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Önsöz
Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar,
Her

yıl

periyodik

olarak

düzenlenmesi

planlanan

Uluslararası

Akdeniz

Sempozyumu’nun ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi ve
Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi.
Özelde Akdeniz

Bölgesi illeri

(Adana, Antalya,

Burdur,

Hatay,

Isparta,

Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye dâhil) ile bu illerimizin ilçeleri ve her türlü yerleşim
birimlerini ele alan, genelde ise aşağıdaki alanlara giren her türlü bilimsel araştırma ve
akademik çalışmaya sempozyum kapsamında yer verildi.
Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin
kültürel birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli yaşam alanlarındandır.
Mersin Akademi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile bu eşsiz coğrafyaya yönelik olarak
düzenlenen bu uluslararası sempozyumda, geçmişten geleceğe Akdeniz Bölgesi’ne,
Çukurova’ya, Doğu Akdeniz Havzası’na ilgi duyan, bu güzide coğrafyaya gönül bağı olan siz
akademisyen ve araştırmacıları aynı çatı altında, akademik bir ortamda buluşturmaktan onur ve
mutluluk duyduk.
Akdeniz Bölgesi’ne dair her türlü bilgi ve belgeyi aynı potada toplayıp kayıt altına
almak ve güncel bir Akdeniz bilgi platformu oluşturmak temel hedefimizdir. Bu bilgi birikimi,
müteakip süreçte, ilgi duyan herkes ile dijital, matbu, sözlü, görsel-işitsel ortamlarda
paylaşılacaktır.
Akdeniz ve havalisi ile ilgili, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan
sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve arkeolojiye, sosyolojik yapıdan spor ve sanata,
doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların
bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması bu bilgi şöleninin temel amacıdır. Ulusal ve
uluslararası bilim otoritelerinin ilgi ve dikkatlerini Akdeniz Bölgesi üzerine çekerek; Yöremize
dair her türlü konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, temel somut
hedeflerindendir.
Sahip olduğunuz her türlü bilimsel bilgi birikimini, Mersin’in eşsiz tarihsel, doğal,
toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için
teşekkür eder, bundan sonraki sempozyumlarda da sizleri aramızda görmekten mutluluk
duyarız.
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Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI
Mersin Üniversitesi Rektörü
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İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER

CİLT 1 / VOLUME 1
MAVİ BÜYÜME, ÇEVRESEL KAZANIMLARI VE MERSİN İLİ POTANSİYELİ

Ceyhun AKARSU- Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY- Halil KUMBUR
ORTAÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİNİN
TOPLUMDAKİ
ŞİDDETİN
KAYNAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)
Sait AKBAŞLI-Lütfi ÜREDİ-Gökhan ÖZMEN
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SULAK ALANLAR: FAYDALARI,
YÖNETİMİ, İŞLETİMİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER
Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY-Ceyhun AKARSU-Halil KUMBUR
KADIN ÇALIŞANLARIN CAM TAVAN SENDROMU ALGILAMALARI:
EGE BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
Gürkan AKDAĞ-Umut Haydar ÜÇYILDIZ
TRAVMA NEDENİYLE HORİZONTAL KÖK KIRIĞI BULUNAN GENÇ
DAİMİ DİŞİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
Seçkin AKSU
İÇ TİCARET HADLERİNİN TARIMSAL ARAZİ SATIŞLARI ÜZERİNE
ETKİSİ: ÇUKUROVA ÖRNEĞİ
Erkan AKTAŞ-Hakan DOĞAN
TÜKETİM VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÇUKUROVA ÖRNEĞİ

Erkan AKTAŞ-Şahin NAS-Eren Can GÜRBÜZ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK VE
TÜKETİM İLİŞKİSİ
Erkan AKTAŞ-Şahin NAS- Eren Can GÜRBÜZ
MİKRO BOYUTTA HAVUZ KAYNAMADA BUHAR KABARCIĞI
HAREKETİNİN DİNAMİK MODELİ
Erdem ALIÇ-Mehmet DAŞ
YERLİ MUZUN GELECEĞİ AÇISINDAN ANAMUR MUZU ÜRETİMİ,
SORUNLARI VE AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ LİDERLİK ROLÜ
Mehmet Akif ALTINBIÇAK
HATAY’DA HARBİYELİ HEYKELTIRAŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Melih APA
OLGU SUNUMU: TOTAL KORNEAL ERİME İLE SONLANAN
ASPERGİLLUS TERREUS KERATİTİ
Çiğdem ARABACI-Rabiye ALTINBAŞ-Serap Ocak YURTTASER
MERSİNDE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ
Ezgi Bezirhan ARIKAN-H. Duygu BİLGEN
YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE MUT’UN SİYASİ YAPISININ
SOSYOLOJİK ANALİZİ
D. Ali ARSLAN -Fatma DOĞAN -Gülten ARSLAN- Halil ÇAKIR

4

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

KIRSAL KALKINMADA TARIM VE
DESTEKLEME KURUMU (TKDK)’NUN
KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

KIRSAL KALKINMAYI
ROLÜ VE İŞLEVLERİ:

D. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN-İbrahim ALBAYRAK-Ahmet ÇAĞRICI-

Halil ÇAKIR
İNSANİ İLİŞKİLER TEMELİNDE ADANA’DA YAŞAM KALİTESİ
D. Ali ARSLAN-Tuğba KAN
TAŞIT SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ İÇİN TÜP TİPİ DOĞRUSAL
JENERATÖR TASARIMI
Serdal ARSLAN
DİKEY EKSENLİ ZIT DEVİNİMLİ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN
EKSENEL AKILI JENERATÖR TASARIMLARI
Serdal ARSLAN
HETEROJEN KATALİZÖR VARLIĞINDA SOYA YAĞINDAN
BİYODİZEL ÜRETİMİ
Utku ARSLAN-Özgür SÖNMEZ
SAFRAN (CROCUS SATİVUS L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YAŞANAN
SORUNLAR
Hasan ASİL
SINIF YÖNETİMİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SINIF YERLEŞİM
DÜZENLERİNİN İNCELENMESİ
Mustafa ATAŞ - Serdarhan Musa TAŞKAYA
BİR PANGASİUS KÖPEK BALIĞINDA (PANGASİUS PANGASİUS)
YÜZME KESESİ GRANÜLOMU
Ahmet AYDOĞAN-Hamdi AVCI-Erkmen Tuğrul EPİKMEN- S. Serap
BİRİNCİOĞLU
BİR KEDİDE ALİMENTER LENFOMA OLGUSU
Ahmet AYDOĞAN - Mehmet HALIGÜRSİLİFKE’DE ÖRTÜ ALTI MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÖNEMİ
Aşkın BAHAR- Levent SON
AİLELERİN SPOR KULÜPLERİNE GÖNDERDİĞİ ÇOCUKLARINA
SPOR YAPTIRMA NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ
İbrahim BAHÇİVAN-Levent SANGÜN-Zeynep DİNÇ
ADANA İLİNDEKİ AMATÖR SPORCULARIN FAİR PLAY ANLAYIŞI
İbrahim BAHÇİVAN- Levent SANGÜN - F. Pervin BİLİR-Yeliz ŞİRİNTEPKİ YÜZEY METODOLOJİSİ VE İSTENİLİRLİK FONKSİYON
ANALİZİ KULLANILARAK OPTİMUM PROSES PARAMETRELERİNİN
TAHMİN EDİLMESİ
Gökhan BAŞAR - Funda KAHRAMAN - Ganime Tuğba ÖNDER
ASYA SERVİ KAVAĞI (POPULUS USBEKİSTANİCA) ODUNUNUN
BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
İbrahim BEKTAŞ-Gonca Düzkale SÖZBİR-Ayşenur Kılıç AK
OKALİPTUS DİRİ VE ÖZ ODUNLARININ BOYUT STABİLİTESİ
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim Bektaş-Ahmet TUTUŞ-Gamze GÜLTEKİN
KARAKAVAK
(POPULUS
NİGRA)
ODUNUNUN
FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
İbrahim BEKTAŞ-Ayşenur Kılıç AK
AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ İLLERİN BANKA KREDİSİ KULLANIM
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
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Mehmet BEYAZGÜL-Erdinç KARADENİZ
ÇİMENTO HARÇLARININ BOHME AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNDE
ÇELİK LİFLERİN ETKİSİ
Cahit BİLİM-İlker Fatih KARA- Yunus Emre AKKAŞ
TAEKWONDOCULARDA
KAN
AKIMI
KISITLAMA
ANTRENMANLARININ KUVVET GELİŞİMİNE ETKİSİ
Ayşe Hazal BOYANMIŞ-Manolya AKIN

CİLT 2 / VOLUME 2
GIDA KURUTMA SİSTEMİNDE ARMUT ÜRÜNÜNÜN KURUTULMASI
VE KURUMA DEĞERLERİNİN FARKLI REGRESYON ANALİZLERİ
Mehmet DAŞ-Ebru KAVAK AKPINAR
BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNDE FAN HIZININ ISITMA VE
SOĞUTMA YÜKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BU YÜKLERİN FARKLI
HESAPSAL ZEKÂ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ
Mehmet DAŞ-Erdem ALIÇ
GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet DAŞ-Ebru Kavak AKPINAR
DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN BİTKİLER İÇİN
STRATEJİK BİR UYGULAMA OLAN MİKORİZANIN ÖNEMİ
Ayşin Güzel DEĞER-Sertan ÇEVİK
BİR OLGU NEDENİ İLE AMELOGENESİS İMPERFEKTA
Ebru DELİKAN
ÜÇ FARKLI SPOR ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLARIN
DURUMSAL GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Abdurrahman DEMİR-Ali İlhan BARUT-Manolya AKIN
XVII. AKDENİZ OYUNLARININ MERSİN SPOR TURİZMİNE ETKİLERİ

Nevzat DEMİRCİ-Yunus YILDIRIM-Pervin Toptaş DEMİRCİ
FİZİKSEL AKTİVİTE MUCİZE TEDAVİMİZ OLABİLİR Mİ?
Nevzat DEMİRCİ-İrfan YILDIRIM-Pervin Toptaş DEMİRCİ-Yasin ERSÖZ

ÇUKURHİSAR NEKROPOL ALANINDAKİ ÖLÜ KÜLTÜ VE MEZAR
TİPOLOJİSİ
İlbey DÖLEK-Nur İLGÜN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN KAS VE İSKELET SİSTEMİ
BOZUKLUKLARI İLE KİŞİSEL ÖZELLİKLER, KIDEM VE VARDİYALI
ÇALIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ali DUYUM-İrem ERSÖZ KAYA
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİCİLERİN VE
YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN YETİŞKİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI
İbrahim DÜNDAR-Abdullah SAKAR-Erol UYSAL-Cenk AKAY
SENUSİYYE TARİKATI’NIN İSLAM BİRLİĞİ GÖRÜŞÜ VE II.
ABDÜLHAMİD’İN İTTİHAD-I İSLAM SİYASETİ
Nagehan ELEMANA
KOLİKLİ ATLARDA AĞRI SKALALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cenk ER
İŞ HAYATINDAKİ STRESİN ÇALIŞANLARIN ÖZEL HAYATINA ETKİSİ

Sümeyye ER-Nurcan TEMİZ-İrem ERSÖZ KAYA
LAZER KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNOVASYONEL
KAVRAMSAL LAZER GÖZ KORUYUCU ÜRÜN TASARIM SÜRECİ

Orhan ERDEN-Tuncay ŞİMŞEK

6

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINI ETKİLEYEN PSİKOSOSYAL RİSK
FAKTÖRLERİ (2016-2017-2018 KARŞILAŞTIRMASI)
Umut ERGÜN-Funda KAHRAMAN-Uğur EŞME
LABORATUVAR TEKNİSYENLERİNİN MARUZ KALDIĞI ERGONOMİK
RİSKLERİN OWAS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Umut ERGÜN-Funda KAHRAMAN-Uğur EŞME- Mustafa Kemal
KÜLEKÇİ
YERALTI SUYU AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN ENERJİ KAZIK GRUPLARININ
VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

Özgür Lütfi ERTUĞRUL-Fatma Dülger CANOĞULLARI
MERSİN İLİ KENTSEL YERLEŞİM ALANI İÇİN ENERJİ KAZIKLARININ
VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
Özgür Lütfi ERTUĞRUL-Fatma Dülger CANOĞULLARI
Aquifer Thermal Energy Storage İn Mersin Coastal Aquifer: A PreFeasibility Study
Nihan Aydın ERTUĞRUL- Zübeyde Hatipoğlu BAĞCI- Özgür Lütfi
ERTUĞRUL
Kaya Düşmelerine Karşı Koruma Galerilerinin Dinamik Davranış Analizi
Özgür L. Ertuğrul- Semih Aşıcı
GERİ DÖNÜŞÜM (r-PET) POLİESTER İPLİKLERİN ŞÖNİL İPLİK
YAPISINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bestem ESİ-Pınar Duru BAYKAL
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
KADAVRAYA VE KADAVRA BAĞIŞINA YAKLAŞIMLARI
İsmail Yağmurhan GİLAN-Vedia Bennu GİLAN-Zeliha Kurtoğlu
OLGUNUS
TEDAVİ ETKİLİLİĞİ ÇALIŞMALARINA YENİ BİR YAKLAŞIM:
YENİDEN SINIFLANDIRMA İNDEKSİ
Vedia Bennu GİLAN-Asena Ayça ÖZDEMİR
OFİS KOLTUKLARININ ERGONOMİSİNİN İŞ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
İlker GÖKÇE-İrem ERSÖZ KAYA-Mustafa Kemal KÜLEKÇİ
FARKLI AMARANT ÇEŞİTLERİNİN ÇUKUROVA BÖLGESİNE
ADAPTASYONU
Engin GÖNEN-Yeşim Bozkurt ÇOLAK-Attila YAZAR
HANEHALKI TASARRUF VE BORÇLULUK DÜZEYLERİNİN AKDENİZ
BÖLGESİ İLLERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
Fatih GÜNAY-Erdinç KARADENİZ
ÇALIŞMA HAYATINDAKİ KADINLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMES
Selen GÜNAYDIN-Hasan Ejder TEMİZ-İrem Ersöz KAYA
ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞ ETME TARZLARININ İNCELENMESİ
(TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Fatma Sema GÜRKAN - Çilen DEMİR - Kerem BEREKETOĞLU

CİLT 3 / VOLUME 3
İLETKEN ŞEKİLİN DEĞİŞİMİNE GÖRE ENERJİ HASATLAYICILARIN
KARŞILAŞTIRILMASI
Mahmut KABAKULAK-Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU-Serdal ARSLAN
BARA ÜZERİNDEN ENERJİ HASATLAMA
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Mahmut KABAKULAK- Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU-Serdal ARSLAN
TARIMSAL DEĞER ZİNCİRİ
Esra KADANALI-Şekip YAZGAN
KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAYVANCILIK POTANSİYELİ
Esra KADANALI-Şekip YAZGAN
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDE
GELİŞTİRİLEN
YENİ
TURUNÇGİL
ÇEŞİTLERİNİN
MEYVE
ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Güçer KAFA
LİMONLARDA GÖRÜLEN RUMPLE (ÇÖKÜNTÜ) ZARARININ
YÖNEYLERE GÖRE DAĞILIMI
Güçer KAFA-Turgut YEŞİLOĞLU
TEPKİ YÜZEYİ METHODOLOJİSİNE DAYANARAK TAŞLAMA
PARAMETRELERİNİN TASARIMI
Funda KAHRAMAN- -Gökhan BAŞAR - Ganime Tuğba ÖNDER
MERSİN VE ADANA İLLERİNİN İHRACATINA DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ

