: 

HAREM – SELAMLIK ĠLĠġKĠSĠ ÜZERĠNE GENEL BĠR 
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Özet 

 
Mahremiyet/mekân iliĢkisi, Osmanlı dönemi Anadolu konutlarının en temel biçimlendirici 

unsurlarından birisidir. Sokakta, bahçe duvarlarıyla baĢlayan bu mahremiyet olgusu, ev içinde, dönme 

dolap, gusülhane ya da baĢka düzenlemelerle sürdürülür. Konutlarda harem-selamlık düzenlemesi ise 

bu iliĢkinin en belirgin görüldüğü uygulamalardandır. Hane halkı ile misafirin kullandığı mekânları 

birbirinden ayıran bu düzenlemeler Anadolu konut geleneğinin en özgün uygulamalarından birisidir.  

Anadolu‘da, farklı iklim ve kültür ortamlarında inĢa edilmiĢ pek çok konutta farklı biçimlerde 

harem-selamlık uygulaması görülür. Bölgenin sosyal ve kültürel yapısına göre çeĢitlenen bu 

düzenlemenin genel hatlarının ortaya konması bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu bağlamda 

söz konusu bu çalıĢmada, Anadolu‘nun farklı coğrafik bölgelerindeki Osmanlı dönemi konutlarının 

plan Ģemaları üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı dönemi, Anadolu, harem, selamlık, konut mimarisi 

 

PRIVACY OF THE ANATOLIAN HOUSES AT OTTOMAN PERIOD: 

GENERAL EVALUATION ON HAREM - SELAMLIK RELATIONSHIP 

 
Abstract 

 
Relationship between privacy and place was one of the most basic formative components of 

the Anatolian houses at Ottoman period. This privacy phenomenon starts with garden walls in streets, 

it continue with other arrangemets like rotating cupboard, bathing cubicle in the house. Harem-

selamlik design is one of the most obvious privacy applications in the houses. The arrangements 

dividing to the places using by household and guests are one of the most original aplications of the 

Anatolian housing tradition. 

Harem-selamlik arrangements have occured with different designs in numerous houses 

builded at different climatic and cultural environments in Anatolia. Aim of the study is to put forward 

general lines of the arrangements varried according to cultural and social structures of regions. In this 

context, the reviews will be done depending on plan schemas belonging to houses at Ottoman period 

in the different geographical regions of the Atatolia in the study. 

 

Keywords: Ottoman period, Anatolia, harem, selamlik, houses 
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GĠRĠġ 

 
Mahremiyet/mekân/cinsiyet iliĢkisi Osmanlı dönemi Anadolu konut geleneğinin sosyal ve 

fiziksel sınırlarını belirleyen en temel unsurların baĢında gelir. Coğrafik etkenler her ne olursa olsun 

neredeyse değiĢmez bu iliĢki örüntüsü konuta gelmeden önce mahallede baĢlar. Temelde inanç ve 

etnik köken bağlamında bir araya gelen topluluklar, mahremiyet alanlarına iliĢkin bariyerleri konuttan 

önce mahalle ölçeğinde koyarlar. Mahalle bir tür içe dönük, yabancı bireye kontrollü kapılarını açan, 

gerektiğinde sorgulayan bir yapıya sahiptir. Osmanlı mahkeme kayıtları arasında buna iliĢkin pek çok 

belgenin varlığı bunu açıkça ortaya koyar.  

Çıkmaz sokak ve evlerin cümle kapıları haneye girmeden önceki bu ilk bariyerlerdir. Bir ya da 

birkaç eve ulaĢan, ev sakinlerinin komĢularıyla sosyalleĢtiği, yabancının hemen tanındığı bir tür yarı 

kamusal alan olan çıkmaz sokağın sonunda, misafir ile hane halkı arasında ilk temasın kurulduğu 

cümle kapıları yer alır. Bu kapılar üzerindeki tokmak ve halkalar ise, ziyaretçinin cinsiyetini ve yaĢ 

grubunu ev ahalisine duyuran ya da ev ahalisinin toplumsal pozisyonu konusunda ziyaretçiye bilgi 

veren mahremiyet odaklı metal aksesuarlardır.  

Kimi evlerdeki harem-selamlık düzenlemesi ise hane içi mahremiyet kaygısının mekânsal 

inĢasına karĢılık gelir. Erkek ziyaretçi ile evin kadın sakinlerini birbirinden ayıran bu tür 

düzenlemelere Anadolu‘nun pek çok kadim yerleĢkesindeki konutlarda rastlanır ve yer aldığı bölgenin 

sosyal ve kültürel değiĢkenliğine bağlı olarak çeĢitlilik gösterir. Bu çalıĢmanın, en genel anlamda söz 

konusu bu çeĢitliliğin izlerini sürmeyi, buna iliĢkin değerlendirmeler yapmayı hedeflediği, çalıĢmanın 

kapsam ve sınırlarının da bu çerçevede belirlendiği söylenebilir.  

 

 
Resim 1: Ġncelenen yapıların coğrafik dağılımı (URL-1‘den iĢlenerek) 

 
Anadolu konut geleneğinde mahremiyet kaygısının mekânsal izlerinin sürülmesini hedefleyen 

bir çalıĢmada pek çok parametrenin varlığı ve değerlendirmeler için filtre görevi gördüğü açıktır. 

Konut sahibinin Müslim ya da gayrimüslim, âyan ya da avam oluĢunun; yapının kent ya da kırsal 

alanda yer alıĢının; konut kültürünün olası dönemsel farklılığının ve bölgeler arası coğrafik, sosyal ve 

kültürel değiĢkenliklerin Anadolu konut geleneğinde mahremiyet algısının yorumlanmasında önemli 

parametreler olduğu açıktır. Ancak söz konusu çalıĢmanın Osmanlı dönemi ve Anadolu coğrafyası 

bağlamında harem-selamlık iliĢkisi üzerine genel bir değerlendirmeyi hedeflediği düĢünüldüğünde, 

olası çeĢitliliğin izlerinin sürülmesi için bölgesel dağılımın yeterli olacağı kanaatine varılmıĢtır. 

Literatür zenginliği de dikkate alınarak Anadolu‘nun en doğusu ile en batısı arasında, farklı 

bölgelerden olabildiğince ve yeterince örnekler üzerinde analizler yapılmıĢtır. Bu çerçevede Ġstanbul, 

Safranbolu, Çorum, Divriği, Erzurum ve Bitlis‘ten, 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında inĢa edilen ikiĢer 

yapı örneği üzerinde çalıĢılmıĢtır (Resim 1). Bu yapılar; Ġstanbul-Cihangir‘de cami yanındaki ev, 

Ġstanbul-Ġstinye‘de Ġsmail PaĢa Yalısı, Safranbolu‘da Hacı Salih PaĢa Bağ Evi ve Kaymakamlar 

Konağı, Çorum‘da Abbasoğulları (Aykaç) ve Kavukçular Konağı, Divriği‘de Ayan Mehmed Ağa 
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Konağı ve Hafislioğlu Ebubekir Efendi Evi, Erzurum‘da Dursun Akal ve Hanağasıgilin Evi, Bitlis‘te 

Abdülmecid Eren ve Burhan Bayhan Evi‘dir.  