Fatih KAPLAN-M. Sami SÜYGÜN
KOROZYONDAN KORUNMADA DOĞAL İNHİBİTÖR OLARAK BETA
VULGARİS L. (KIRMIZI PANCAR)’İN YUMUŞAK ÇELİK ÜZERİNE ETKİSİ

Sedef KAPLAN-Gülşen AVCI
DENİZ KABUĞU TOZU KATKILI POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT
MALZEMELERİN SÜRTÜNME VE AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

B. Hakan KARAASLAN-Banu SUGÖZÜ
AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN İLLERİN TURİZM TEŞVİKLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erdinç KARADENİZ-Cemile ÖCEK
ROBOTİK UYGULAMALI STEM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN
ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA VE STEM TUTUMLARINA ETKİSİ
İlknur KAVACIK-Ahmet AKBAŞ
ATÖLYE ORTAMININ ERGONOMİK OLARAK İNCELENMESİ
İrem Ersöz KAYA-İlker SUGÖZÜ
KIZILCIK MEYVESİ, BİLEŞİM ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Serpil Yalım KAYA – Deniz CANLI
KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN
TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yusuf KEPİR-Banu SUGÖZÜ
MERSIN İLINDEKI TÜRKIYE ŞAMPIYONASINA KATILAN RİTMİK
CİMNASTİKÇİLERDE
LATERALİZASYONA
GÖRE
DİNAMİK
DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İnci KESİLMİŞ-Manolya AKIN
KERKÜK'TE YAZILAN İLK YERLI TÜRKÇE SÖZLÜK: LUGÂT-I
TÜRKIYYE VE KERKÜKLÜ HACI ABDULLAH SÂFÎ
Necat KEVSEROĞLU
PREDICS YAZILIMI İLE HASSAS RADAR KESİT ALANI BENZETİMİ
VE ANALİZİ
Özkan KIRIK-Caner ÖZDEMİR
PAGET HASTALIĞINDA ÇENE KEMİĞİ BELİRTİLERİ: BİR OLGU SUNUMU

Nazan KOÇAK
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MİKROALGAL BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI VE 2015-2016
DÖNEMİNDE
ERDEMLİ
SAHİLİNDE
MİKROALG
TÜR
KOMPOZİSYONUNUN VE HAFTALIK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
Merve KONUCU-Elif Eker-DEVELİ
AKDENİZ BÖLGESİ İLLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ İŞGÜCÜ
İHTİYAÇLARI VE MESLEKİ BECERİ BEKLENTİLERİ
Levent KOŞAN-Fatih GÜNAY
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINDA
ÇALIŞTIRILMASI
Ercan KÖSE
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN SICAKLIĞA BAĞLI ENERJİ VERİMLİLİĞİ
PERFORMANSININ ANALİZ EDİLMESİ

Ercan KÖSE
HATAY İLİ ORMAN FİDANLARINDA GÖRÜLEN SOLGUNLUK VE KÖK
ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ FUNGAL PATOJENLERİN KARAKTERİZASYONU
Şener KURT-Aysun UYSAL-Soner SOYLU-E. Mine SOYLU-Merve KARA

SANAT TERAPİSİ VE KANSER
Diğdem LAFCI -Ebru YILDIZ-Fadime TORU
KÜLTÜREL ROTALAR BAĞLAMINDA MERSİN İLİNİN İNANÇ
TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasemin Sarıkaya LEVENT- Meltem UÇAR
FARKLI YIKAMA UYGULAMALARININ ELASTAN İÇEREN DENİM
KUMAŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Serin MEZARCIÖZ-R. Tuğrul OĞULATA
PAIRWISE COMPARISON SCALE FOR ESTIMATING PUBLIC
TRANSPORT SUPPLY QUALITY
Sarbast MOSLEM-Szabolcs DULEBA
YAZLIK KABAKLARDA (Cucurbita pepo L.) MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER
YÖNTEMLERLE HETEROTİK GRUPLARIN TESPİT EDİLMESİ İLE BAZI
BİTKİ VE BAZI MEYVE ÖZELLİKLERİNDE HETEROZİS

Çetin NACAR-Nebahat SARI-Nedim MUTLU
YAZLIK KABAKLARDA (CUCURBİTA PEPO L.) MELEZLEME
YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ HİBRİTLER İLE HİBRİTLERİN
EBEVENLERİNİN
MORFOLOJİK
KARAKTERİZASYONU
VE
AKRABALIK DERECELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Çetin NACAR

CİLT 4 / VOLUME 4
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN
KALIP YARGILARI
Burhan PARSAK-Leyla SARAÇ
BEDEN
EĞİTİMİ
ÖĞRETMEN
ADAYLARININ
OKUL
DENEYİMİ/ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK
TUTUMLARI
Leyla SARAÇ-Eda MUŞTU
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE YARA YERİNDEN İZOLE
EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN TANIMLANMASI VE ETEST
YÖNTEMİYLE ANTİFUNGAL DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİ
Hafize SAV
TÜRK MUTFAĞINDA KAHVALTI KÜLTÜRÜ
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Dilek SAY-Mustafa Kadir ESEN-Nuray GÜZELER
GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ
Levent SON-Aşkın BAHAR
TÜRKİYE’DE ASİ NEHRİ’NDE İSTİLACI SU SÜMBÜLÜ EİCHHORNİA
CRASSİPES BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN VE TANILANAN
BAKTERİYEL ENDOFİTLERİN BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDİCİ
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Soner SOYLU-Merve KARA-İlhan ÜREMİŞ-Şener KURT-E. Mine
SOYLU-Aysun UYSAL
DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKTE MARKALARIN SAHİP OLMASI GEREKEN
DİJİTAL PAZARLAMA YETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Hatice Doğan SÜDAŞ - Sedef Şahin GEÇGELMEDİKAL TURİZMDE TR62 BÖLGESİNİN POTANSİYELİ ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
Mehmet Sami SÜYGÜN-Fatih KAPLAN
AKDENİZ BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR FONKSİYONEL DOMATES
KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE SWOT ANALİZİ
Tuncay ŞİMŞEK - Orhan ERDENÇUKUROVA’DA GELİNCİK ÇİÇEĞİNDEN YAPILAN GELİN OYUNU VE
OYUNCAĞI YAPIMININ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdarhan Musa TAŞKAYA-Esin DÖNMEZLER
ERDEMLİ ŞEYKEM CAMİSİ
Lokman TAY
HEMŞİRELİKTE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN
LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN EĞİLİMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ-Mualla YILMAZ-Münevver BOĞAHAN Zeliha YAMAN-Hilal ALTUNDAL
INVESTIGATION OF MICRO-DOPPLER SIGNATURES OF VARIOUS HUMAN
MOVEMENTS BY THE HELP OF TIME-FREQUENCY ANALYSIS TOOLS

Onur TEKİR-Caner ÖZDEMİR
YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK MERSİN İÇİN
GÜNLÜK GÜNEŞ RADYASYONUNUN MODELLENMESİ
Erdinç TİMOÇİN-Samed ÇETİNKAYA
AKDENİZ’E ÖZGÜ BİR KÜLTÜR VE TASARIM ETKİNLİĞİ: MAVİ
YOLCULUK VE BODRUM GULETİ
Bülent İbrahim TURAN-Ahmet Can ÖZCAN
GENETIC STRUCTURING OF BLACK SEA SHAD (ALOSA
IMMACULATA BENNETT, 1835) POPULATIONS
Cemal TURAN- Funda TURAN
GENETİC DİFFERENTİATİON OF TWAİTE SHAD (ALOSA FALLAX
NİLOTİCA) POPULATİONS
Cemal TURAN- Funda TURAN
BUĞDAY SAPLARINDAN ELDE EDİLEN KÂĞITLARIN FİZİKSEL VE
OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POTASYUM BORHİDRÜRÜN ETKİSİ
Ahmet TUTUŞ-Mustafa ÇİÇEKLER
KAHRAMANMARAŞ KÂĞIT FABRİKASI ATIK SULARININ ARITILMASI

Ahmet TUTUŞ-Ahmet LEBLEBİCİ
DOĞU AKDENİZ YÖRESİ OKALİPTUS DİRİ VE ÖZ ODUNLARI LİF
MORFOLOJİSİNİN KÂĞIT ÜRETİMİNE UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Ahmet TUTUŞ-İbrahim BEKTAŞ-Gamze GÜLTEKİN

10

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium
6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK MOTİVASYON VE SİBER
ZORBALIĞIN İNCELENMESİ

A. Nasır TÜRK – Fatma Sema GÜRKAN
AİLE KURUMUNDAKİ SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ANTALYA
KALEİÇİ ÖRNEĞİ
Fatih USLU
ISPANAK ÜRETİM ALANLARINDA SORUN OLAN ÖNEMLİ FUNGAL
YAPRAK HASTALIK ETMENLERİ
Aysun Uysal- Şener Kurt-Soner Soylu- E . Mine Soylu- Merve Kara
ÖĞRETİMDE İNFOGRAFİK UYGULAMALARININ KULLANIMI
Erol UYSAL-Abdullah SAKAR-İbrahim DÜNDAR-Cenk AKAY
AKDENİZ BÖLGESİ KAPSAMINDAKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN
SUNDUKLARI
FİNANSAL
BİLGİLERİN
ŞEFFAFLIK
VE
HESAP
VEREBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Erkan UZUN
ADANA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
FİNANSAL
DURUM
TABLOSUNUN 2015-2016-2017 YILLARINA AİT VERİLERİNİN ORAN
ANALİZİ TEKNİĞİ İÇERİSİNDE YER ALAN LİKİDİTE VE MALİ YAPI
ORANLARI KULLANILARAK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Erkan UZUN
İŞ
KAZALARINA
SEBEP
OLAN
ÖNEMLİ
FAKTÖRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
İlknur Simge ÜNAL-İrem ERSÖZ KAYA
ÖZLÜ İPLİK KULLANILARAK ÜRETİLMİŞ HAVLU KUMAŞLARDA
TEKRARLI YIKAMANIN YUMUŞAKLIK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Belkıs Zervent ÜNAL-Sait YILÖNÜ
TEKNOLOJİK İLERLEME VE ÇEVRE SORUNLARI: TARIM SEKTÖRÜ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Şekip YAZGAN-Esra KADANALI
TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEMELER: TARIM KANUNU
ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME (2006-2017)
Şekip YAZGAN-Esra KADANALI
YÖNETSEL ETİK, ETİK YÖNETİM SİSTEMLERİ VE HESAP
VEREBİLİRLİK: GELENEKSEL VE İŞLETMECİ BAKIŞ AÇILARIYLA
KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Murat YILDIRIM
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPOR TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE
GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Yunus YILDIRIM-Nevzat DEMİRCİ-Pervin Toptaş DEMİRCİ
DEMRE'NİN KÜLTÜR TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Merve ZAYIM

CİLT 5 / VOLUME 5
UV ABSORPLAYICI OLARAK TiO2’nin RENKLİ KUMAŞLARIN IŞIK
HASLIĞINA ETKİSİ
Sabiha SEZGİN BOZOK-Tuğrul OĞULATA
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA KULLANILAN MALZEMELER
Süleyman Çınar ÇAĞAN-Berat Barış BULDUM
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LOKMÂN HEKÎM EFSANELERİNİN MİTOLOJİK İZLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Birsel ABİHA ÇAĞLAR
HEMŞİRELERDE OKSİDATİF STRES
Tuğba ÇAM-Seher Gürdil YILMAZ
HAMMADDE KARIŞIMLARINDAN DÜŞÜK MALİYETLİ BİYODİZEL
ÜRETİMİ
Sema ÇELİK- -Muharrem KAHRAMAN - Utku ARSLAN
ÖĞRETMENLERİN YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Tuğba İnciman ÇELİK
GLİSEROL KATKI MADDESİNİN CZTS İNCE FİLMLERİN MORFOLOJİK,
YAPISAL VE FOTOVOLTAİK ÖZELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Samed ÇETİNKAYA - Erdinç TİMOÇİN
AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN KÜRESEL ISINMA SENARYOLARI VE
BİTKİLER ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ
Sertan ÇEVİK-Ayşin Güzel DEĞER
GENETIC STRUCTURING OF BLUE JACK MACKEREL
(TRACHURUS PICTURATUS) POPULATIONS
Mevlüt GÜRLEK, Funda TURAN, Cemal TURAN
EGE MUTFAĞINDAN YEMEKLİK BİTKİLER
Nuray GÜZELER -Çağla ÖZBEK
BUZAĞILARDA RESPIRATORIK SINSITYAL VIRÜS ENFEKSIYONUNDA
PATOLOJIK BULGULARIN DEĞERLENDIRILMESI

Mehmet HALIGÜR-Ahmet AYDOĞAN
OREOCHROMİS NİLOTİCUS BALIKLARINDA OLUŞTURULAN
DENEYSEL BAKIR NANOPARTİKÜL TOKSİKASYONUNDA RENAL
VE İNTERRENAL DOKULARDA PATOLOJİK BULGULAR
Mehmet HALIGÜR-AYŞE HALIGÜR-Ahmet AYDOĞAN-Hikmet Yeter
ÇOĞUN-Gülçin DAĞLIOĞLU
KURUMSAL ÇEVREDE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK: YOLSUZLUK
VE ZAYIF MÜLİKYET HAKLARI UYGULAMALARINA YÖNELİK
BİR KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Duygu HIDIROĞLU
FREN BALATA MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNE ÇİNKO PARÇACIKLARIN ETKİSİ
Beste HOPLAMAZ-İlker SUGÖZÜ-Banu SUGÖZÜ
AKTİF VE PASİF MİLİMETRE DALGA GÖRÜNTÜLEME
TEKNİKLERİNİN
AVANTAJ
VE
DEZAVANTAJLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan IŞIKER-Caner ÖZDEMİR
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Fatma İNCE
İNSAN KAYNAKLARINDA BELİRSİZLİK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Fatma İNCE
MERSİN İLİ İÇİNDE YAPILACAK OLAN BEŞ KATLI BİR YAPININ YENİ
2018 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ UYARINCA ZAMANTANIM ALANI YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ

Hüsamettin KIZMAZ- Tuğçe SEVİL YAMAN
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ÇUKUROVA’DA “TARIM VE TASARIM” VE BİR VAKA ÇALIŞMASI:
MERSİN’DE ÇİLEKÇİLİK VE KENDİN YAPÇI TASARIM
Mine OVACIK
THE COMPOSITION OF R. FAKHRETDINOV`S STORY "ASMA, OR
OFFENCE AND PUNISMENT"
Khuzhakhmetov Ainur OSKAROVICH
SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE ÖNEMİ

Emine ÖNCÜ
MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR
NEMATODU (MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)?NUN TESPİTİ
Adem ÖZARSLANDAN
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ
Şehpal ÖZDEMİR-Füsun DOBA KADEM
DİJİTAL BASKILI KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİ VE
PATLAMA MUKAVEMETİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Şehpal ÖZDEMİR - Füsun DOBA KADEM
GENÇ ARAŞTIRMACILARIN META ANALİZ ÇALIŞMALARINA BAKIŞ
AÇISINI DEĞERLENDİRMEK
Asena Ayça ÖZDEMİR-Gülhan TEMEL
YAŞLANDIRMA SÜRESİNİN CEVİZ KAPLAMALARIN YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ferhat ÖZDEMİR-Ahmet TUTUŞ
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA
SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Soner Mehmet ÖZDEMİR
TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE
ÖĞRETİMİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Soner Mehmet ÖZDEMİR - Yasemin YALDIZ SELBİ
ORTALAMA SICAKLIKLARIN GİDİŞ ANALİZİ: SİLİFKE İSTASYONU
Mete ÖZFİDANER-Duygu ŞAPOLYO-Fatih TOPALOĞLU
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜÇÜK RUMİNANTLARIN
LENTİVİRUS ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI
İrfan ÖZGÜNLÜK-Hikmet ÜN-Mehmet ÇABALAR
LLZO Pil Elektrolitlerinde Kalsiyumun Yerel Ortamının Belirlenmesi
Osman Murat ÖZKENDİR
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIĞI ÖZERKLİK
DESTEĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Seher ÖZMERCAN-Tuğba YANPAR YELKEN-Sedat KANADLI
DOĞU AKDENİZ MEDENİYETİNİN KAYNAKLARI
Mustafa ÖZTÜRK
İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ VE KUVVAYIMİLLİYECİ HASAN REMZİ
ÖZYURT'UN ANILARI
Mustafa ÖZYURT
DETERMINATION OF THE HYBRID ENERGY SOURCE
POTENTIAL WITH MEASUREMENTS IN MERSİN AND ITS REGION
Mehmet ZİLE
MERSİN BÖLGESİNİN ENERJİ KAYNAKLARI VE MERSİN’İN
MEVCUT ENERJİ ÜRETİMİ
Mehmet ZİLE
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HYBRID ENERGY AGRICULTURAL IRRIGATION IN MERSIN
REGION
Mehmet ZİLE
ENERGY SOURCES OF THE MEDITERRANEAN REGION AND
CURRENT ENERGY PRODUCTION
Mehmet ZİLE

NOTLAR
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Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Cinsiyet Rollerine İlişkin Kalıp Yargıları
Burhan PARSAK1
Leyla SARAÇ2
Özet
Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılarını
cinsiyete göre karşılaştırmak; bu kalıp yargılar ile öğretmenin yaşı ve öğretmenlik deneyimi ile
ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya, kolayda örnekleme yolu ile belirlenmiş ve katılımları
gönüllülük esasına dayalı, 61 kadın 95 erkek olmak üzere toplam 156 beden eğitimi öğretmeni
katılmıştır. Öğretmenlerin yaş ortalaması 37.34±7.84 (Kadın= 34.49±9.08, Erkek= 39.17±6.34)
olarak bulunmuştur. Araştırmada veri toplamak amacı cinsiyet, yaş ve öğretmenlik deneyimine
yönelik soruların yer aldığı Kişisel Bilgi Formu ile Kandiyoti (1978) tarafından, cinsiyete
ilişkin kalıp yargı düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiş “Cinsiyet Rollerine İlişkin Kalıp
Yargı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 10 tanesi kadın (örn: yumuşaklık, duygusallık, fedakârlık),
12 tanesi erkekleri (örn: soğukkanlılık, sertlik, bağımsızlık) nitelemek üzere belirlenmiş toplam
22 sıfattan oluşmaktadır. Ölçeğin bu çalışma kapsamında elde edilen cronbach alfa değeri .70
olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Spearman Correlation analizi
kullanılmıştır. Araştırma bulguları kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet
rollerine yönelik kalıp yargıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır,
U= 910.50, p<.05. Kadın öğretmenlerin (M= 72.87, SS= 7.02) cinsiyet rollerine yönelik kalıp
yargı puanları erkeklerden (M= 63.55, SS= 5.90) daha yüksek yani daha gelenekçi
bulunmuştur. Bununla birlikte, kadın öğretmenlerin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargı
puanları ile yaşları (rs= .09, p>.05) ve öğretmenlik deneyimleri (rs= -.04, p>.05) arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken; benzer biçimde erkek öğretmenlerin de
cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargı puanları ile yaşları (rs= -.09, p>.05) ve öğretmenlik
deneyimleri (rs= -.09, p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet, kalıp yargı, cinsiyet rolleri, beden eğitimi
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The aim of this study is to compare gender role stereotypes of female and male physical
education teachers, and to determine the relationship between these stereotypes and the
teachers’ age and teaching experience. A total of 156 physical education teachers, 61 of which
were female and 95 were male, were determined by convenience sampling method and included
in the study. The mean age of teachers was 37.34±7.84 years (MFemale= 34.49±9.08, MMale=
39.17±6.34). In order to collect data Demographic Information Form, which includes questions
related to sex, age and years teaching experience, and “Gender-Role Stereotypes Scale” was
used (Kandiyoti, 1978). The scale consists of a total of 22 adjectives to qualify 10 women (eg:
softness, sensuality, altruism) and 12 to men (eg: coldness, stiffness, independence). The
cronbach alpha value of the scale was found as .70. The Mann Whitney U and Spearman
Correlation analysis were used to analyze the data. A statistically significant difference was
found between the gender role stereotypes of female and male physical education teachers, U=
910.50, p<.05. Female teachers (M= 72.87, SD= 7.02) had higher stereotype scores and more
conservative on gender roles than males (M= 63.55, SS= 5.90). In addition, there was no
statistically significant relationship between female teachers’ gender role stereotype scores and
age (rs= .09, p>.05), and years teaching experience (rs= -.04, p>.05). Similarly, there was no
statistically significant relationship between male teachers’ gender role stereotype scores and
age (rs= -.09, p>.05), and years teaching experience (rs= -.09, p>.05).
Key Words: Gender, stereotype, gender roles, physical education
Giriş
Toplumsal cinsiyetin, kadın ve erkeğin toplumsal rol ve sorumluluklarının biyolojik
farklılıklardan kaynaklanmadığı, bunun sosyalleşme süreci içinde kültürel olarak öğrenildiği ve
toplum tarafından atfedilen rollerin toplumsal yaşamda orantısız bir şekilde erkeğin kadına
üstünlüğü ile belirlenen bir yapıda yer aldığı yapılan birçok araştırmada vurgulanmaktadır
(Aslan, 2015; Koca, 2006; Seçgin ve Tural, 2011; Vatandaş, 2007). Az gelişmiş toplumlarda
gündelik yaşamın her alanındaki faaliyetlerin kas gücüne dayanmasının kadın ve erkeğin eşit
görülmemesine yol açtığı ve böylece erkeğin kendisini kadından daha güçlü hissetmesine neden
olduğu; benzer bir yapının beden eğitimi ve spor faaliyetlerinde de olduğu yapılan
araştırmalarda belirtilmektedir (Koca, 2006; Yüksel, 2014). Beden eğitimi ve spor dersi,
okullardaki dersler arasında toplumsal cinsiyetin ortaya çıkması veya sürdürülmesi konusunun
en fazla yaşandığı alan olduğu vurgulanmaktadır (Ennis, 1999; Gorely, Holroyd ve Kirk, 2003;
Koca, 2006; Light ve Kirk, 2001; Olafson, 2002). Beden eğitimi ve spor faaliyetleri erkeğin
gücü, atletik yapısı vb. özellikleri ile özdeşleştirilerek bu faaliyetlerin sadece erkeğe özgü
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olduğu anlayışını ortaya çıkarmıştır (Koca, 2006). Böyle bir algının ortaya çıkmasında ise
ailenin ve eğitim sisteminin önemli rolü olduğu vurgulanmaktadır (Aslan, 2015; Kağıtçıbaşı,
1991; Koca, 2006; Vatandaş, 2007). Toplumun, kadın ya da erkekten sergilemesini beklediği
davranışların, çocuk doğar doğmaz aile tarafından çocuğa öğretildiği, böylece çocuğun kadın
ya da erkeğe özgü davranış rollerini içselleştirmeye başladığı, çocuk okul çağına geldiğinde
aile tarafından öğretilen tüm kalıp yargıların eğitim sistemi içerisinde pekiştirildiği ve bu yolla
cinsiyete özgü roller ve kalıp yargıların okullardaki sosyalleşme süreci içerisinde meşruiyet
kazandığı ifade edilmektedir (Aslan, 2015; Kağıtçıbaşı, 1981; Koca, 2006). Erkeklerin güçlü,
kuvvetli, dayanıklı vb. olmaları halinde kendilerinin daha üstün olacaklarına olan inançlarını
beden eğitimi ve spor yolu ile ortaya çıkarmaları ve onların da bu yönde toplum tarafından
desteklenmeleri beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılmalarında en büyük etken olarak
görülmektedir. Bununla birlikte kızların zayıf, hassas, kırılgan vb. sıfatlarla özdeşleştiriliyor
olması, onların beden eğitimi ve spora katılımlarının desteklenmemesi veya engellenmesi
beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkmasına neden olduğu
belirtilmektedir (Aslan, 2015; Baykal, 1991; Kandiyoti, 1978; Yüksel, 2014). Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması için atılan adımlara destek sağlayacak önemli grupların başında,
çok sayıda öğrencinin yaşamına dokunan, onların davranışlarını değiştirme yönünde model
olan öğretmenler gelmektedir. Öğretmenlerin bu dokunuşu sağlamasına etki edecek
faktörlerden bir tanesi de toplumsal cinsiyet rollerine yönelik sahip oldukları kalıp yargılardır.
20. yy’ın son çeyreğinden itibaren çalışmaya başlanan toplumsal cinsiyet konusu, 2000’li
yıllardan günümüze kadar birçok araştırma ile karşımıza çıkmaktadır (Aslan, 2015; Başarır ve
Sarı, 2015; Baykal, 1991; Gümüşoğlu, 2016; Hablemitoğlu, 2001; Kandiyoti, 1978). İçinde
bulunduğumuz toplumun küreselleşme ile birlikte dünyada olan biten her şeyden daha fazla
haberdar olması, bireylerin birbirlerinin deneyimlerini öğrenmeleri ve bu deneyimlerden
etkilenmeleri, bunları yaymaları toplumsal yaşamı etkilemektedir (Balay, 2004). Tüm bu
toplumsal olayların yaşandığı dönemde beden eğitimi öğretmenlerinin gelişim çağı içerisinde
ve değişime açık bir dönemde toplumsal cinsiyet rollerine yönelik kalıp yargılarının cinsiyete
göre karşılaştırılması, öğretmenlerin yaşı ve öğretmenlik deneyimleri ile ilişkisinin olup
olmadığı da merak konusudur.
Aslan (2015) öğretmen adaylarıyla yaptığı araştırmasında kadın ve erkek öğretmen adaylarının
gelenekçi toplumsal cinsiyet algılarına sahip olduğunu; kadınların kendilerini zayıf, hassas ve
ilgiye muhtaç; erkeklerin kendilerini kaba, sert ve duygusuz olduklarını vurgulayan
metaforlarla tanımladıklarını belirtmiştir. Asan (2010) sınıf öğretmenleriyle yaptığı araştırmada
kadın öğretmenlerin toplumsal yapıdaki cinsiyetçiliği erkeklere göre daha fazla kabul ettiklerini
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tespit etmiştir. Üniversitenin farklı sınıflarında okuyan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri
kalıp yargılarının incelendiği bir başka araştırmada, kadınların erkeklere göre daha gelenekçi
kalıp yargılara sahip olduğu, farklı sınıflarda okuyan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine
ilişkin kalıp yargılarının birbirlerine benzer olduğu bulunmuştur (Baykal, 1991). Geleneksel
toplumsal cinsiyet rollerine yönelik kalıp yargılara sahip öğretmenlerin, bu özelliklerini
sınıflarındaki uygulamalarına yansıtacağı, bu durumda da öğrencilerde geleneksel cinsiyet
rollerini benimseme yönünde kazanıma neden olacağı düşünülerek, beden eğitimi
öğretmenlerinin cinsiyet rollerine yönelik kalıp yargılarını ortaya koymanın önemli olduğu,
gelecekte alınacak önlemler açısından temel oluşturacağı düşünülmüştür. Buradan yola çıkarak
bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılarını
cinsiyete göre karşılaştırarak; bu kalıp yargıların öğretmenin yaşı ve öğretmenlik deneyimi ile
ilişkisini ortaya koymaktır.
Yöntem
Bu bölümde araştırma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin
analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Araştırma Grubu
Araştırmaya 61 kadın 95 erkek olmak üzere 156 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır.
Öğretmenlerin yaş ortalamaları 37.34±7.84 (Kadın= 34.49±9.08, Erkek= 39.17±6.34),
öğretmenlik deneyimi ortalamaları 12.17±7.06 (Kadın= 10.56±6.78, Erkek= 13.20±7.07)’dir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla Kandiyoti (1978) tarafından geliştirilen Cinsiyet
Rollerine İlişkin Kalıp Yargı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 10 tanesi kadınları (örn: Yumuşaklık,
duygusallık, fedakarlık), 12 tanesi erkekleri (örn: Soğukkanlılık, sertlik, bağımsızlık) nitelemek
üzere belirlenmiş 22 sıfattan oluşmaktadır. Ölçeğin puanlanmasında kadın ve erkekler, 5’li
seçenek üzerinden (5=Çok uygun, 1=Hiç uygun değil), kendi cinsiyetlerine özgü ve kendilerine
uygun gördükleri sıfatlara 5’ten 1’e doğru bir değer, karşı cinsiyete özgü sıfatlara da 1’den 5’e
doğru bir değer vermekte ve 22 maddeye verilen puanların toplanması ile toplam ölçek puanı
elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek yüksek puanlar bireyin cinsiyet rollerine özgü
gelenekçi kalıp yargılara sahip olduğunu göstermektedir.
Verilerin Toplanması
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Veriler kolayda örnekleme yolu ile toplanmış; verilerin toplanması sürecinde,
araştırmacı tarafından beden eğitimi öğretmenlerine araştırmanın amacı ve kapsamına yönelik
açıklamalar yapılmıştır. Araştırmaya yalnızca gönüllü öğretmenler dahil edilmiştir. Veri
toplama aracının doldurulması yaklaşık 5 dakika sürmüştür.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırma bulguları kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet rollerine
yönelik kalıp yargıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir,
U= 910.50, p< .05.
Kadın öğretmenlerin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargı puanları ile yaşları (rs=.09,
p>.05) ve öğretmenlik deneyimleri (rs= -.04, p>.05) arasında, benzer şekilde erkek
öğretmenlerin de cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargı puanları ile yaşları (rs= -09, p>.05) ve
öğretmenlik deneyimleri (rs=-.09, p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır.
Tartışma
Araştırma bulguları kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin aldıkları puanların
ölçeğin ortalama puanına yakın olması onların androjen özelliklere sahip olduklarını
göstermektedir. Androjen bir özellik gösteren bireyde, cinsiyet kalıp yargılarıyla ilgili hem
kadınlara hem de erkeklere atfedilen sıfatları taşıdığı belirtilmektedir (Bem, 1974). Aslan
(2015) öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarını metaforlarla tespit ettiği çalışmasında
hem kadın hem de erkek öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet önyargısına sahip olduğunu;
Seçgin ve Tural (2011), sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet
rollerini gelenekçi tarzda kendi cinsiyet grubu lehine tutumlara sahip olduğunu tespit etmiş
olması, benzer şekilde spor alanında yapılan araştırmalarda geleneksel toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin tespit edilmiş olması bu araştırmadaki bulgularla örtüşmemektedir (Koca, 2006;
Pelak, 2005; Yüksel, 2014; ). Örneklem grubundaki bireylerin eğitim düzeylerinin yüksek
olmasının, hem kadın hem de erkek beden eğitimi öğretmenlerinin iş hayatında aktif olarak
görev yapıyor olmalarının, öğretmenlerin performans sporcusu gibi sonuç odaklı değil aksine
süreç ve eğitimi odak noktalarına almış olmalarının onların cinsiyete özgü rollerde esnek
düşünebilmelerine ve gelenekselliğin dışına çıkabilmelerine olanak sağladığı söylenebilir.
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Araştırmanın bir diğer bulgusu kadın beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet rolleri ile
ilgili kalıp yargılarını erkeklere göre daha çok benimsediğini ve kendilerini bu yargılara uygun
bir biçimde algıladıklarını ortaya koymaktadır. Cinsiyet rolleri ile ilgili farklılıklar, toplumun
kendi kültürünün bir ürünü olduğu; kadına ve erkeğe özgü davranışların ve tutumların toplumun
değer yargıları doğrultusunda toplum tarafından kurgulanmış olduğu belirtilmektedir (Baykal,
1988; Sankır, 2010). Cinsiyet rolleri ile ilgili tutum ve davranışlar ise cinsiyete özgü kalıp
yargılara dayandırılmaktadır (Kandiyoti, 1978). Bu kalıp yargılara göre kadınlar zayıf,
duygusal,