 
İstanbul-Cihangir, cami yanındaki ev: 

19. yüzyılın baĢına tarihlendirilen evin sonradan yapılan müdahalelerle geç Ampir üslubunu 

yansıttığı, bulunduğu semt nedeniyle özenle inĢa edildiği belirtilmiĢtir (Eldem, 1984: 241). Yapının iki 

giriĢi vardır. Asıl giriĢ sokaktandır. Bu kapının, harem bölümüne açılan cümle kapısı olduğu 

anlaĢılmaktadır. Diğeri ise bahçedendir ve selamlık katına çıkan bir merdiven holüne açılır. Selamlık 

bölümü, merdivenin çıktığı bir selamlık sofası, bu sofaya açılan bir tuvalet ile baĢodadan ibarettir. Bu 

bölümün harem bölümüyle doğrudan iliĢkisi kurulmamıĢtır. ĠliĢki baĢodadandır. BaĢodanın hem 

harem sofasına, hem de selamlık sofasına açılan iki kapısı dikkat çekicidir (Resim 2).  

 
 

Resim 2: Ġstanbul-Cihangir, cami yanındaki evin zemin ve üst kat planı (Eldem‘den iĢlenerek) 

 

İstanbul-İstinye, İsmail Paşa Yalısı: 

18. yüzyılın sonlarına tarihlendirilen yapı, Ġstanbul boğazına özgü tipik bir örnek olarak 

tanımlanmıĢtır (Eldem, 1984: 286). Alt katta boğazla iliĢkilendirilmiĢ bir kayıkhane, bahçeye açılan 

bir taĢlık; üst katta ise taĢlıktan bir merdivenle çıkılan harem bölümünden ibarettir. Yapıya, sokaktan 

bahçeye açılan bir kapı ile ulaĢılır. Selamlık odası zemin katta, taĢlıkta yer alır. Harem bölümüyle 

doğrudan iliĢkisi kurulmamıĢtır (Resim 3).  

 

 
 

Resim 3: Ġstanbul-Ġstinye, Ġsmail PaĢa Yalısı zemin ve üst kat planı (Eldem‘den iĢlenerek) 
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Safranbolu, Hacı Salih Paşa Bağ Evi: 

1820 tarihli Hacı Salih PaĢa Bağ Evi Safranbolu‘nun tarihi bilinen en eski evlerindendir 

(Günay, 1998: 209). Bugün ayakta olmayan ev, harem-selamlık ayrımının sokaktan baĢlatıldığı 

örneklerdendir. Bu bölümlere, birbiriyle doğrudan iliĢkisi olmayan iki ayrı ―hayat‖a açılan, iki ayrı 

kanatlı cümle kapısıyla girilir. Her iki hayatta yer alan iki ayrı merdiven üst katlardaki harem ve 

selamlık bölümlerine çıkar. Asıl selamlık katı evin üçüncü katıdır. Bu katta selamlık odası (baĢoda) bir 

taraftan bitiĢikteki harman meydanına, diğer taraftan ise sokağa cephelidir. Bu katta ayrıca bir baĢka 

oda (kıĢlık oda) ile ―aĢevi‖, ―abdestlik‖ ve ―kilerlik‖ de yer alır. Selamlığın harem bölümüyle 

bağlantısı orta katta, merdivenin çıktığı çardağa açılan bir kapıyla kurulur. Aynı çardağa açılan ―kazan 

ocağı‖ tabir edilen oda, selamlık bölümünde misafirin olmadığı zamanlarda evin kadın sakinlerinin, 

mevsimlik iĢlere göre toplu yiyecek hazırlamak için kullandıkları mekândır (Günay, 1998: 138) 

(Resim 4).  

 
Resim 4: Safranbolu, Hacı Salih PaĢa Bağ Evi zemin, orta ve üst kat planları (Günay‘dan iĢlenerek) 

 
Safranbolu, Kaymakamlar Konağı: 

Tarihi bilinmeyen Kaymakamlar Konağı‘nda selamlık bölümü Hacı Salih PaĢa Bağ Evi‘nden 

farklı olarak orta katta yer alır. Selamlık giriĢi sokaktandır. Doğrudan orta ve üst kattaki harem 

bölümüne çıkan merdiven ise bahçe tarafında, birkaç basamakla çıkılan küçük bir giriĢ biçimindedir. 

Selamlık kanatlı kapısı, içinde ahırın da bulunduğu Safranbolu evleri için yaygın bir mekân olan geniĢ 

bir ―hayat‖a açılır. Burada yer alan ahĢap merdiven sadece orta kattaki selamlık bölümüne çıkar. Bu 

katta bu bölümün haremle iliĢkisi bir kapı ve bir dönme dolapla kurulur. Dönme dolap, harem 

bölümünde hazırlanan yiyeceklerin selamlığa aktarılması için tasarlanmıĢ, Safranbolulu yapı 

ustalarının parlak zekâsının incelikli bir ürünüdür. Bu katta, harem bölümünde yer alan oda hem 

selamlığa, hem de harem sofasına açılan iki kapısıyla bir geçiĢ mekânı niteliğindedir. Sokağa ve 

bahçeye cepheli baĢoda ile birlikte kıĢlık selamlık odası ve abdestlik de selamlık bölümünü oluĢturur 

(Resim 5).  
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Resim 5: Safranbolu, Kaymakamlar Konağı zemin, ara, orta ve üst kat planları (Günay‘dan iĢlenerek) 

 
Çorum, Abbasoğulları (Aykaç) Konağı: 

20. yüzyılın ilk yarısında inĢa edildiği düĢünülen yapının biri sokağa, diğeri bahçeye açılan iki 

kapısı vardır (Tuluk, 2010: 67). Açıldığı bölümün oda düzeni, sokakla iliĢkili bu kapının selamlık 

giriĢi olduğunu düĢündürür. Ġki odanın açıldığı giriĢ holü çift kanatlı bir baĢka kapıyla yapının diğer 

bölümünden ayrılır. Burada yer alan iki odadan birisinin, harem olduğu anlaĢılan diğer bölümle 

doğrudan iliĢki kurmaması, diğer odanın ise hem giriĢ holüne, hem de harem bölümüne açılan iki 

kapısının bulunması bu yargıyı güçlendirir. Ġçerisinde ocaklık bulunan ve sokağa cepheli odanın kıĢlık 

selamlık odası olarak kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Orta sofaya yerleĢtirilen çift kollu ahĢap merdivenle 

çıkılan üst kat tümüyle harem kullanımına ayrılmıĢtır (Resim 6).  
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Resim 6: Çorum, Abbasoğulları (Aykaç) Konağı zemin ve üst kat planları (Tuluk arĢivi) 

 
Çorum, Kavukçular Konağı: 

Bugün ayakta kalabilmiĢ pek çok geleneksel Çorum evinde olduğu gibi Kavukçular Konağı da 

20. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilir (Tuluk, 2010: 69). Yapı, harem ve selamlık bölümlerinden 

oluĢur. Selamlık, üst katta, orta sofalı yapının güney kanadında, orta sofaya açılan üç odadan ibarettir. 