ilgiye

muhtaç;

erkekler,

güçlü,

sert,

güvenli,

duygusuz

sıfatları

ile

ilişkilendirilmektedir (Aslan, 2015; Baykal, 1991; Kandiyoti, 1978). Böyle bir algının
oluşmasına aile, okul ve toplumun neden olduğu belirtilmektedir (Aslan, 2015; Kağıtçıbaşı,
1991; Ökten, 2009; Özçatal, 2011). Navaro (2003) rekabet dünyasında kadınlar ve erkekler
isimli araştırmasında, kızlar zayıflıklarını sergilediklerinde erkeklerin aksine destek görürken,
rekabetçi ve güçlü bir yapıya büründüklerinde ise kızların çevreleri tarafından dışlandığını
belirtmiştir (akt. Aslan, 2015). Bu durumun okullardaki öğretmen davranışlarıyla daha da
güçlendirildiği söylenebilir. Okullarda kız öğrencilerin “iyi, sessiz ve başarılı”, erkeklerin ise
“sert, asi ve delikanlı” gibi sıfatlarla özdeşleştirilmeleri okullardaki ortamda, öğretmenlerin
tutum, davranış ve etkinliklerinde ortaya çıktığı böylece kız ve erkek çocuklar arasında
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretildiği vurgulanmaktadır (Aslan, 2015; Sayılan ve
Özkazanç, 2012; Vatandaş, 2007). Nitekim; Asan (2010), sınıf öğretmenlerinin cinsiyetçilik
algılarını saptadığı çalışmasında kadın öğretmenlerin toplumsal yapıdaki cinsiyetçiliği erkek
öğretmenlere göre daha fazla algıladıklarını ve bu durumu kabul ettiklerini bulmuştur. Benzer
şekilde gelenekçi kültüre sahip toplumlarda bireylerin toplumsallaşması sürecinde erkeğin
kadına göre daha değerli görülmesi, kadınlardan kendi cinsiyetine özgü davranışları
sergilemelerinin bekleniyor olması, bununla birlikte kız çocuklarının anne ile özdeşleştirilip
kadınsı özellikleri göstermeye teşvik edilmeleri ortaya çıkan sonucun gerekçeleri olarak
gösterilebilir (Baykal, 1991; Kağıtçıbaşı, 1991).
Kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıları ile yaşları
ve öğretmenlik deneyimleri arasında bir ilişkinin olmaması durumu; öğretmenlerin almış
oldukları eğitimden kaynaklanmış olabilir. Kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin
üniversitede aldıkları eğitimin cinsiyete göre farklılaşmıyor olması onların cinsiyet rollerine
ilişkin kalıp yargılarını etkilediği söylenebilir (Cengiz ve Serbes, 2014). Baykal (1991)
araştırmasında üniversite öğrencilerinin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılarının yaş ve sınıf
değişkenleri açısından değişmediğini, bu kalıp yargıların genç yetişkinlik dönemine
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gelinmeden yapılaştığını ve bu yapılaşmanın yıllar içinde pekiştirilmesi sonucunda
değişmesinin zor olacağını belirtmiş olması bu araştırmadaki bulguları destekler niteliktedir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma bulguları kadın beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıları
erkeklerle kıyaslandığında daha gelenekçi olarak bulunmuş; ancak kalıp yargıların hem kadın
hem de erkeklerin yaşları ve öğretmenlik deneyimleri ile herhangi bir ilişkisine rastlanmamıştır.
Kadınların erkeklere göre daha gelenekçi yapıda olmasının nedenleri nitel araştırma yöntemi
kullanılarak derinlemesine araştırılabilir.
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Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi/Öğretmenlik
Uygulaması Dersine Yönelik Tutumları
Leyla SARAÇ 1
Eda MUŞTU 1
Özet
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmen adaylarının Okul Deneyimi/Öğretmenlik
Uygulaması dersine yönelik tutumlarını sınıf ve cinsiyet açısından karşılaştırmaktır.
Araştırmaya 53 kadın 52 erkek olmak üzere 105 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların yaş
ortalaması 22.68 ± 1.43’dür (Kadın= 22.38 ± 1.15, Erkek= 22.98 ± 1.63). Araştırmada veri
toplamak amacı ile 20 maddelik 5’li Likert biçiminde hazırlanmış “Okul Deneyimi Derslerine
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır (Kılınç ve Salman, 2007). Ölçekten alınacak yüksek
puanlar tutumun olumlu, düşük puanlar olumsuz olduğunu göstermektedir. Ölçeğin bu çalışma
kapsamında elde edilen güvenirlik katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulguları 3.
(Ort.= 3.91, SS= .59) ve 4. sınıf (Ort.= 3.86, SS= .59) öğrencilerinin okul deneyimi/öğretmenlik
uygulaması dersine yönelik tutum puanları arasında anlamlı farka rastlanmamıştır, U= 1300.00,
p>.05. Benzer şekilde kadın (Ort.= 3.95, SS= .63) ve erkek (Ort.= 3.83, SS= .55) beden eğitimi
öğretmen adaylarını tutum puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
bulunmuştur,

U=

1146.00,

p>.05.

Araştırma

bulguları

sınıf

ve

cinsiyete

göre

karşılaştırıldığında, beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi/öğretmenlik uygulaması
dersine yönelik tutumlarında fark ortaya koymamış olsa da, ortalama değerler öğretmen
adalarının tutum puanlarının ortalamanın üzerinde olacak düzeyde olumlu olduğunu ortaya
koymuştur.
Anahtar Sözcükler:
Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi, Tutum, Beden Eğitimi, Öğretmen Adayı
Abstract
Attitudes of Physical Education Teacher Candidates' toward School Experience/Teaching
Practice Lessons
The purpose of this study is to compare the attitudes of physical education teachers
towards school experience/teaching practice course in terms of class and gender. A total of 105
(53 female and 52 male) physical education teacher candidates participated in the study. The
mean age of the participants was 22.68 ± 1.43 (Female = 22.38 ± 1.15, Male = 22.98 ± 1.63).
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In order to collect data the “Attitudes toward School Experience Lessons”, which was prepared
in 5 point Likert form with 20-items, was used (Kılınç and Salman, 2007). High scores from
the scale show that the attitude is positive and the low scores are negative. The reliability
coefficient of the scale was calculated as .89. There were no significant differences between the
attitude scores of the 3rd year students (M= 3.91, SD= .59) and 4th year students (M= 3.86,
SD= .59), , U= 1300.00, p>.05. Similarly, it was found that there was no statistically significant
difference between the female (M= 3.95, SD= .63) and male (M= 3.83, SD= .55) attitude scores
of physical education teachers, U = 1146.00, p>. 05. Although the findings of the research
showed no difference of attitude scores in terms of grade and gender, the average values showed
that the attitude scores of the physical education teacher candidates toward school
experience/teaching practice course were above the average.
Key Words:
Teaching Practice, School Experience, Attitude, Physical Education, Teacher Candidate
GİRİŞ
Okul Deneyimi ve Okul Yönetimi dersleri öğretmen adaylarının öğrenimleri süresince
kazanmış oldukları bilgi ve becerileri, gerçek öğretim ortamında gözlemlemeleri ve
uygulamaya koymaları, bu sayede öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarına olanak
sağlayan derslerdir (Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü [MEBOYGM]), 2018). Bu derslere yönelik beden eğitimi öğretmen adaylarının tutumlarının olumlu
olması önem taşımaktadır çünkü tutum bir sosyal unsuru olumlu ya da olumsuz olarak
değerlendirmek ve böylece belirli bir davranış sergilemeye yönelik eğilim olarak
tanımlanmaktadır (Eagly & Chaiken, 2007). Bu tanım öğretmen adaylarının sahip oldukları
tutumu davranışa dönüştüreceklerinin en güçlü göstergesi olarak göze çarpmaktadır. Bu
nedenle öğretmenlik mesleğine başlamadan önce, öğretmen adaylarının tutumlarını ortaya
koymak, olası olumsuz tutumların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler almak fayda
sağlayacaktır. Alanyazında çeşitli branşlardaki (okul öncesi, sınıf öğretmenliği, bilişim
teknolojileri, ilköğretim) öğretmen adaylarının tutumları ortaya konmuş, tutumlar olumlu ve
yüksek düzeyde bulunmuş, yaş grupları, cinsiyet, vb. değişkenler açısından da tutumların
farklılaşmadığı bulunmuştur (Ören, Sevinç ve Erdoğmuş, 2009; Altıok, Kutlu ve Yükseltürk,
2017; Kılınç ve Altuk, 2010). Ancak beden eğitimi alanında yapılmış araştırmalar yok denecek
kadar azdır yanında (Işıkgöz ve Yıldız, 2016). Bu nedenle bu araştırmada 3. ve 4. sınıf beden
eğitimi öğretmen adaylarının, Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumlarının sınıf ve cinsiyet
değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada betimsel karşılaştırmalı tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırma
modelinde yalnızca ölçmekte olunan değişkenlerin tanımlanması amaçlanırken, karşılaştırmalı
tanımlamalarda bir veya daha fazla bağımlı değişken üzerindeki iki veya daha fazla grup
arasındaki farkların incelenmesi amaçlanır (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2011).
Katılımcılar
Bu araştırmaya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar yarıyılında öğrenimlerine
devam eden, Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi
Öğretmenliği Bölümü programı kapsamındaki Okul Deneyimi Dersi’ni almış olan 3. sınıf, Okul
Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi’ni almış olan 4. sınıf öğrencileri, gönüllülük
esasına dayalı olarak kolayda örnekleme yolu ile dahil edilmiştir. Araştırmaya 53 kadın 52
erkek olmak üzere 105 öğretmen adayı katılmıştır (Grafik 1).
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Grafik 1. Katılımcıların cinsiyete göre yüzde dağılımları
Grafik 2’de de görüldüğü üzere katılımcıların yaş ortalaması 22.68±1.43’dür (Kadın=
22.38±1.15, Erkek= 22.98±1.63).
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Grafik 2. Katılımcıların cinsiyetlerine göre yaş ortalamaları

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama amacı ile “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Deneyimi
Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği”
Kişisel Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi formunda, araştırmaya katılan öğretmen
adaylarının yaşları, cinsiyetleri ve sınıflarına yönelik sorular yer almıştır.
Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği
Araştırmada veri toplamak amacı ile Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II dersleri ile
ilgili, öğretmen adaylarının duygu, düşünce ve davranışlarını ortaya koymak amacı ile Kılınç
ve Salman (2007) tarafından geliştirilmiş olan “Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum
Ölçeği-ODDTÖ” kullanılmıştır. Beşli Likert biçiminde hazırlanmış olan OSSTÖ toplam 20
maddeden meydana gelmektedir. Ölçek puanının hesaplanmasında 20 maddeye verilen yanıtlar
toplanmış ve madde sayısına bölünmüştür. Puan aralığı 1-5 arasında değişmekte olup, ölçekten
alınacak yüksek puanlar tutumun olumlu, düşük puanlar olumsuz olduğunu göstermektedir.
Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında elde edilen güvenirlik katsayısı .94, bu çalışma kapsamında
elde edilen güvenirlik katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır.
Veri Toplama İşlemi
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Araştırmada veri toplama işlemi kapsamında kullanılan Kişisel Bilgi Formu ve ODDTÖ
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı’nda Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin uygun dersleri belirlenmiş, dersin
öğretim elemanlarından izin alınmış, öğrencilere ders öncesinde araştırma hakkında bilgi
verilmiş ve yalnızca gönüllü öğrencilere veri toplama araçları uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Veriler SPSS 11.5 istatistik analiz programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde
tanımlayıcı (sayı, yüzde) istatistik kullanılmış olup, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumları arasında ve kadın ve erkek öğretmen
adaylarının tutumları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacı ile Mann Whitney U Testi
uygulanmıştır.

BULGULAR
Araştırmada 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile Mann
Whitney U Testi uygulanmıştır. Test sonuçları 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının Okul
Deneyimi Dersi’ne yönelik tutum puanları arasında anlamlı farka rastlanmamıştır, U= 1300.00,
p>.05 (Grafik 3).
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Grafik 3. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik deneyimi dersine yönelik tutum puanı
ortalamaları
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Benzer şekilde cinsiyet değişkeni açısından öğretmen adaylarının Okul Deneyimi
Dersi’ne yönelik tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacı ile Mann
Whitney U Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları kadın (Ort.= 3.95, SS= .63) ve erkek (Ort.=
3.83, SS= .55) beden eğitimi öğretmen adaylarının tutum puanları arasında da istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur, U= 1146.00, p>.05 (Grafik 4).
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Grafik 4. Kadın ve erkek öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimi dersine yönelik tutum
puanı ortalamaları
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma bulguları sınıf ve cinsiyete göre karşılaştırıldığında, beden eğitimi öğretmen
adaylarının okul deneyimi/öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutumlarında fark ortaya
koymamış olsa da, ortalama değerler öğretmen adalarının tutum puanlarının ortalamanın
üzerinde olacak düzeyde olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulgularını destekler
nitelikte Ören, Sevinç ve Erdoğmuş (2009) da İlköğretim Bölümü öğrencilerinin Okul
Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumlarını incelemiş, araştırma sonucunda öğretmen adaylarının
tutumlarının olumlu olduğunu, kadın ve erkek öğrenciler arasında tutum açısından fark
olmadığını, buna ek olarak tutumların öğrenim görülen bölüm, öğrenimin 1. ve 2. öğretim
olması durumu, yaş, mezun olunan lise türü ve uygulama okulunda yaşanılan problemin
kaynağı değişkenlerine göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Altıok, Kutlu ve Yükseltürk
(2017) tarafından yapılan bir başka araştırmada Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencisi
öğretmen adaylarının Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumları incelenmiş ve ilgili bölümdeki
öğretmen adaylarının tutumları olumlu bulunmuştur. Altıok ve ark.’nın (2017) bulguları,
öğretmen adaylarının tutum düzeyini yüksek bulan bu araştırmayı destekler niteliktedir. Sınıf
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öğretmeni adaylarının Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan
Kılınç ve Altuk (2010), araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının, bu çalışmadaki beden
eğitimi öğretmen adayları ile benzer şekilde, Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumlarını
yüksek düzeyde olumlu olarak bulmuş, ek olarak elde edilen tutum puanının cinsiyet ve yaş
gruplarına göre farklılık göstermediğini de rapor etmiştir. Yapılan farklı alanlardaki öğretmen
adaylarının Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumları yanında Işıkgöz ve Yıldız (2016) yılında
beden eğitimi öğretmen adaylarının Okul Deneyimi Dersi’ne yönelik tutumlarının cinsiyet ve
okul

deneyimi

uygulamasına

katılınan

okul

türü

değişkenlerine

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığını incelemiştir. Bu araştırma bulgularını destekler nitelikte, Işıkgöz ve Yıldız
(2016) öğrencilerin tutum puanlarını olumlu ve yüksek bulmuştur. Bununla birlikte
araştırmacılar beden eğitimi öğretmen adaylarının tutum puanlarının cinsiyet ve okul türüne
göre farklılaşmadığını da ortaya koymuştur.
Ulusal alanyazında yer alan araştırmalar, çeşitli alanlar yanında beden eğitimi
alanındaki öğretmen adaylarının da bu araştırma bulgularına paralel olarak Okul Deneyimi
Dersi’ne yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olumlu olduğunu ortaya koyarken, cinsiyet, yaş,
okul türü vb. değişkenlere göre farklılaşmadığını da ortaya koymuştur. İleride yapılacak
araştırmalar, farklı okul kademelerinde (ilkokul, ortaokul, lise) Okul Deneyimi Dersi
uygulamasına katılan öğretmen adaylarının tutumları arasında fark olup olmadığını ortaya
koymak üzere tasarlanabilir. Ayrıca araştırmalar, öğretmen adaylarının beyanına dayalı olarak
ortaya çıkan bu olumlu tutumun, uygulamalara ne şekilde yansıdığını incelemeye odaklanabilir.
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Üçüncü basamak bir hastanede yara yerinden izole edilen Candida türlerinin
tanımlanması ve Etest yöntemiyle antifungal duyarlılığının belirlenmesi.
Hafize SAV

Giriş: Candida türleri normalde cilt floramızda bulunan mikroorganizmalardır. Fakat
immünsüpresyon,cerrahi operasyon, diabet,obezite

gibi durumlarda enfeksiyon etkeni

olabilmektir. Bu çalışmada, hastanemizde yara enfeksiyonlarından izole edilen Candida
türlerinin tiplendirilerek antifungal duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Method: Ekim 2015 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine yara örneklerinde üreyen kandida türleri ve antifungal duyarlıkları çalışmaya dahil
edilmiştir. Örnekler Sabouraud dekstroz agar (SDA) (Oxoid İngiltere) ekilmiştir Üreme
saptanan mayaların germ tüp ve klamidospor oluşturması, 45 °C’de üremesi, SDA
besiyerindeki koloni özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Tanımlamada ayrıca ticari yöntem
Phoenix (Becton Dickinson, ABD ) kullanılmıştır. Klinisyen isteğine bağlı olarak 32 Candida
izolatından antifungal (amfoterisin B, flukonazol, ve kaspofungin) duyarlılıkları E-test (AB
Biodisk, İsveç) yöntemi ile araştırılmıştır
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Bulgular: İzole edilen 32 Candida türü;15( %46.8) C albicans, 5 (%15.7 )C
glabrata,5(%15.7) C tropicalis, (7)%21.8 C parapsilosis olarak tanımlanmıştır. İzolatlar
arasında 2 C glabrata izolatı flukonazole karşı doza bağlı duyarlılık gösterirken bir C
parapsilosis izolatında kaspofungine direnç göstermiştir. Geometrik mean değerleri flukanozol
için 3.77 μg/mL,kaspofungin için 1.7 μg/mL, ve amfoterisin B için 0,85 μg/mL olarak
belirlenmiştir.
Bulgular: Hastanemizde yara kültürlerinden izole edilen en sık tür C albicans dır.
Türlerin antifungal duyarlılıkları incelendiğinde önemli direnç paternine rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Candida ,antifungal,Etest,duyarlılık
Abstract
Identification of Candida species isolated from a wound in a tertiary-care hospital and
determination of antifungal susceptibility by E-test method
Introduction: Candida species are the microorganisms present on our skin flora.
However, they may be infection agents in case of conditions like immunsuppression, surgical
operation, diabetes, obesity. We aimed to make typing of strains, and determine the antifungal
susceptibility of Candida species in this study.
Method: Between october 2015 and May 2017, Candida species isolated from wounds
from the patients that come to Kayseri Education and Research Hospital, and their antifungal
susceptibilities were included in the study. The samples were inoculaed onto Sabouraud
Dextrose Agar(SDA)(Oxoid,England) The yeasts were evaluated according to germ tube, and
chlamydospore formation, reproduction at 45°C, colony characteristics on SDA medium. The
commercial method Phoenix (Becton Dickinson,USA) was also used for identification. The
antifungal amphotericin B(AMP), fluconazole (FLU), and caspofungin(CAS) susceptibility of
32 Candida isolates were investigated by E-test (AB Biodisk, Sweeden) method depending on
the clinician’s request.
Findings: From 32 Candida strains, 15 (46.8%) C. albicans, 5 (15.7%) C. glabrata, 5
(15.7%) C. tropicalis, 7 (21.8 %) C. parapsilosis were identified. Two C. glabrata strains were
dose-dependent susceptible to fluconazole, and one of the C. parapsilosis isolates were resistant
to caspofungin. The geometric mean (GM) of the minimum inhibitory concentration (MIC) for
FLU, CAS and AMP was 3.77 μg/mL,1.7 μg/mL,0.85 μg/mL, respectively.
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Results: In our hospital, C. albicans, one of the Candida species isolated from the wound
cultures is the first common species.The antifungal susceptibility of the species did not reveal
any significant resistance patterns.
Key Words: Candida, Antifungal,Etest, susceptibility

Giriş
Dokuların bir veya daha fazla türde mikroorganizmayla istila edildiğinde yara
enfeksiyonu oluşmaktadır Bu mikrororganizmalar gram pozitif bakteriler, gram negatif
bakteriler ve mantar türleridir. Candida türleri normalde deri florasında bulunan mantar
türleridir immünsüprese durumlarda, cerrahi operasyon sonrası, doku bütünlüğünün bozulduğu
yanık sonrası enfeksiyon (Fan C, Huang G& Tian Q, 2018) , ülser durumlarında(Gary T , Hackl
G& Jud P,2017) enfektif hale gelmektedir
Tedavi olarak yara enfeksiyonlarında klinisyenler sistemik ve lokal antifungal tercih
edebilmektedir. Flukonazol klinikte sık kullanılan ilk tercih

triazollerdendir. Flukonazol

Candida albicans, C. dubliniensis, C. guilliermondii, C. kefyr, C. parapsilosis, C. lusitaniae ve
C. tropicalis'e etkilidir. C. krusei flukonazole doğal dirençli olup C. glabrata'nın birçok suşu
da dirençli veya az duyarlıdır. Kaspofungin türleri fungal duvar β-1,3-d-glukan sentezini
engellemektedir. Mukokutanöz kandida (Arathoon EG, Gotuzzo E& Kartsonis NA,2002) ve
invaziv kandida (Walsh, T. J, 2002) enfeksiyonlarına etkilidir. Amfoterisin B ise polien grubu
olup küf ve mayalara etkin geniş spektrumlu antifungallardendir.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M27-A3 dokümanında antifungal
duyarlılık testlerinde standart sıvı dilüsyon yöntemi (Broth Microdilution) önerilmektedir.
Ancak bu yöntemin emek ve zaman alıcı olması nedeniyle pratik kantitatif antifungal duyarlılık
yöntemleri cazip hale gelmektedir (Dietz A, Fleck R& Hof H,2007) Candida türlerinin
duyarlıklarının saptanmasında E test yönteminin güvenilir bir yöntem olduğu belirtilmektedir
((Dündar D, Mutlu B& Özcan SK,2010).
Bu çalışmada hastanemizde çeşitli servislerden gelen yara enfeksiyonundan izole etmiş
olduğumuz Candida türlerini ve antifungal duyarlılığının belirlenmesi hedeflendi.
Method: Ekim 2015 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine yara örneklerinde üreyen kandida türleri ve antifungal duyarlıkları çalışmaya dahil
edilmiştir. Örnekler Sabouraud dekstroz agar (SDA) (Oxoid İngiltere) ekilmiştir Üreme
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saptanan mayaların germ tüp ve klamidospor oluşturması, 45 °C’de üremesi, SDA
besiyerindeki koloni özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Tanımlamada ayrıca ticari yöntem
Phoenix (Becton Dickinson, ABD ) kullanılmıştır. Klinisyen isteğine bağlı olarak 32 Candida
izolatından antifungal (amfoterisin B, flukonazol, ve kaspofungin) duyarlılıkları E-test (AB
Biodisk, İsveç) yöntemi ile araştırılmıştır
Bulgular: İzole edilen 32 Candida türü 5 (%15.7 )C glabrata,5(%15.7) C tropicalis,15(
%46.8) C albicans, (7)%21.8 C parapsilosis olarak tanımlanmıştır. İzolatlar arasında 2 C
glabrata izolatı flukonazole karşı doza bağlı duyarlılık gösterirken bir C parapsilosis izolatında
kaspofungine direnç göstermiştir. Geometrik mean değerleri flukanozol için 3.77
μg/mL,kaspofungin için 1.7 μg/mL, ve amfoterisin B için 0,85 μg/mL olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA:
Bu çalışmada çeşitli servislerden mikoloji laboratuvarına gelen yara örneklerinden izole
edilen Candida türlerinin epidemiyolojisini ve antifungal duyarlılığının belirtilmesi hedeflendi.
Mikoloji laboratuvarına gelen örnekler öncelikle Sabouraud dekstroz agar (SDA) (Oxoid
İngiltere) ekildi. Üreme olan mantar türleri konvansiyonel ve ticari yöntemle tanımlandı.
Antifungal test için ticari yöntem olan E test kullanıldı. En sık izole edilen tür C albicans olup
en potent ilaç Amfoterisin B olarak belirlendi. Hastanemiz yüksek hasta potansiyeline sahip
olduğu için hızli ve standart yöntemi ile uyumu yüksek olan Etest yöntemi uygulandı.
Diabetik ayak hastalarındaki ülserlerden alınan yara örneklerinden en sık üreme C
parapsilosis türlerinde görülmüştür((Bii C, Gitau AM& Ng'ang'a ZW,2011). Toplamda 71
yanık hastasının klinik örneklerinin değerlendirildiği bir çalışmada ise en sık izole edilen tür C
tropicalis türü olmuştur(Aggarwal P, Capoor MR& Gupta S,2012).Bizim çalışmamızda 32
hastadan izole edilen Candida türlerinden en sık C albicans türü izole edildi.
Amfoterisin B tedavide ilk seçenek ilaçlardandır. Fakat antifungalin nefrotoksik etkisi
unutulmamalıdır. Özellikle yanık yaralarından izole edilen Candida türlerinin eradike dilmesi
için topikal formları kullanılabilmektedir (Chouake J, Kutner A& Makdisi J,2014).Yaradan
non albicans türler izole edildiği zaman daha çok amfoterisin B ve kaspofungin antifungalleri
tercih edilmektedir(Capoor MR, Narayanan RP& Sarabahi S,2010).FLU C albicans türlerinde
genellikle duyarlıdır C. krusei flukonazole karşı intirinsik dirençli olup C. glabrata’da
genellikle yüksek MİK değerlerine sahiptir. Bizim çalışmamızda 2 C glabrata izolatında doza
bağlı duyarlılık bir C parapsilosis türünde kaspofungin direnci saptandı.
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Sonuç olarak hastanemizde yatan hastaların yara enfeksiyonlarından en sık izole edilen
C albicans türü olup önemli antifungale karşı direnç paterni görülmemiştir.

KAYNAKLAR:
1)Gary T , Hackl G, Jud P, Regauer S, Rief P, Valentin T et al (2017) Invasive Candida krusei
infection and Candida vasculitis of a leg ulcer in an immunocompetent patient: A case report.
Int J Infect Dis,55:96-98.
2) Fan C, Huang G, Tian Q, Wu Q, Zhang K. Zhang L.(2018) Candida tropicalis burn wound
sepsis: A series of histopathology-confirmed cases Intensive Crit Care Nurs,46:6-9.
3) Arathoon EG, Gotuzzo E, Kartsonis NA, Lupinacci RJ, Noriega LM, Villanueva A et
al.(2002) A randomized double-blind study of caspofungin versus fluconazole for the treatment
of esophageal candidiasis. Am. J. Med, 114:294-299.
4) Walsh, T. J. (2002) Echinocandins—an advance in the primary treatment of invasive
candidiasis. N. Engl. J. Med, 347:2070-2072.
5) Dietz A, Fleck R, Hof H. (2007 )In vitro susceptibility of Candida species to five antifungal
agents in a German university hospital assessed by the reference broth microdilution method
and Etest. J Antimicrob Chemother, 59: 767-71.
6) Dündar D, Mutlu B, Özcan SK, Willke A(2010). Kan kültürlerinden izole edilen Candida
spp. suşlarının antifungal ilaçlara karşı duyarlılıklarının belirlenmesinde buyyon mikrodilüsyon
ile E-test yöntemlerinin karşılaştırılması. Mikrobiyol Bul . 44: 263-71. 21.
7) Bii C, Gitau AM, Ng'ang'a ZW, Sigilai W, Mwangi M.( 2011 )Fungal infections among
diabetic foot ulcer- patients attending diabetic clinic in Kenyatta National Hospital,
Kenya.(2011) East Afr Med J,88(1):9-17.
8) Aggarwal P, Capoor MR, Gupta S, , Mishra A, Sarabahi S, Tiwari VK.
(2012)Epidemiological and clinico-mycological profile of fungal wound infection from largest
burn centre in Asia ,55(2):181-8..
9)Chouake J, Kutner A, Makdisi J, Sanchez DA, Schairer D, Tuckman-Vernon C, et
al. ( 2014) Amphotericin B releasing nanoparticle topical treatment of Candida spp. in the
setting of a burn wound. Nanomedicine.,10(1):269-77

35

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

10)Capoor MR, Narayanan RP, Sarabahi S, Tiwari VK, (2010). Fungal infections in burns:
Diagnosis and management, 43(Suppl):S37-42.