Selamlık giriĢi, bugün yok olan çıkmaz bir sokaktan, harem giriĢi ise bahçedendir. Yapıyı iki yönde 

saran sokağa çıkma yapan oda, baĢoda olmalıdır. Ġçerisinde gömme dolaplar ve ocaklık bulunan 

odanın ise kıĢlık selamlık odası olduğu anlaĢılmaktadır. Cephesi olmayan, içerisinde ocaklık bulunan 

küçük odanın ise mutfak olarak kullanıldığı açıktır. Selamlığın harem bölümüyle iliĢkisi, orta sofaya 

açılan bir kapıyla sağlanmıĢtır (Resim 7).  

 
Resim 7: Çorum, Kavukçular Konağı zemin ve üst kat planları (Tuluk arĢivi) 

 

Divriği, Ayan Mehmed Ağa Konağı: 

Karamahmudoğlu Mehmed Ağa‘nın 1838 yılında inĢa ettirdiği konak Divriği‘nin en görkemli 

yapısıdır (Sakaoğlu, 1978: 70). Harem ve selamlık olarak planlanmıĢtır. ―DıĢarı daire‖ olarak tabir 

edilen selamlık bölümünün birbirinden bağımsız iki ayrı avluya açılan iki selamlık cümle kapısı 

vardır. Sakaoğlu, boyutları ve mekân hiyerarĢisi bağlamında küçük avlulu olanın hizmetlilerin ve 

hayvanların girip çıkması için planlanmıĢ olabileceğini belirtir (Sakaoğlu, 1978: 73). Bu avludan üst 

kattaki selamlık bölümüne çıkan bir merdiven vardır. Asıl selamlık giriĢinin ise büyük avludan olduğu 



759 

açıktır. Gerek avlunun geniĢliği, gerekse burada yer alan merdivenin üst katta ulaĢtığı mekân dizilimi 

bunu açıkça hissettirir. Sakaoğlu bu durumu Ģu Ģekilde yorumlamıĢtır (Sakaoğlu, 1978: 73): 

“…Â‟yan Ağa Selâmlık Dairesi, dört sokağın kesiştiği bir yol ağzında ve geniş Hasanbeg 

tarlasının kenarında, görene ürperti veren bir heybetle yükselir. Anlatıldığına göre gerek bu 

dış heybet, gerekse kapılarda, merdivenlerde, odalarda, pencerelerde görülen genişlik, 

yükseklik, büyüklük, yalnızca „hacmi büyük tutma‟ gayretinin eseri değildir: Rûhî tesir 

uyandırma ana düşüncesi temelden saçağa kadar hâkim kılınmıştır. Ağa‟nın kudreti, 

yenilmezliği, zenginliği, çevresini saran bodur evlerin ortasında bu muhteşem konakla temsil 

edilmiştir.” 

 
Resim 8: Divriği, Ayan Mehmed Ağa Konağı zemin ve üst kat planları (Sakaoğlu‘ndan iĢlenerek) 

 

―Ayakçak‖ tabir edilen merdivenle üst katta önce ―ayakçakbaĢı‖na, oradan bir kapı ile geniĢ 

bir selamlık sofasına geçilir. KıĢ odası, baĢoda, kahve ocağı, yaz odası bu geçiĢ mekânının iki kenarı 

boyunca sıralanmıĢ odalardır. Bunlar ya selamlık avlusuna ya da sokağa bakarlar. Bu bölümde ayrıca, 

misafirlerin kalabilecekleri odalar, evin erkek sakinlerinin kullandığı ―mabeyn odası‖, evde erkek 

misafirlerin olmadığı zamanlarda evin kadınlarının günlük iĢlerini gördüğü ―divanhane‖ ve tuvalet yer 
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alır. Selamlık bölümü, ―mabeyn sofası‖na açılan bir kapıyla ―içeri daire‖ olarak tabir edilen harem 

bölümüne bağlanır (Resim 8).  

 
Divriği, Hafislioğlu Ebubekir Efendi Evi: 

19. yüzyılın baĢında inĢa edildiği düĢünülen Hafislioğlu Ebubekir Efendi Evi‘nin selamlık 

bölümünün sonradan eklendiği düĢünülmektedir. 1850-1860‘lı yıllarda inĢa edildiği belirtilmiĢtir 

(Sakaoğlu, 1978: 88). Ayrı bir selamlık giriĢi yoktur. Ortak bir cümle kapısından önce selamlık 

avlusuna, oradan da ―ortakapı‖ tabir edilen kanatlı kapıdan harem avlusuna geçilir. Harem tek katlıdır. 

Selamlık avlusunda, selamlık üst katına çıkan bir merdiven ile seyis odası, ahır ve samanlık gibi evin 

erkek çalıĢanlarının kullandığı bölümler yer alır. Selamlık bölümünün üst katı, Ayan Mehmed Ağa 

Konağı‘ndaki mekânların mütevazı örneklerini barındırır. Bunlar, ayakcakbaĢı, divanhane, kıĢ odası, 

baĢoda (yaz odası), mutfak ve konaklamaya uygun bir misafir odasıdır (Resim 9).  

 
 

Resim 9: Divriği, Hafislioğlu Ebubekir Efendi Evi zemin ve üst kat planları (Sakaoğlu‘ndan iĢlenerek) 

 

Erzurum, Dursun Akal Evi:  
1754 inĢa tarihli olan Dursun Akal Evi‘nde harem-selamlık ayrımı dıĢ kapılardan baĢlar 

(Karpuz, 1984: 44). Her iki bölüme aynı sokağa açılan iki farklı giriĢle ulaĢılır. Harem ve selamlık 

kapıları, Erzurum evlerinin ―tandırevi‖ ile birlikte asli mekânlarından sayılan iki ayrı ―avlu‖ya 

açılırlar. Her iki avluyu, dolayısıyla harem ve selamlık bölümlerini birbirine bağlayan bölüm 

―tandırevi‖dir. Selamlık odaları üst kattadır ve bu kata çıkıĢı sağlayan merdiven selamlık avlusunun 

bir köĢesinde yer alır. Üst katta, birisinde ―makat‖ tabir edilen sedir ile gusülhanenin yer aldığı iki 

selamlık odası, Karpuz‘un, Erzurum evlerinde iklimin etkisiyle küçüldüğünü belirttiği bir sofaya açılır 

(Karpuz, 1984: 44). Bu sofaya açılan bir diğer oda ise, içerisinde kahve ocağı da bulunan küçük sandık 

odasıdır (Resim 10).  
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Resim 10: Erzurum, Dursun Akal Evi zemin ve üst kat planları (Karpuz‘dan iĢlenerek) 

 
Erzurum, Hanağasıgilin Evi: 

19. yüzyılın baĢına tarihlendirilen Hanağasıgilin Evi‘nde Dursun Akal Evi‘nden farklı bir 

uygulama vardır (Karpuz, 1984: 50). Burada harem-selamlık ayrımı yapının iç mekânında baĢlar. 