36

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

TÜRK MUTFAĞINDA KAHVALTI KÜLTÜRÜ 1
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ÖZET
Kahvaltı, sabahın ilk kahvesini içmeden önce yapılan bir öğündür ve “kahve altı’’
kelimesinin değişikliğe uğramasıyla bu ismi almıştır. Sağlıklı beslenmede, güne dinamik
başlamada ve gün içinde aktiviteyi verimli kullanmada sabah kahvaltısı büyük öneme sahiptir.
Her ülkenin kendine göre gelenekleri ve yöresel yemekleri olduğu gibi kendine özgü kahvaltı
alışkanlıkları da olabilmektedir. Kahvaltı alışkanlığının farklı olması o ülkede çeşitli
yiyeceklerin olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel alışkanlıklarından da kaynaklanır. Bazı
ülkeler kahvaltı öğününü geçiştirirken, bazı ülkeler de kahvaltıya büyük önem vermektedirler.
Türkiye’nin çok geniş coğrafi bir yapıya sahip olması ve her bölgeye özgü çeşitli yiyecek
içeceklerin olması, çok farklı ve zengin bir kahvaltı kültürü yaratmasına neden olmuştur.
Geleneksel Türk kahvaltısında ülkemize özgü peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, tereyağı,
kaymak, bal, sucuk, pastırma, simit ve çeşitli çörekler, yumurta, taze ve kuru sebze ve meyveler,
demleme çay kahvaltı sofrasında yer almaktadır. Bu araştırmada kahvaltının tanımı, önemi,
bazı ülkelerin kahvaltı kültürleri ile Türk kahvaltısı incelenmiştir. Ayrıca Türk kahvaltısında
tüketilen yiyecek ve içecekler hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kahvaltı, Türk kahvaltısı, Yiyecek ve İçecek
Abstract
BREAKFAST CULTURE IN TURKISH CUISINE
Breakfast is a meal made before the first cup of coffee in the morning, and it received
this name by changing the word “before the coffee”. Breakfast has the great importance in
healthy nutrition, start the day dynamic and efficient use of the activity during the day. Each
country has its own traditions and local dishes as well as its own breakfast habits. The different
Dr. Öğr. Üyesi, Çukurova Üniversitesi, Pozantı Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
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breakfast habits are not only different foods but also their social and cultural habits. While some
countries are eating breakfast fast, some countries place great importance on breakfast. Because
Turkey has a very large topography and various food-drink according to each region, it creates
a very different culture and a rich breakfast culture. In the traditional Turkish breakfast, cheese
varieties specific to our country, olive varieties, butter, cream, honey, soujouk, pastrami,
Turkish bagels and various buns, eggs, fresh and dry vegetables and fruits, brewing tea is
located in the breakfast table. In this research, the definition and importance of breakfast,
breakfast cultures of some countries and Turkish breakfast were examined. In addition, Turkish
breakfast was informed about the food and drinks consumed.
Key Words: Breakfast, Turkish Breakfast, Food and Drink
1.Giriş
Günün ilk öğünü olma özelliğini taşıyan kahvaltı, ‘Kahve altı’ kelimelerinden türeyen bir
sözcüktür ve aç karnına günün ilk kahvesini içmeden hemen önce yenilen bir öğün olması
sebebiyle bu isimle anılır. Osmanlı dönemi mutfak kültürüne bakıldığında, bilinen iki ana
öğünün dışında, kahve içmeden önce yapılan atıştırmaların, mutfaklardaki yerini alması 20.
yüzyılın başlarına kadar dayanır. Sabahları mideyi rahatlatmak amacı ile genellikle çorba,
ekmek, peynir ve reçel tüketilerek kahvaltı yapılır ve sonra günün ilk kahvesi içilirdi. Kahvaltı,
19. Yüzyılın sonlarına doğru ana öğün olarak tanımlanmaya başlanmış ve her ülkenin
geleneklerine göre farklı şekillerde uygulanmıştır (Anon., 2017).
Her birey günlük enerji ve besin öğesi gereksinimlerini her öğünde yeterli ve dengeli
bir şekilde almalıdır. Bu öğünler arasında kahvaltı öğünü ilk ve en önemlisi olarak tanımlanır.
Yeni bir günün başlangıcında güne zinde başlamada ve günü verimli sürdürmede yenilen sabah
kahvaltısının miktarı ve içeriği büyük rol oynamaktadır (MEB, 2012).
Kahvaltı öğününde tüketilecek protein miktarı, kan şekerini düzenleme ve bu sebeple
ile yorgunluk, açlık gibi duyguların önlenmesi için etkili olduğundan, günlük tüketilecek
miktarın en az 1/5’i kadar olmalı ve bu değerin altına düşülmemesi gerektiği belirtilmiştir
(Sağlık Bakanlığı, 2004).
2. Dünyada Kahvaltı
İngilizler güne kaliteli yani besleyici bir kahvaltıyla başlarlar. Gün içinde kendilerine gerekli
olan vitaminleri meyve ve sebze suyundan, diğer besinleri de kontinental kahvaltı yanında yulaf
ezmesi, sosis gibi yiyeceklerden karşılarlar. Çay İngilizler için özel bir öneme sahiptir. Sütlü
çay İngiliz kahvaltı çayı olarak bilinmektedir. Bu nedenle çok koyu bir şekilde hazırlanıp servis
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sırasında içine süt konur. İngiliz tarzı kahvaltı kahvaltı içeceği (sütlü çay veya kahve), meyve
veya sebze suyu, ekmek çeşitleri, tost, tereyağı, reçel, bal, sütlü yulaf ezmesi, kahvaltılık
sosislerden meydana gelir (MEB, 2012).
Kahvaltı alışkanlıkları İngilizlere benzeyen Amerikalılar da kahvaltıda kızarmış
yiyecekler yemeyi tercih etmektedir. Bacon, yumurta, krem peynir, donut, domuz sosisi,
meyve, yumurta, waffle, pancake ve mısır gevreği gibi çok çeşitli bir kahvaltı yapmayı seven
Amerikalılar, güne kahvaltı eşliğinde filtre kahve ile başlarlar. Sağlıklı beslendikleri
söylenemeyen Amerikalılar, kahvaltıda tuzlu ve tatlıyı karıştırmayı tercih ederler (İldeş, 2016).
Almanların geleneksel kahvaltı sofralarına bakıldığında ise Alman tilsit peyniri, yoğun
kremalı inek peyniri, ekmek, domuz eti, patates, kaz ciğer, yumurta ve dünyaca ünlü Yulaflı,
tahıllı Alman ekmeği bulunur. Almanya’nın Bavyera bölgesindeki bu kahvaltılarında ise
sofralarında çoğu kez şarap olmaktadır (Anon., 2016-a).
Kültürü ile Dünya’ya uzun süre yön veren Fransızlarda kahvaltı kültürü de, dünya
mutfak kültürü arasında yer edinmiş bir sofra olarak yer almaktadır. Fransa kahvaltı mutfağında
tuzlu ürünler yerine şekerli ürünler tercih edilir. Fransızların kahvaltı sofrası, sıcak kakao veya
kahve içermekte olup, nadir olarak meyve suyuna yer verirler. Bu içeceklerin yanında kruvasan,
reçel ve reçelin sürüldüğü tost eşlik eder. Kruvasan, Fransızların dünyaya hediye ettiği diğer
bir yiyecek olarak dikkat çekmektedir. Fransızlar sofralarında genellikle peynire yer vermeyip
başka öğünlerde, peyniri meze olarak kullanırlar. Akdeniz’in dünyaya en büyük armağanı olan
zeytin de Fransız kahvaltılarında yer almamaktadır. Yumurtalı tost ekmeğinin üstüne serpilen
pudra şekerli “French toast” ise, Fransızların damak tatları hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
Çilek, böğürtlen gibi meyveleri sofra sunumlarında, servislerinde süsleme öğesi olarak
kullanmaktadırlar (Anon., 2016-b).
Meksika bölgesinde yaşamakta olan Aztekler günde üç öğün yemek tüketirler. Güne
hafif bir kahvaltıyla başlayıp öğlen doyurucu, akşamları da hafif yiyeceklerle karınlarını
doyurmaktadırlar. Bolivya bölgesinde yerli halkın kahvaltı tercihlerine bakıldığında ise
ekmeğin üzerine tuz dökülerek sürülen avokado ya da küçük ekmeklerin içine konarak yenen
domates, soğan, limon karışımından yapılmakta olan avokado salatası, etli tropikal meyvelerin
suyundan oluşan bir jugo’dan oluştuğu belirtilmiştir (Özkaya ve Sarıcan, 2014).
Türk kahvaltılarından son derece farklı olan İtalyanların kahvaltısında bir espresso kahve ve
bisküvi ya da capuccino ve bisküvi/cornetto yeterli olmaktadır. Hatta İtalyanların çoğu evde
kahvaltı bile yapmayıp, işe giderken ayaküstü atıştırırlar (Sözen, 2016).
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Japonya'da geleneksel bir kahvaltıda yeşil çay, buharda pişmiş bir kase pirinç, taze
soğan ve tofulu miso çorbası, küçük nori yosunu yaprakları ve belki küçük bir omlet ya da
ızgara somon balığı bulunmaktadır. Japonya'da kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul
edildiği için Japonlar kendilerini her zaman sağlıklı ve zinde hissederler. Gölleri ve nehirleri ile
namı olan İsveç'te, kahvaltı sofralarında balıklı tariflere rastlanmaktadır. İsveçlilerin kahvaltı
sofrasında sosa yatırılmış alabalık, somon ve bunun gibi çeşitli tatlı su balıkları gibi yiyecekler
bulunmaktadır. Bunun yanında, özellikle dereotu ve yeşil baharatlar ile kahvaltı mönülerine
güzel lezzetler ortaya koyarlar. İsveçlilerin kahvaltı sofralarında tatlı da eksik olmayıp üzümlü
ekmek üzerine yaban mersini reçeli kahvaltılarının vazgeçilmezlerindendir (Çopur, 2007).
3. Türkiye’de Kahvaltı
Türk mutfak kültürü, Orta Asya’dan M.Ö 200’lü yıllardan 21.yüzyıl’a kadar uzanarak,
Asya ve Anadolu topraklarının zengin ürün çeşitliliğiyle ve tarihsel süreç içerisinde diğer
kültürlerle olan etkileşimiyle yoğurularak zaman içinde bazı değişimler yaşamış ve günümüze
kadar ulaşmayı başarmıştır (Kızıldemir vd., 2014). Ayrıca Türk mutfağının renkliliğini ve çeşit
zenginliğini, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında yeni gelişen tatların varlığı, Mezopotamya’dan
kaynaklanan Anadolu mutfağının varlığı gibi etkenler sağlamıştır (Güler, 2010). Gastronomi
uzmanlarına göre Türk Mutfağı, dünyanın en önemli mutfaklarından biri olarak ifade
edilmektedir. Tarihsel süreçte Anadolu’da yaşamış türlü uygarlıkların da etkisiyle gelişen ve
zenginleşen Türk Mutfağı, dünyanın en zengin üç mutfağı arasına girmekle kalmayıp dünyanın
en besleyici mutfağı olma özelliğini de elinde tutmaktadır (Cömert ve Özkaya, 2014).
Günde üç öğün yemek yeme, modernleşme ve sanayileşme sürecinin getirdiği yeni bir
alışkanlık olmuştur. İçerdiği lezzetler itibariyle, zengin ve köklü bir geçmişe dayanan kahvaltı
sofrası, gelişen ekonomik ve kültürel koşulların etkisiyle son yirmi otuz yılda epey değişikliğe
uğramıştır. Osmanlı sarayının çeşitli daire ve kısımlarına ana mutfaktan gün boyu gönderilen
yemeklerin liste yapıldığı mutfak kayıtlarına göre, Osmanlı toplumunda günde iki kez subh
(sabah) ve mesa (akşam) yemek yenildiği saptanmıştır. Sabahın ilk saatlerinde, kahve içmeden
önce yapılan ufak tefek atıştırmalar, ana bir öğün olarak, Osmanlı mutfak kültüründe tam olarak
belirlenmemiştir. Eskiden kahvaltı, sabahları boş olan mideyi rahatlatmak için, ufak tefek
yiyeceklerin yenildiği küçük bir öğündü. Genellikle kırsal kesimde halk, güneş doğduktan sonra
sıcak bir çorbayı ekmek ile içerek açlıklarını bastırıp güne başlardı. Şehirlerde yaşayanlar ise
sabahın erken saatinde, kişisel tercih ve olanaklarına göre, bazen akşamdan kalan bir yemek,
bazen çorba ya da ince kiler denilen tel dolaptan çıkarılmış peynir ile reçeller atıştırılıp günün
ilk kahvesini içerlerdi (Anon., 2006).

40

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Türk kahvaltısının özelliği, ülkemize özgü olan teneke beyaz koyun peyniri ve çeşitleri,
tereyağı, reçel,bal, sucuk, pastırma, zeytin çeşitleri, haşlanmış ve sahanda yumurtanın kahvaltı
öğününde yer almasıdır. Bunun yanı sıra, sebzeler (domates, sivri biber ve salatalık gibi), simit
ve hamur işi yiyecekler (poğaça, börek, gözleme, kurabiye ve çörek çeşitleri) ve meyveler
(elma, armut, portakal, karpuz ve kavun gibi) kahvaltıda servis edilmektedir. Çayın Türklere
özgü demlenerek servis edilmesi, Türk usulü kahvaltının diğer bir özelliğidir (Denizer, 2009a).
Türk usulü kahvaltı sofralarında son yıllarda Avrupa kahvaltı kültüründen salam ve
sosis çeşitleri görülmektedir. Ayrıca İngilizlerin “Scrambled Eggs” olarak adlandırdıkları ve
süt veya krema ile çırpılarak pişirdikleri yumurta türü de kahvaltı sofralarında yer almaya
başlamıştır. Ancak, yaz aylarında geleneksel olarak hazırlanan domatesli ve biberli menemen
ile kış aylarında sucuklu ve pastırmalı sahanda yumurtayı sadece bazı oteller kahvaltı
sofralarında servis etmektedir (Denizer, 2009-a).
Yabancı literatürlerde ve otel işletmelerinin alakart kahvaltı servislerinde kahvaltı
çeşitleri ile ilgili yazılmış “Türk Usulü Kahvaltı” yer almamaktadır. Oysa ki Türk Mutfağında
kahvaltı kültürü diğer ülkelerin kahvaltı kültürleriyle karşılaştırıldığında, onlar kadar zengin ve
değerli bir kahvaltı kültürüne sahiptir. Eksik olan durum, Türk mutfağında kahvaltı kültürünün
istenilen düzeyde tanıtılamamasıdır (Denizer, 2009-b).
Türkiye bazı bölge ve şehirlerinin çeşitli kahvaltılarıyla ünlüdür. Van bu şehirlerin
başında gelmektedir. Zengin çeşitliliği ve besleyici özellikleriyle Van kahvaltısı, hem
ülkemizde hem de yurtdışında tanınmıştır. Ev yapımı sucuklar ve süzme yoğurt, patlıcan
közlemesi, yumurta börtmesi, ballı, kaymaklı, cevizli ekmek, Van’a özel gül reçeli, şeker
pancarı, bal kabağı, cacık, otlu peynir, yumurtalı kenger, Van çöreği, Van pastası, su böreği,
yağlı çörekler geleneksel Van kahvaltısının önemli yiyecekleridir (Nakiboğlu, 2017).
İzmir’de yapılan kahvaltı sofralarında ilk akla gelen boyoz daha sonra kumrudur ve bu
muhteşem lezzetlere zeytinyağlı çeşitli baharatlarda eşlik etmektedir. Ayrıca İzmir tulumu da
Ege zeytinyağı ile kızartılmış ekmeklerin mevcut olduğu İzmir kahvaltısında başı çekmektedir
(Anon., 2018-a).
Tereyağının her yemekte yer aldığı Karadeniz mutfak kültüründe kahvaltılarda da
tereyağına sıkça rastlanmaktadır. Trabzon kahvaltısının vazgeçilmezi olan mıhlama ya da bir
diğer adıyla kuymak, bol tereyağı ve peynirden elde edilmektedir. Çayı meşhur olan
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Trabzon’da kahvaltılarda servis edilen taze çaylar önemli bir yere sahiptir. Mısır ekmeğinin
ünlü olduğu bu yörede turşi tavali de oldukça ilgi görmektedir (Anon., 2018-a).
Akdeniz Bölgesi sahip olduğu birçok turistik ürünün haricinde mutfak potansiyeli ile de
önemli bir çekim kaynağı durumundadır. Ulusal literatürlerde Akdeniz Bölgesi illerinin mutfak
potansiyellerinin ortaya koyulması ve pazarlama aracı olarak kullanılması ile ilgili kısıtlı
çalışmalar mevcuttur. Akdeniz beslenme alışkanlığının tahıl, zeytinyağı, süt türevleri, meyve
ve sebze, su ürünleri, baharat ve üzüm suyuna dayandığı görülmektedir. Doğu Akdeniz ve Batı
Akdeniz bölgelerinde, Akdeniz mutfak kültürü ve beslenme alışkanlıkları değişiklik
göstermektedir. Batı Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta, Burdur ve Antalya illerinde İç
Anadolu mutfak kültürünün ve Türk mutfak kültürünün tahıl ve hamur işi yemeklerinin etkileri
görülmektedir. Bu bölgede özellikle Türk mutfağında yaygın olan tarhana, yoğurt gibi ürünler
yöre halkı tarafından yaygın olarak tüketilmektedir. Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin,
Adana, Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş şehirlerinde ise Güney Doğu Anadolu mutfak
kültürü ve Arap mutfak kültürünün etli ve yağlı yemeklerinin etkileri görülmektedir (Şengül ve
Türkay, 2016).
Hatay, Akdeniz Bölgesinin en doğu ucunda Suriye sınırında bulunur. Tarihi çok eskilere
dayanan Hatay, ticaret yollarının geçiş noktasında yer alan önemli bir şehirdir. Hatay mutfağı
kendine has birçok özelliği ile hiçbir mutfakta bulunmayan birçok lezzeti yaratmış ve yaklaşık
600 çeşit yemeğe sahip olduğu bilinmektedir. Hatay Unesco’nun yaratıcı şehirler ağı
kapsamında “Gastronomi Şehri” unvanını alacak olup her geçen gün turizm yönünden bir
cazibe merkezi haline gelmekte ve turizm organizatörlerinin dikkatini çekmeye devam
etmektedir (Cömert, 2014). Antakya yemeklerinin kendine özgü yanları yanında Akdeniz
Bölgesinde yer alan Adana ve Mersin, yer almayan Gaziantep şehri ile de benzer ve ortak
yemekleri bulunmaktadır. Bunun nedeni ise birbirine yakın olan bu illerin ekolojik benzerliği
ve bölge içerisinde zaman içerisinde meydana gelen ve hala devam eden göçlerden
kaynaklanmakta olduğu belirtilmektedir. Çünkü bu göçler insanların yer değiştirmesi anlamı
dışında kültürel yakınlaşmayı ve benzeşmeyi de birlikte getirmektedir (Türk ve Şahin, 2004).
Hatay’da yapılan bir kahvaltıda peynir, zeytin, bal, kaymak, yumurtanın yanı sıra birçok
yiyeceğin bulunduğu görülmektedir. Bunlardan bazıları Humus, Sürk Peyniri, Sarma İçi,
Yoğurtlu Sakız Murcu, Tuzlu Yoğurt, Fıstıklı Tereyağlı Tulum, Tahinli Pekmez, Çıtır Kabak
Tatlısı, Dil Peyniri, Sünme Peynir, Akdeniz Yeşillikleri, Kuyruklu Oruk, Öcce, Katıklı, Biberli,
Kabuklu Patates, Kaytaz Böreği, Menemen, Tandır Ekmeği olarak sıralanabilir (Anon., 2015a).
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Mersin kahvaltısında diğer yörelerden farklı olarak leblebi tozu, dövülmüş karpuz
çekirdeği, susam ve zahter baharatından oluşan karışım olan zahter tüketilmektedir. Yöre halkı
tarafından kahvaltıda sevilerek tüketilen zahter, ekmeğin içinin açılıp önce saf zeytinyağına
batırılması ve bu karışımın eklenmesi ile hazırlanmaktadır (Eren ve Sezgin, 2017). Ayrıca
Mersin kahvaltısında tüketilen çorbalar incelendiğinde yoğurt, ekmek içi, et suyu ile hazırlanan
ekmek çorbası ve soğan, salça, bulgurla hazırlanan Lepe Çorbası görülmektedir (Güldemir vd.,
2018).
Coğrafi konumu ve tarihsel bağlarıyla Adana mutfak kültürünün kendine has bir durumu
vardır. Adana mutfak kültürü tarih boyu önemini koruyarak, ulusal kültürün korunmasında ve
taşınmasında önemli bir rol üstlenmiştir (Ballı, 2013). Kebap kenti olarak bilinen Adana'nın
tarihi Kazancılar Çarşısı'nda, gün ağarırken ciğer kebabıyla kahvaltı yapma geleneği, 100 yılı
aşkın sürmektedir (Anon., 2015-b). Yöresel olarak hazırlanan Adana kahvaltısında en çok
tercih edilen yiyecekler arasında bulunan sıkma; elde hazırlanan lavaş ekmeğinin içine
çoğunlukla peynirli soğanlı harç ilave edilmesi ile hazırlanmaktadır. Sıkma, ismini lavaşın içine
eklenen malzemelerin dürüm haline getirilerek iyice sıkılmasından almaktadır (Akın, 2018).
Akdeniz bölgesinde bulunan Türkiye’nin gül bahçesi olarak adlandırılan Isparta
çeşitliliği ile insanları cezbetmektedir. Ana maddesi gül olan Gül Reçeli, Gül Lokumu, Gül
Çayı, Gül Şurubu gibi birçok çeşit yiyecek tatlı ve içeceğe sahiptir. Erik, kayısı, vişne, armut,
şeftali, çilek, portakal, incir, ayva gibi meyvelerden ve gül çiçeğinden reçeller yapılmasının
yanında kurutulup saklanabilen çeşitlerden hoşaf da yapılır (Anon., 2016-c). Gül reçeli
kaymakla kahvaltıları renklendirir ve güllü lokum kahveyle çok iyi bir ikili oluşturur (Anon.,
2018-b).
Akdeniz ve Torosların arasındaki coğrafi konumuyla çevresindeki zengin coğrafyadan
beslenen ve tarihsel süreç boyunca köklü tarihi birikimi yansıtan Antalya şehri özgün bir mutfak
kültürüne sahiptir. Kekik türleri ve yabani otlarının mutfaktaki kullanımı çok çeşitli olup lavaş
ekmek içine çiğ olarak dürüm yapılıp tüketilmesinin yanı sıra daha lezzetli muhteşem otlu
börekler de yapılmaktadır. Soğanla kavurma yapmak en yaygınıdır. Ot kavurmanın içine birkaç
yumurta kırıldığında sağlam bir kahvaltı yapılabileceği gibi yanına sarımsaklı yoğurtla lezzetli
bir meze haline gelir. Reçel ikramı başlı başına bir ritüel olan Antalya’da narenciye türlerinden
yapılan turunç, greyfurt, bergamot, ağaç kavunu ve portakal kabuğu reçellerinin yanında limon
ve portakal çiçeğinden de reçeller yapılır ve ikram edilir (BAKA, 2012).
Gaziantep mutfağı Türk ve Dünya mutfakları arasında imtiyazlı bir yere sahip olup
tarihsel süreç boyunca nineden toruna bir miras titizliği ile öğretilen yemeklerin ve tatlıların
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yapımında kullanılan malzemelerin dikkatli seçilmesi, yemeklerin yapımında kullanılan ve
yemeklerde değişik tat ve lezzet veren salçalar, baharatlar, soslar ve karışımlar, hazırlama ve
pişirmede gösterilen beceri, Gaziantep yemekleri ve tatlılarının şöhrete sahip olmasına neden
olmuştur (Aksoy ve Sezgi, 2015). Bu nedenle, 2015 yılı Nisan ayında UNESCO yaratıcı şehirler
sıralamasında Gastronomi ile Gaziantep 9. sırada yer almıştır (Gökırmaklı vd., 2017).
Kahvaltıda vazgeçilmezlerinden biri olan süt ve süt ürünleri tüketilmesinin yanında bayram
sabahı kahvaltıda yuvalama yemeği servis edilmektedir. Ayrıca Gaziantep’te kahvaltılarda
ekmek, zeytin, reçel, bal, çay, kahve, çeşitli bitki çayları mevcut olup yöreye özgü katmer de
kahvaltılarında yer alır. Bunlara ek olarak Gaziantep sabah kahvaltılarında ciğer kebabı, beyran,
kelle paça gibi yiyeceklerin tüketilmektedir (Baran, 2016).
4. Türk Kahvaltısında Tüketilen Yiyecek ve İçecekler
4.1. Ekmek
Türkiye’de buğday yetiştirilen tüm alanlarda buğdayla bağlantılı en değerli ürün olan
ve lif kaynağı olmasının yanı sıra yüksek karbonhidrat, mineral, vitamin, yağ içeriği
bakımından sağlığa yararlı olan ekmek en önemli gıda maddelerinden biridir (Dölekoğlu vd.,
2014; Özberk vd., 2016). Bölgelere özgü üretim metotları ve tatlarıyla Anadolu kültürünün bir
parçası olan ekmek, yerel çeşitler kullanılarak üretilebilmektedir. Yufka, kömbe, tandır, lavaş,
sac, fetir, bazlama, hamursuz gibi ekmek çeşitlerinin yanı sıra çok sayıda yöresel çeşitler de
mevcuttur. Yöreye göre değişmekle beraber patates ve nohut gibi katkılar ile yapılan yerel
ekmek çeşitleri de vardır (Özberk vd., 2016). Örneğin Hatay ilinde yapılan ve o yöreye özgü
olan katıklı ekmek lahmacun şeklinde üzerinde çökelek, kırmızı pul biber, susam ve zahter
karışımı içeren bir ekmek çeşididir. (Mert vd., 2017). Son zamanlarda tüketiciler besin değeri
düşük ekmek çeşitleri yerine doğal ve katkısız, besin değeri yüksek ürünleri tüketmeyi tercih
etmektedirler (Yurdatapan, 2014). Normal ekmeğin yanında Trabzon ekmeği, lavaş, tost
ekmeği gibi birçok ekmeğin bulunmasıyla beraber, son yıllarda, çavdarlı, patatesli, sütlü, soyalı,
karışık tahıllı gibi birçok ekmek çeşidi üretilerek satılmaya başlanmış ve tüketicinin beğenisine
sunulmuştur (Olgun vd., 2017).
4.2. Peynir
Peynir, protein ve kalsiyum bakımından mükemmel bir gıdadır. Türkiye’de yaklaşık 50
çeşit peynir üretilmekte olup, ancak bunlardan Beyaz, Kaşar ve Tulum peyniri ulusal düzeyde
kabul görmekte ve ekonomik değer taşımaktadır. Bununla birlikte son yıllarda önemli
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miktarlarda ve ulusal düzeyde Çökelek, Örgü, Lor, Dil, Otlu ve Mihaliç peynirleri de
üretilmektedir (Hayaloğlu vd., 2002; Çelik ve Uysal, 2009).
Beyaz Peynir: Türkiye’de en çok tüketilen peynir çeşitlerinden biri olan Beyaz peynir,
yumuşak yapıda, tuzlu ve ekşimsi tada sahip, salamurada olgunlaştırılan bir peynir türüdür
(Çelik ve Uysal, 2009). Çiğ koyun sütünden üretilen Urfa salamura beyaz peyniri, keçi sütünden
üretilen Konya teneke salamura keçi peyniri, keçi ve %10 inek sütü karışımından yapılan Ezine
peyniri, koyun sütü ve inek sütü karışımıyla yapılan Edirne tipi teneke beyaz peyniri bunlardan
bazılarıdır (Durlu-Özkaya ve Gün, 2007).
Kaşar Peyniri: Dilimlenebilen yarı sert bir peynir çeşidi olan Kaşar peynirinin en
önemli özelliği, telemenin belli düzeyde fermentasyona bırakılmasından sonra sıcak suda
haşlanarak yoğrulmasıdır. Yapım ve kimyasal nitelikleri yönünden Balkan Ülkelerindeki
Kashkaval, kasseri peynirlerine ve bazı İtalyan (Caciocavallo, Provolone, Mozzarella)
peynirlerine benzer özellik göstermektedir (Öksüztepe ve ark., 2009).
Kaşar peyniri haricinde, pıhtısı haşlanarak işlenen peynir çeşitlerinde, birçok şehirde
değişik isimlerle anılan peynirler de vardır. Mandıralarda ve aile işletmelerinde üretilmekte
olan Erzurum civil peyniri, Hanak Telli peyniri, Trabzon Tel peyniri, Kars Çeçil peyniri, Artvin
Çürük peyniri, Yusufeli Külek peyniri ve Akçaabat Tel peyniri bu çeşide girmektedir. Yağsız,
az yağlı veya tam yağlı inek sütü, koyun sütü veya bunların karışımı bu peynirlerin üretiminde
kullanılmaktadır. Pıhtısı haşlanarak işlenen bu peynir çeşitleri, telemenin çekilerek
sündürülmesi ve dil şeklinde porsiyonlanması ile dil peyniri ya da yapının soğuduktan sonra
elle ovularak iplik şeklinde ayrılması ile tel peyniri isminde piyasaya tüketicinin beğenisine
sunulmaktadır. Bu grupta yer alan örgü peyniri benzer şekilde elde edilir ancak örgü veya farklı
şekillerde hazırlanarak taze veya salamura içinde olgunlaştırılır (Durlu-Özkaya ve Gün, 2007).
Tulum peyniri: Peyniri tuluma basmak, peynirin dayanıklılığını artırmak için Türklerin
Orta Asya'dan bugüne kadar uyguladıkları metotlardan biridir (Durlu-Özkaya ve Gün, 2007).
Yağ üretiminden arta kalan sütün değerlendirilmesi amacıyla Kaşar ve Beyaz peynirin
yapılmadığı bölgelerde tulum peyniri yaylalarda yapılırdı. Fakat son zamanlarda büyük tüketim
merkezlerinde artan talebe karşı mandıra ve süt işletmelerinde de üretilmektedir (Tarakçı ve
ark., 2005).
Van Otlu peyniri: 200 yıldan fazla süredir, Van ili ve çevresinde üretilmekte ve yöre
halkı tarafından sevilerek tüketilmekte olan Van Otlu peyniri üretiminde Sirmo, Kekik, Siyabo
ve Heliz diye isimlendirilen bir takım otlar kullanılmaktadır. Son yıllarda, Otlu peynir üretimi
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batı illerimizde kurulmuş bazı büyük işletmelerde yapılmaktadır. Büyük işletmelerde üretilen
Otlu peynirler, çoğunlukla salamurada olgunlaştırılmakta ve piyasaya sürülme aşamasına
geldiğinde vakum paketlenip marketlere gönderilmektedir (Hayaloğlu, 2008).
Çökelek peyniri, ısıl işlem uygulanarak süzülen ve tuzlanmış yoğurttan elde edilen
Çökelek peyniri Türkiye’ye özgü geleneksel bir peynirdir (Şimşek ve Sağdıç, 2012).
Mihaliç peyniri; üretildiği bölgelerde fazla miktarda tüketilir. Kalitesi ölçüsünde
kendisine özgü tat, koku, renk gibi duyusal özellikleri olan, çiğ ya da 56°C’de 2 dakika ısıtılmış,
genellikle koyun ve inek sütünün karıştırılmasıyla ya da inek sütünden üretilmektedir (Bulut,
2006).
Lor peyniri: Ülkemizde tüketime sunulan ve yaygın bir şekilde tüketilen lor peyniri,
peyniraltı suyunun kaynatılıp süzülmesi ile üretilir (Dinçoğlu ve Ardıç, 2012). İçerdiği protein
ve diğer gıda bileşenleri bakımından zengin bir ürün olan Lor peynirinin ihtiva ettiği protein,
hayvansal kökenli olması nedeniyle yüksek biyolojik değere sahiptir. (Demirci ve Şimşek,
1991).
Gravyer peyniri: Sert bir peynir olan gravyer peyniri, buzağı mayası ve termofilik starter
kültür (propiyonik asit bakterisi) kullanılarak çiğ sütten yapılır. Kars Gravyer peyniri,
Türkiye'nin her yerinde tanınmış bir peynirdir ve Türkiye'de üretilen Gravyer'in yaklaşık % 90'ı
(214 ton/yıl) Kars ilinden elde edilmektedir (Topuk ve Sezer, 2015).
Sürk ve Cara peyniri: Hatay ili ve ilçelerinde Cara ve Sürk peyniri üretimi
yapılmaktadır. Sürk peynirinin üretiminde çökelek kullanılır. Daha sonra içerisine,
kırmızıbiber, nane, kekik, tarçın, zencefil, karabiber, sarımsak vs ilave edilip yoğrularak armut
biçimine getirilen parçalar, bazen zeytinyağına daldırılarak bazen de zeytinyağı ile sıvandıktan
sonra, plastik bir filmle kaplanarak olgunlaştırılır. Keçi sütünden yapılan Cara peyniri, kalıplar
arasına çökelek ve bazı baharatlar ilave edilerek testilere (küp) basılıp toprağa gömülür ve 4-5
ay olgunlaştıktan sonra tüketilmeye hazır hale gelir. (Hayaloğlu, 2008).
4.3. Tereyağ ve Kaymak
İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan tereyağı, içerdiği süt proteini, süt şekeri,
mineral maddeler, yağda eriyen vitaminler yönünden oldukça zengin bir süt ürünü olup
dünyanın her tarafında bol miktarda üretilip, tüketilmektedir. Bunun yanında kalori değeri
yüksek, üstün aroma ve lezzete sahip olan tereyağı, diğer yağlara göre sindirilme yeteneği
bakımından da üstünlük sağlar (Patır ve ark., 1995). Kahvaltıların vazgeçilmez gıdası olan
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tereyağı kahvaltı sofrasında bal ve reçel ile birlikte tüketilmektedir. Ayrıca sahanda yumurtanın
hazırlanmasında da kullanılmaktadır.
Krema (kaymak) uygun pastörizasyon yöntemlerine göre ısıtılmış ve bazen homojenize
edilmiş sütten, yağsız sütün ayrılması ile yapılan bir üründür (Demirci ve Şimşek, 1997).
Kaymak tereyağına göre kahvaltılarda daha az tüketilmektedir. Ekmeğin üstüne sürülen
kaymak çeşitli reçellerle süslenerek tüketilmektedir.
4.4. Yumurta
Günlük diyetlerimizde yer alan ve birçok yemek, tatlı, pasta, börek ve çörek gibi
yiyeceklerin bileşimine giren yumurta, yüksek protein içeriğine sahiptir. Ayrıca yumurta,
mineral ve vitamin bakımından zengin olmasına ek olarak kalori değerinin düşük olması ve
kişiye doygunluk hissi vermesinden dolayı kilo sorunu olanlara tavsiye edilebilecek ve tercih
edebilecek uygun bir gıdadır (Çelik ve Şengül, 2001).
Çok çeşitli kullanılabilen yumurta genellikle sabah kahvaltısı veya öğleye yakın yapılan
kahvaltılar ile öğle ve akşam yemekleri için ideal bir gıdadır. Örneğin çırpılmış bir yumurta ya
da omletten, akşam yenilen güzel bir yemek veya sufleye kadar her yemeğin içerisine girerek
onlara lezzet verir. Çok yönlü kullanılabilen yumurta kahvaltıda yenilecekse sahanda yumurta,
çırpılmış yumurta, sosisli veya diğer et ürünleri ile hazırlanan yumurta, poşe yumurta ve
omletler gibi çok çeşitli biçimlerde kullanılabilir (MEB, 2012).
4.5. Zeytin ve Zeytinyağı
Türk kahvaltılarının vazgeçilmez gıdası zeytindir (Güdek vd., 2016). Zeytin ağacı (Olea
europaea) meyvesinden elde edilen zeytinyağının besleyici değeri yüksektir. Kendine özgü tat
ve kokuda olan, berrak, yeşilden sarıya değişebilen renkte, doğal haliyle gıda olarak
tüketilebilen zeytinyağının Akdeniz ve Ege mutfak kültüründeki önemi, her öğünde ve her
yemeğin yapımında kullanılmasıyla açıklanabildiği belirtilmiştir. Başta Marmara, Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan zeytinyağı, Ege’deki şehirlerin bir
bölümünde, sabah kahvaltısında kekik, nane gibi baharatların yanında limon katılarak
tatlandırılıp ekmekle birlikte tüketilmektedir (Çelik vd., 2016).
4.6. Reçel ve Marmelatlar
Meyve ve sebzelerin şeker eklenerek dayanıklı hale getirilmesiyle reçel ve marmelatlar
elde edilir (Kaplan, 2006). Evlerde yapılan ev yapımı reçel genel olarak hazır olan reçellere
göre daha sağlıklı olduğundan çok tercih edilmekte olup kahvaltıların olmazsa olmaz
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tatlarındandır. Eski dönemlerden bu yana her çeşit meyveden reçel yapılmakta olup
kahvaltılarda tüketilmektedir. Bazı meyvelerden yapılan reçeller çilek reçeli, portakal reçeli
üzüm reçeli, böğürtlen reçeli, vişne reçeli, greyfurt reçeli, kızılcık reçeli, armut reçeli, ayva
reçeli, kavun reçeli, patlıcan reçeli, domates reçeli, , mandalina reçeli, gül reçeli, erik reçeli,
akasya reçeli, kayısı reçeli, domates reçeli, incir reçeli, şeftali reçeli, karpuz reçeli, elma reçeli
badem reçeli olarak sıralanabilir (Sarı, 2017).
4.7. Meyve ve sebzeler
Kahvaltı sofralarında, domates, salatalık, biber söğüş olarak tüketilir ve C vitamini ve
folik asit açısından zengindir (MEB, 2012). Kurutulmuş domates zeytinyağı ile birlikte hatta
kekik ilavesiyle kahvaltıda tüketilmektedir. Ayrıca kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi
kurutulmuş ürünler geleneksel Türk kahvaltı sofralarında yer almaktadırlar.
4.8. Et Çeşitleri
Sucuk: Fermente sucuklar çiğ ve çekilmiş et ile yağın; tuz, baharat ve az miktarda da
katkı maddeleriyle karıştırılıp bağırsaklara doldurulması, belli ısı ve rutubet derecesinde
olgunlaştırılarak kurutulmasıyla yapılan et ürünüdür (Filiz, 2002). Fermentasyon, sucuklarda
depolama süresini uzatmanın yanında tüketici tarafından tercih edilen renk, lezzet, aroma ve
tekstür gibi özgün niteliklerin oluşmasını da sağladığından Türkiye dahil, birçok ülkede et
sanayiinin en önemli iş alanını fermente sucuk üretimi oluşturmaktadır (Dinçer vd., 1995).
Sucuk kahvaltılarda tek başına yağda kızartılarak tüketilebildiği gibi isteğe göre sahanda
yumurta yapımı sırasında yumurtaya da ilave edilerek tüketilebilmektedir.
Sosis ve Salam: Sosis, kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvan gövde etlerinden
hazırlanan sosis hamurunun uygun kılıflara doldurulması ve belli aralıklarla boğumlanarak dizi
şekline sokulması, metoduna göre dumanlanması ve haşlanması ile üretilen et mamülüdür.
Salam ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan gövde etlerinin veya bunların karışımlarının kemik,
yağ, tendo, sinir ve kıkırdaklarından ayrılıp kıyıldıktan sonra gerekli yardımcı maddelerin
eklenmesiyle hazırlanan et hamurunun, kılıflara doldurulması ve çeşitlerine uygun tarzda
dumanlanıp, suda pişirilmesiyle yapılan et ürünü olarak tanımlanmaktadır (Sezer vd., 2013).
Genellikle kahvaltılarda sosis kızartılarak veya haşlanıp soslanarak, salam ise çiğ olarak
tüketilmektedir. Ayrıca bazı bölgelerde kahvaltıda pastırma da tüketilmektedir.
4.9. Tahin Pekmez
Pekmez, bileşimindeki yüksek şekerden dolayı iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı
olup ülkemizde üretilen en değerli geleneksel gıdalardandır (Batu, 2001). Pekmez, üzüm
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dışında incir, elma, erik, dut, kayısı, karpuz, şeker mısırı ve şeker pancarından da üretilmektedir
(Kaya vd., 2005).
Tahin, susam tohumlarının kabukları ayrıldıktan sonra değirmende öğütülmesiyle üretilir ve
Türkiye’de daha çok pekmez, şeker veya balla karıştırılarak tüketilir (Lokumcu, 2000). Tahin
içerdiği B, C ve E vitaminleri açısından değerlidir (Çelik, 2018).
4.10. Bal
Çok güçlü bir antioksidan olduğundan serbest radikallerle etkili bir şekilde mücadele
eden bal, bakteri içermediği için doğal antibiyotik özelliği taşımaktadır (Çelik, 2018). Bal,
özellikle kahvaltıda tereyağı ve kaymak ile birlikte tüketilmektedir.
4.11. Süt, Çay ve Türk Kahvesi
Süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan hayvansal kaynaklı protein, yağ, laktoz
ile vitamin ve mineral maddeleri tam ve yeterli oranda içermektedir (Şimşek vd., 2005).
Ülkemizde kahvaltılarda süt; sıcak ya da soğuk olarak, şeker ilave edilerek ya da süte kahve
eklenerek sütlü kahve olarak da tüketilmektedir.
Ülkemizde siyah çay sevilerek tüketilen içeceklerin başında gelir. Çay, aynı zamanda
Türk kahvaltı sofrasında ana içecektir. Sabahın ilk saatleri ile başlayan bu alışkanlık, gecenin
ilerleyen saatlerine kadar sürmektedir. Çayın hazırlanışı ve servisi dünyadaki örneklerinden
belirgin bir biçimde ayrılır. Türk usulü çay içimi demleme usulü ile hazırlanmakta, ince belli
bardaklarda servis edilmektedir (Güneş, 2012). Ayrıca kahvaltıda bitkisel çaylar da
tüketilmektedir.
Türk Kahvesi, elde edilişi, yapılışı ve içimiyle diğer kahve çeşitlerinden çok farklı ve
kendine özgü bir kahve olup geleneksel Türk Mutfağının en önemli içeceğidir. Türk kahvesini
özel yapan diğer bir neden de kendine özgü bir kültüre sahip olmasıdır. Türk kahvesi bakır
cezvelerde ve odun veya kömür ateşinde yavaş yavaş pişirilerek istenen köpük ve tat elde
edilmektedir (Bulduk ve Süren, 2008). Ancak son zamanlarda elektrikli cezveler ile birkaç
dakika gibi kısa bir zamanda kahve hazırlanabilmektedir. Ayrıca, Türk kahvesinin sadece sıcak
suya eklenerek karıştırıldığı “dök karıştır” tipinde tek porsiyonluk paketlenmiş şekli de
kullanılmaktadır (Hatipoğlu ve Batman, 2014).
Sonuç
Dünyanın en önemli mutfaklarından biri olan Türk mutfağı kahvaltı kültürü bakımından
yeterince tanınmamıştır. Oysa ki Türklerin kahvaltı kültürü çok çeşitlidir ve kahvaltı