Binaya giriĢ tektir. Harem ve selamlık bölümleri her iki katta da ―tandırevi‖nin iki kenarına 

yerleĢtirilmiĢtir. Ġçerisinde bağımsız bir merdiveni de barındıran ve zemin ve üst katta birer odadan 

meydana gelen selamlık bölümüne, avluya açılan bir kapıdan ulaĢılır. Zemin kattaki odanın bir 

köĢesinde gusülhane bulunur. Mevcut izler selamlık bölümünden zemin katta ―tandırevi‖ne, üst katta 

ise harem sofasına birer kapının olduğunu gösterir (Resim 11).  

 

 
Resim 11: Erzurum, Hanağasıgilin Evi zemin ve üst kat planları (Karpuz‘dan iĢlenerek) 

 
Bitlis, Abdülmecid Eren Evi: 

Ġki katlı Abdülmecid Eren Evi kitabesine göre 1910 yılında inĢa edilmiĢtir (Sayan ve Öztürk, 

2001: 18). Sokaktan yüksek duvarlarla ayrılan ve ―hayat‖ tabir edilen avluya tek kanatlı bir cümle 

kapısıyla girilir. Ayrıca bir selamlık giriĢi yoktur. Hayat, barındırdığı iki ocağı, ―teĢt‖ tabir edilen 

çamaĢır yıkama elemanı ve ahırı ile günlük yaĢamın döndüğü bir mekândır. Ev sakinlerinin ―divan 

odası‖ tabir ettiği, hayattan doğrudan giriĢi olan oda selamlık olmalıdır. Bu odanın, evin giriĢ holüne 

açılan bir baĢka kapısının daha olması bu yargıyı güçlü kılan bir baĢka düzenlemedir (Resim 12).  
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Resim 12: Bitlis, Abdülmecid Eren Evi zemin ve üst kat planları (Sayan ve Öztürk‘ten iĢlenerek) 

 
Bitlis, Burhan Bayhan Evi: 

Kitabesine göre 1860 yılında inĢa edilen Burhan Bayhan Evi, iki katlı harem ile tek katlı 

selamlık bölümünden oluĢur (Sayan ve Öztürk, 2001: 19). Abdülmecid Eren Evi‘ndeki gibi ayrı bir 

selamlık giriĢi yoktur. Çift kanatlı bir cümle kapısından avluya geçilir. Avlu; ahır, harem katına çıkan 

merdiven, hela ile selamlık bölümünü birbirine bağlar. Selamlık kapısından, önce içinde ocak bulunan 

hole, oradan da selamlık odasına geçilir. Bu odanın bir köĢesinde ―çol‖ tabir edilen gusülhane dikkat 

çekicidir (Resim 13). 

 
Resim 13: Bitlis, Burhan Bayhan Evi zemin ve üst kat planları (Sayan ve Öztürk‘ten iĢlenerek) 

 
Harem-Selamlık İlişkisi Üzerine Bazı Tespitler 

1. Girişler:  

Mahremiyet bağlamında harem-selamlık ayrımının en derin gözlendiği planlama yaklaĢımının, 

söz konusu ayrımın giriĢ kapılarından itibaren kurgulandığı örneklerde yattığı söylenebilir. Safranbolu 

Hacı Salih PaĢa Bağ Evi, Divriği Ayan Mehmed Ağa Konağı ve Erzurum Dursun Akal Evi‘nde 

doğrudan yapıya açılan harem ve selamlık kapıları vardır. Safranbolu‘da Kaymakamlar Konağı ile 

Çorum‘da Abbasoğulları (Aykaç) ve Kavukçular Konakları‘nda ise durum biraz daha farklıdır. Bu 

örneklerde biri sokaktan doğrudan yapıya, diğer ise bahçeye açılan iki sokak kapısı dikkat çekicidir. 

Harem bölümüne bahçeden geçilirken, sokakla iliĢkili diğer kapı ise doğrudan selamlık bölümüne 

açılır.  

Bazı örneklerde cümle kapısı tektir. Bunlar, harem ve selamlık ayrımının diğer örneklerin 

aksine sokaktan değil, bölgesel olarak farklı isimlerle anılan geçiĢ mekânlarından yapıldığı 

örneklerdir. Bitlis evlerinde ―hayat‖ denilen ve etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan; Erzurum 
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evlerinde ―avlu‖ denilen ve evin giriĢ holü niteliğinde olan; Divriği evlerinde yine ―avlu‖ denilen 

ancak etrafı yine yüksek duvarlarla sarılmıĢ mekâna açılan harem ve selamlık kapıları vardır. Divriği 

Hafislioğlu Ebubekir Efendi Evi, Erzurum Hanağasıgilin Evi, Bitlis Abdülmecid Eren Evi, Bitlis 

Burhan Bayhan Evi bunlardandır. Ġstanbul Ġstinye, Ġsmail PaĢa Yalısı‘nda ―kabul odası‖ bahçeyle 

doğrudan iliĢki olan ―taĢlık‖ta yer alır. Ġstanbul Cihangir, cami yanındaki evde ise farklı bir uygulama 

dikkat çekicidir. Yaygın uygulamanın aksine burada harem giriĢi sokağa, selamlık giriĢi ise bahçeye 

açılır. 

2. Mekân organizasyonu: 

Selamlık bölümlerinin mekânsal zenginliğinin bölgenin sosyo-kültürel dinamiklerine ve 

yapının boyutlarına göre çeĢitlilik gösterdiği söylenebilir. En yalın örneklerde bir selamlık holü ile bir 

ya da iki odadan ibaret olan bu bölümler, çok daha görkemli ayan konaklarında bölgesel etimolojik 

farklılıklar akılda tutulmak kaydıyla, ahırdan mabeyn odasına, misafir odalarından, kıĢlık baĢodaya 

kadar geniĢ bir çeĢitlilikle inĢa edilmiĢlerdir. Bu bağlamda, Ġstanbul Cihangir‘de cami yanındaki ev 

selamlık sofasına açılan bir baĢoda ile tuvalet bölümünden ibaret iken, Divriği‘de Ayan Mehmed Ağa 

Konağı‘nda zemin katta ahırlar, hizmetli odası ve atörtmesi; üst katta selamlık sofası etrafına yayılmıĢ 

baĢoda, kıĢodası, yazodası, kahveocağı, tuvalet, misafir odaları, mabeyn odası, divanhane gibi geniĢ 

bir mekânsal çeĢitlilikle inĢa edilmiĢtir. Hacı Salih PaĢa Bağ Evi ve Kaymakamlar Evi ile birlikte pek 

çok Safranbolu evinde ―abdestlik‖ mekânının varlığı ise bazı birimlerin fonksiyonel gerekliliği 

yanında bölgenin sosyo-kültürel yapısıyla ilgili olabileceğini de düĢündürmektedir.  

Bu çerçevede selamlık bölümlerinin en mütevazı örneklerde erkek misafirleri asgari 

koĢullarda ağırlamaya olanak sağlayacak biçimde kurgulandığı anlaĢılmaktadır. Banisinin ekonomik 

gücüne, toplumsal hiyerarĢideki konumuna ve inĢa edildiği bölgenin sosyal ve kültürel dinamiklerine 

bağlı olarak bu düzenlemenin çeĢitlendiği gözlenmiĢtir.  

Selamlık bölümlerinin katlara göre dağılımında yaygın bir uygulamanın olduğu söylenemez. 

Kat sayısı ne olursa olsun zemin, orta ya da üst katlarda olabilir. DüĢey kullanımdaki bu çeĢitlilik 

yatay kullanımda da kendisini gösterir. Bulunduğu katın bir bölümüne yayılan örnekler yanında tüm 

katın selamlık olarak kullanıldığı örnekler de vardır. Çorum Abbasoğulları (Aykaç) Konağı ilk; 

Safranbolu Hacı Salih PaĢa Bağ Evi ise ikinci tür kullanıma örnek olarak verilebilir. 

Konutun bir ya da birkaç odasını iĢgale edip haremle iliĢkisi her iki sofaya açılan bir kapıyla 

sağlanan selamlık örnekleri vardır. Çorum‘da Kavukçular Konağı, Divriği‘de Ayan Mehmed Ağa 

Konağı, bugün kapatılmıĢ olsa da Erzurum‘da Hanağasıgilin Evi bu tür bir selamlık kullanımı gösterir.  

Bu örneklerde selamlık bölümlerinde ayrıca kurgulanmıĢ bir kahve ocağı, mutfak gibi mekânlar yoksa 

selamlık odalarına servisin harem bölümlerinden yapıldığı anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda 

Safranbolu‘da Kaymakamlar Konağı, harem ile selamlık sofası arasına yerleĢtirilmiĢ dönme dolap 

düzenlemesiyle akılcı bir çözümün ilgi çekici örneğini gösterir.  

Ġstanbul Cihangir‘de cami yanındaki evde, Bitlis Abdülmecid Eren Evi‘nde, Safranbolu 

Kaymakamlar Konağı‘nda, Çorum Abbasoğulları (Aykaç) Konağı‘nda, Bitlis Abdülmecid Eren 

Evi‘nde harem ve selamlık bölümlerine açılan birer kapısı olan bir odanın varlığı ve yaygın kullanımı 

ise ilgi çekicidir.  

Selamlık odalarının ev sakinlerinin günlük iĢlerini gördüğü mahrem açık alanlara cephe 

vermeyecek ya da bundan olabildiğince kaçınılacak biçimde yerleĢtiriliĢinin de ortak bir planlama 

anlayıĢı olduğu söylenebilir. Sokağa cepheli selamlık baĢodalarında böyle bir düzenlemenin 

mahremiyet kaygısı yanında, yapının sokaktan algılanıĢı bağlamında bir temsiliyet ifadesiyle de ilgili 

olduğu düĢünülmelidir.  

3. Selamlık odaları: 

Fonksiyonel gereksinimler bağlamında selamlık odalarının evin diğer odalarından farklı bir 

planlama yaklaĢımı sergilediği söylenemez. Etimolojik farklılıklar bir kenarda tutulursa, gömme 

dolaplar, ocaklıklar, sedirler vb. gibi bölgenin sosyo-kültürel yapısına göre çeĢitlenen sabit donatılar 

selamlık odalarının da olağan elemanlarıdır. Ancak selamlık bölümünün içerdiği mekânsal çeĢitliliğe 

göre bu yaygın durumun dıĢına çıkan uygulamalar da vardır. Çorum‘da Abbasoğulları (Aykaç) ve 

Kavukçular Konakları‘nda, Divriği‘de Hafislioğlu Ebubekir Efendi Evi‘nde yazlık ve kıĢlık selamlık 

odalarına göre söz konusu düzenlemelerin değiĢtiği dikkat çekicidir. Ocaklık ve gömme dolaplar kıĢlık 

odalar için vazgeçilmezken, yazlık selamlık odalarında bu tür düzenlemeler görülmez.  

Söz konusu kalıbın dıĢına çıkan uygulamalar olsa da değiĢmeyen Ģey, selamlıkların, ancak 

özellikle selamlık baĢodalarının az ya da çok bir temsiliyet mekânı oldukları gerçeğidir. Yapı sahibinin 
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toplumsal hiyerarĢideki konumu, önce yapının bulunduğu semtte, dıĢ kitle kurgusunda, selamlığın 

varlığında ve son olarak baĢodaların mekânsal düzenlerinde bir temsiliyet alanı bulduğu açıktır.  
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Özet 

 

Trabzon‘un modern dönem camilerinden olan ve inĢaatı 2005 yılında tamamlanan Mehmet Akif 

Ersoy Camii, yüksek kapasitesi sebebiyle Trabzon Ģehrinin önemli ibadet yapıları arasında yer 

almaktadır. ĠĢlevlerini en iyi Ģekilde yerine getirmeleri açısından camilerin akustik özelliklerinin 

akustik konfor koĢullarını sağlaması önemli bir etkendir. Bu nedenle çalıĢma kapsamında Mehmet 

Akif Ersoy Camii‘nin mevcut akustik özellikleri değerlendirilmiĢ ve sonrasında akustik düzenleme 

önerisinde bulunulmuĢtur. Akustik açıdan mekanların ergonomik olarak optimum koĢullara uygunluk 

durumları sesin nesnel parametreleri üzerinden değerlendirilmektedir. Bu çalıĢma kapsamında 

Mehmet Akif Ersoy Camii için sesin nesnel parametreleri Odeon Version 10.1 bilgisayar programı 

aracılığıyla elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢma kapsamında sesin nesnel parametrelerinden; Reverberasyon Süresi (RT), Erken DüĢme 

Süresi (EDT), Netlik (C80), Belirginlik (D50), Sesin Ġletim Endeksi (STI) değerlendirilmiĢtir. 

Optimum değerler dıĢında kalan değerleri optimum düzeylere getirmek için yüzey malzemelerinde 

değiĢiklik yapılarak bir düzenleme önerisi hazırlanmıĢ, düzenleme önerisine göre simülasyon 

tekrarlanmıĢtır. Düzenleme sonrası elde edilen simülasyon sonuçları da incelenerek yapılan 

düzenlemenin akustik performansa etkisi değerlendirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: akustik, cami, sesin nesnel parametreleri, modelleme 

 

 

A Study on Evaluating the Mehmet Akif Ersoy Mosque in terms of Acoustics 
 

Abstract 

 

The Mosque of Mehmet Akif Ersoy completed in 2005, which is one of the modern mosques of 

Trabzon, because of its high capacity occupies an important place in the religious life of the city. To 

fulfill their functions optimally the acoustical properties of mosques that providing acoustic comfort 

conditions is an important factor. Therefore, in the scope of this study evaluated the acoustic 

properties of Mehmet Akif Ersoy Mosque and made an acoustic arrangement. The ergonomically 

accordance of spaces to acoustically optimum conditions are being evaluated on the basis of objective 

parameters of sound. In the scope of this study the objective parameters of sound for Mehmet Akif 

Ersoy Mosque were obtained through the computer program for Odeon version 10.1. 

The objective parameters of the sound in scope of the study; Reverberation Time (RT), Early 

Decay Time (EDT), Clarity (C80) Definition (D50), Speech Transmission Index (STI) were evaluated. 

For values at outside the optimum ranges to bring to optimum level were made a regulation proposal 

by changing surface materials. According to the regulation proposal, the simulation was repeated. The 

simulation results that obtained after arrangement, examined and the effect of the arrangement on the 

acoustic performance was evaluated. 

 

Keywords: Acoustics, mosque, objective parameters of sound, modeling 
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GĠRĠġ 
 

Ġslam Dini‘nin ibadet mekanı olan camilerin Ġslam toplumlarının kültüründe çok önemli bir yeri 

vardır. Ġlk örnekleri Mecid-i Nebevi ve Mescid-i Kuba olan Ġslam ibadethaneleri yüzyıllar içinde 

geliĢmiĢ, farklı boyut ve tiplerde ibadethaneler inĢa edilmiĢtir (Dia, 2015). Genel olarak camiler; ana 

ibadet salonu, bu salonun içerisinde kıble duvarı üzerinde mihrap ve vaazların verildiği bir minberden 

oluĢmaktadır. Camilerin büyüklüğüne ve ihtiyaca göre son cemaat yeri, kadınlar mahfili, hünkar 

mahfili, müezzin mahfili, mahfil katı gibi farklı bölümler ve donanımlar da bulunabilmektedir (Ġlban, 

2016). Temel iĢlevi ibadetlerin gerçekleĢtirilmesi olan camilerin bu iĢlevlerini en iyi Ģekilde yerine 

getirebilmeleri için akustik konfor koĢullarını sağlayacak Ģekilde tasarlanmaları gerekmektedir. Namaz 

sırasında Kuran-ı Kerim okumalarının ibadet edenler tarafından en iyi Ģekilde algılanması ve vaaz 

sırasında yapılan konuĢmaların ibadet edenler tarafından en düzgün Ģekilde anlaĢılması, camilerin 

akustik konfor koĢullarına en uygun biçimde tasarlanmalarıyla sağlanabilmektedir. 

Mekanların akustik konfor koĢullarını sağlamaları günümüzde sesin nesnel parametreleri ile 

değerlendirilmektedir. Abdou, bilgisayar simülasyonu ile en ideal cami geometrisi üzerine yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada en iyi sonuçların kare formlarda elde edildiği sonucuna ulaĢmıĢtır (Abdou, 2003). 

Carvalio ve Feritas, Lisbon Merkez Camii‘nin akustik niteliklerini değerlendirmiĢ ve sonuçları 

Portekiz‘in farklı bölgelerindeki Katolik kiliseleri ve Ġslam dünyasının farklı bölgelerindeki camilerle 

karĢılaĢtırmıĢlardır. KarĢılaĢtırmada, çalıĢma kapsamında yer alan Camilerdeki reverberasyon 

sürelerinin Katolik Kiliselerindeki reverberasyon sürelerine göre daha düĢük düzeyde olduğu 

sonucuna varılmıĢtır (Carvalho ve Freitas, 2011). Gavrea vd., Romanya‘da bir kilisenin akustik 

düzenlemesi konusunda, sesin nesnel parametrelerinin elde edilmesi için deneysel bir çalıĢma 

yapmıĢlardır. Kilisenin iç yüzeylerinde delikli alçı paneller kullanılarak yapılan düzenleme 

çalıĢmasında, delikli alçı panellerin çınlama süresinin düĢürülmesi için uygun bir yüzey malzemesi 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. (Gavrea vd, 2012). Kavraz, Trabzon ÇarĢı Camii‘nin akustik özelliklerini 

bilgisayar simülasyonu yöntemi ile incelemiĢ, yüzeylerde uygulanan ahĢap kaplamanın çınlama 

süresinin azaltılması için kullanıĢlı bir malzeme olduğu sonucuna varmıĢtır (Kavraz, 2012). 

Akustik açıdan değerlendirmesini yapmıĢ olduğumuz Mehmet Akif Ersoy Camii Trabzon‘un 

Bahçecik Mahallesi‘nde 2005 yılında ibadete açılmıĢtır (Haber61, 2015). Osmanlı camilerine benzer 

Ģekilde, fakat betonarme konstrüksiyon ile inĢa edilen caminin alanı ana ibadet salonu ve mahfil 

katları ile birlikte 1248 m
2
‘dir. Camii, 1300 kiĢiye aynı anda hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir ve 

ana ibadet salonunun toplam iç hacmi 18000 m
3
 olup kiĢi baĢına düĢen iç hacim miktarı 13,8 m

3
‘tür. 

Mehmet Akif Ersoy Camii‘ne ait görünümler ile caminin plan ve kesiti ġekil 1‘de yer almaktadır. 

 

a)  
 

b)  
 

c)  d)  
ġekil 1: Mehmet Akif Ersoy Camii‘ne ait görünümler ile camiye ait plan ve kesit 

a. Caminin dıĢ görünümü. b. Caminin iç görünümü. c. Caminin planı. d. Caminin kesiti. 

Kaynak: Trabzon Bld., 2015. 
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Bu çalıĢma kapsamında sesin nesnel parametrelerinden Çınlama Süresi (RT), Erken DüĢme 

Süresi (EDT), Belirginlik (D50), Netlik (C80) ve KonuĢmanın Ġletim Endeksi (STI) parametreleri 

değerlendirilmiĢtir. RT parametresi, parametresi kapalı bir ortamda ses kaynağı kapatıldıktan sonra ses 

düzeyinin 60 dB azalması için geçen süreyi ifade etmektedir (Long, 2006). EDT parametresi, yine 

kapalı bir ortamda ses kaynağı kapatıldıktan sonra ses düzeyinin 10 dB azalması için geçen sürenin 6 

katını ifade etmektedir (ISO 3382, 2009). D50 parametresi, kapalı bir ortamda ses kaynağı 

kapatıldıktan sonra ilk 50 ms‘lik süre içerisinde alıcı nokta üzerine gelen yansıyan ses enerjisinin alıcı 

nokta üzerine gelen toplam yansıyan ses enerjilerine oranını ifade etmektedir (Barron, 1993). C80 

parametresi, kapalı bir ortamda ses kaynağı kapatıldıktan sonra ilk 80 ms‘lik süre içerisinde alıcı 

noktaya gelen yansıyan ses enerjilerinin ilk 80 ms‘lik süreden sonra alıcı nokta üzerine gelen yansıyan 

ses enerjilerine oranını ifade etmektedir (Barron, 1993). STI parametresi konuĢma içerisinde net 

anlaĢılabilen hecelerin oranı üzerine kurgulanmıĢ bir parametredir. (Wijngaarden vd, 2012). 

 

YAPILAN ÇALIġMALAR 

 

Mehmet Akif Ersoy Camii‘nin akustik niteliklerinin değerlendirilmesi için yapılan bu çalıĢmada 

Caminin Trabzon Belediyesi Ġmar Müdürlüğü (2015)‘nden temin edilen mimari projesine ve yerinde 

yapılan gözlemler sonucu elde edilen verilere göre Sketchup 8 programında 3D modeli 

oluĢturulmuĢtur (ġekil 2a). 3D model ODEON 10.1 Combined programına aktarılarak modelin iç 

yüzeylerine gerekli malzeme atamaları yapılmıĢ (Tablo 1), program kullanım kılavuzunda yer alan 

veriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra simülasyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir 

(ġekil 2b). Simülasyon sonrası elde edilen sonuçlar optimum değerlerle karĢılaĢtırılmıĢ, optimum 

değerleri sağlamayan sonuçların düzeltilmesi için yüzey malzemeleri değiĢimi yoluyla akustik 

düzenleme önerisi hazırlanmıĢtır. Akustik düzenleme önerisine göre model yeniden düzenlenip 

simülasyon iĢlemi tekrarlanmıĢ, düzenleme sonrası elde edilen değiĢim incelenmiĢtir. Simülasyonlar 

gerçekleĢtirilirken camide gerçekleĢen faaliyet modlarından kullanım sıklığı en fazla olan ses 

kaynağının mihrapta olduğu namaz durumunda, camilerin vakit namazlarındaki doluluk durumunu 

temsilen %50 doluluk oranı değerlendirilmiĢtir. Bir vakit namazı esnasında sesli eylemler ibadet 

edenlerin ayakta olduğu durumlarda daha fazla gerçekleĢtirildiği için, ibadet edenler de ayakta durma 

pozisyonunda değerlendirilmiĢtir.  

 

  a.   b.  

ġekil 2: Mehmet Akif Ersoy Camii 3D model ve simülasyon görüntüleri.  

a. Camii‘nin 3D modeli b. Camii‘nin simülasyonu 
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Tablo 1: Mehmet Akif Ersoy Camii Mevut Durumdaki Yüzey Malzemeleri ve Ses Yutma 

Katsayıları
 

  

No Yüzey  Malzeme ODEON Kodu 

Ses Yutma Katsayıları 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1 

kHz 

2 

kHz 

4  

kHz 

Zemin 

yüzeyleri 

1 
Zemin 

döĢemesi 
Halı 7005 0,08 0,24 0,57 0,69 0,71 0,73 

2 
Ġbadet 

edenler 
Ġnsan 11050 0,15 0,23 0,56 0,78 0,88 0,89 

Duvar 

yüzeyleri 

3 

Ön duvar   

(mihrap 

çevresi)        

Seramik 2001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

4 
Duvar 

yüzeyleri 
Sıva 4002 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 Pencereler Cam 10003 0,16 0,24 0,56 0,69 0,81 0,78 

6 Kapılar AhĢap * 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,09 

7 Mihrap Mermer 2001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Tavan- 

kubbe 

yüzeyleri 

8 
Yan ve arka 

tavanlar 
Sıva 4002 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

9 
Kubbe 

yüzeyleri 
Sıva 4002 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Diğer 

yüzeyler 

10 

Minber ve 

ortadaki 

mahfil 

Mermer 2001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

11 
Minber altı 

kapı 
Metal 5000 0,3 0,25 0,2 0,1 0,1 0,15 

Kaynak: Odeon, 2010; * Abdulrahimov, 2005 

 

Akustik konfor koĢulları açısından görülen olumsuzlukları düzeltmek için oluĢturulan çözüm 

önerisinde ana ibadet salonunun ön kısmında seramik kaplamalar artırılarak yansıtıcı yüzeylerin ve 

dolayısıyla erken yansımaların oranının artması sağlanmıĢtır.  Arka kısmında düz yüzeylerde lamine 

ahĢap levha, kubbe yüzeylerinde akustik sıva kullanılarak ses yutucu yüzeylerin artırılıp çınlama 

süresinin ve geç yansımaların oranının azalması sağlanmıĢtır. Ana ibadet salonunun yan taraflarında 

duvar yüzeyleri lamine ahĢap, tavan yüzeyler ise alçıpan levhalar ile kaplanmıĢtır (ġekil 3), (Tablo 2).  

Böylece alçak frekanslardaki yansımaların azaltılması amaçlanmıĢtır. 

 

a)  b)  

 

ġekil 3: Akustik düzenleme önerisinde değiĢiklik yapılan yüzeyler. 

a. Zemin düzleminden görünüm, b. Kat düzleminden görünüm 
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Tablo 2: Mehmet Akif Ersoy Camii düzenleme önerisi, değiĢiklik yapılan yüzeyler, uygulanan 

yeni malzemeler ve bu malzemelerin ses yutma katsayıları 

  

No Yüzey 
Mevcut 

Malzeme 

Önerilen 

malzeme 

ODEON 

Kodu 

Ses Yutma Katsayıları 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1   

kHz 

2   

kHz 

4  

kHz 

Duvar 

yüzeyleri 

1 

Ön 

duvardaki 

sıva 

yüzeyler 

Sıva Mermer 2001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

2 

Yan duvarlar  Sıva 
Lamine 

ahĢap 
* 0,32 0,13 0,05 0,05 0,06 0,13 

3 

Arka 

duvarlar 
Sıva 

Lamine 

ahĢap 
* 0,32 0,13 0,05 0,05 0,06 0,13 

4 

Balkon kapı 

önü girinti 
Sıva Kontrplak * 0,63 0,42 0,35 0,12 0,08 0,08 

Kubbe-

tavan 

yüzeyleri 

5 

Ön 

kemerlerin 

minbere 

bakan 

yüzleri 

Sıva Mermer 2001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

6 

Yan  

tavanlar (her 

iki kat) 

Sıva Alçıpan ** 0,41 0,28 0,15 0,06 0,05 0,02 

7 

Arka yarım 

kubbe, köĢe 

kubbeler, 

arka balkon 

üstü 

kubbeler 

Sıva 
Akustik 

sıva 
* 0,27 0,31 0,31 0,31 0,33 0,04 

Kubbe-

tavan 

yüzeyleri 8 

Arka 

tavanlar 
Sıva 

Lamine 

ahĢap 
* 0,32 0,13 0,05 0,05 0,06 0,13 

Diğer 

yüzeyler 9 
Ön kolonlar Sıva Mermer 2001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Kaynak: Odeon, 2010;* Acoustic Project, 2015;** Stroyklub, 2015 

 

Değerlendirmede kullanılan sesin nesnel parametrelerinin optimum değer aralıkları 

belirlenirken, RT değeri için Kayılı (2005)‘in önerdiği optimum değerler Abdulrahimov ( 2005)‘in 

önerdiği tolerans aralığına göre hesaplanarak optimum RT aralığının alt ve üst sınırları tespit 

edilmiĢtir. EDT değerleri için Gade (1989)‘nin önerdiği RT-EDT iliĢkisi, belirlenen RT alt ve üst 

sınırlarına uygulanmıĢ, EDT alt ve üst sınırları tespit edilmiĢtir. D50 optimum değerleri için ISO 

standartlarındaki %30 - %70 aralığı (ISO 3382, 2009), C80 optimum değerleri için ise Beranek 

(1996)‘nın önerdiği -4dB +4dB aralığı esas alınmıĢtır. STI parametresi için de yeterli kabul edilen 0,45 

ve üzeri değerler esas alınmıĢtır (Long, 2008). 

 

SĠMÜLASYON SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Bu bölümde, Mehmet Akif Ersoy Camii‘nin mevcut durumu ve akustik düzenleme sonrasındaki 

durumu için gerçekleĢtirilen simülasyon iĢlemlerinin sonuçları, birbirleriyle ve optimum değerlerle 
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karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir. Sayısal sonuçların yer aldığı grafiklerdeki ―m‖; mevcut 

durumundaki sesin nesnel parametre değerlerini, ―d‖; ise düzenleme sonrasında elde edilen sesin 

nesnel parametre değerlerini ifade etmektedir. 

Mevcut durumda RT değerleri orta frekanslarda optimum düzeyde, optimum üst sınırına yakın 

olarak elde edilirken alçak frekanslarda ise çok yüksek değerlerde elde edilmiĢtir. Frekans bantlarında 

RT değerlerinin dağılımı düzensiz olarak gerçekleĢmiĢtir. Düzenleme önerisi sonrası RT değerleri orta 

frekanslarda bir miktar aĢağı çekilerek alt sınıra yaklaĢtırılmıĢ, alçak frekanslarda ise daha yüksek 

miktarda düĢürülerek frekanslar arasında RT değerlerinin dağılımının daha düzenli hale gelmesi 

sağlanmıĢtır. Orta frekanslardaki bu düĢüĢ, anlaĢılabilirliğin iyileĢtirilmesi açısından etkin olmuĢtur 

(ġekil 4).  

 

 
ġekil 4: Düzenleme öncesi ve sonrası elde edilen RT değerleri 

 

Mevcut durumdaki EDT değerleri orta frekanslarda optimum düzeylerde elde edilirken, alçak 

frekanslarda RT değerlerinde olduğu gibi çok yüksek değerlerde elde edilmiĢtir. Düzenleme 

sonrasında EDT değerleri bir miktar azaltılarak,  optimum sınırların altına düĢürülmüĢtür. Fakat RT 

değerinin üzerinde olduğu için bu durum bir olumsuzluk teĢkil etmemektedir. Alçak frekanslarda, RT 

sonuçlarında olduğu gibi değerlerin yüksek miktarda azaltılması, frekanslar arasındaki EDT dağılımını 

daha dengeli bir hale getirmiĢtir (ġekil 5). 

 

 
ġekil 5: Düzenleme öncesi ve sonrası elde edilen EDT değerleri 
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Mevcut durumdaki D50 değerleri orta frekanslarda optimum düzeylerin bir miktar altında 

oldukları elde edilirken, yapılan düzenleme ile RT değerlerinin orta frekanslarda bir miktar 

düĢürülmesi sonucu D50 değerleri de bir miktar yükselerek optimum alt sınırına yaklaĢtırılmıĢtır. 

Alçak frekanslardaki RT değerlerinin azaltılması sonucu, değerlerin frekanslar arasında daha dengeli 

olarak dağılması D50 parametresi sonuçlarına da yansımıĢtır (ġekil 6). 

 

 
ġekil 6: Düzenleme öncesi ve sonrası elde edilen D50 değerleri 

 

Mevcut durumdaki C80 değerleri, orta frekanslarda optimum aralıkta elde edilirken alçak 

frekanslarda optimum değerlerin oldukça altında elde edilmiĢtir. Düzenleme sonrasında orta 

frekanslardaki değerler optimum aralıkta daha merkezi değerlere yükseltilmiĢtir.  Alçak frekanslarda 

ise daha da yükseltilerek, orta frekanslardaki değerlere yaklaĢtırılması ile frekans bantlarındaki 

dağılımın daha dengeli olması sağlanmıĢtır (ġekil 7). 

 

 
ġekil 7: Düzenleme öncesi ve sonrası elde edilen C80 değerleri 

 

Mevcut durumda STI değeri 0.42 ile ―zayıf‖ kategorisinde iken, düzenleme sonrasında 0,45 

düzeyine çıkartılarak optimum düzey elde edilmiĢtir (ġekil 8). 
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ġekil 8: Düzenleme öncesi ve sonrası elde edilen STI değerleri 

 

SONUÇ 

 

Mehmet Akif Ersoy Camii‘nde yapılan akustik düzenleme genel anlamda baĢarılı olmuĢtur. Ġç 

hacmi yeterince geniĢ ve kiĢi baĢına düĢen iç mekan hacmi yeterli düzeyde olan Caminin 

geometrisinde hiçbir değiĢiklik yapmaya gerek kalmadan, sadece yüzey malzemelerini değiĢtirerek 

optimum değerlerin elde edilmesi, D50 parametresi dıĢında yeterli olmuĢtur. Akustik düzenlemede 

kullanılan alçıpan levha ve lamine ahĢap levhaların ses yutma karakteristikleri sayesinde alçak ve orta 

frekanslar arasındaki farklılıklar azaltılmıĢ, nesnel parametre değerlerinin frekanslardaki dağılımları 

daha dengeli hale getirilmiĢtir.  Caminin kıble duvarında yansıtıcı yüzeylerin artırılması ve arka duvar 

yüzeyindeki yutucularla geç yansımaların azaltılması sayesinde D50 ve STI değerlerinde önemli 

iyileĢmeler elde edilmiĢtir. Düzenleme sonrasında D50 değerleri optimum düzeylere oldukça 

yaklaĢtırılmıĢ, STI ise optimum düzeye getirilmiĢtir. Optimum değer aralığında, alt sınırlara yakın 

değerlerde elde edilen C80 değerleri ise yükseltilerek merkezi değerlere yaklaĢtırılmıĢtır.  
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