49

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

sofralarındaki çeşitli yiyecek ve içecekler araştırılmaya değer bir konudur. Ülkemizin kahvaltı
kültürü hakkında akademik olarak çok az çalışma yapılmıştır. Bu yüzden Türk kahvaltı kültürü
hakkında daha çok araştırma yapılması uygun olacaktır.
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GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ
Levent SON
Aşkın BAHAR
ÖZET
Türkiye sert kabuklu meyve türlerinden olan bademin anavatanı ve doğal yayılma
alanlarındandır. Dünyada badem üretimi 3.214.303 ton olup, Türkiye bunun 85.000 ton’luk
kısmını çıkartmakta olup; ABD, İspanya, İran, Fas ve Suriye’den sonra 6. sırada yer almaktadır.
Gülnar ilçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 950 m dolayındadır. Rakımın uygun
olduğu kesimlerde kuru tarım ve meyvecilik yapılmaktadır. İlçede tipik Akdeniz iklimi
görülmekle birlikte, yüksek kesimlerde kışları soğuk ve karlı, yazları serin ve nispeten yağışlı
geçer. Gülnar’da yıllık yağışın büyük kısmı kış ve ilkbahar aylarında düşer. Bazı yıllar ilkbahar
aylarında görülen dolu yağışları tarım ürünlerine büyük zarar verebilmektedir. Tarımsal faaliyet
daha ziyade, yayla düzlükleri, ovalık alanlar ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. Kıyı
kesiminde turunçgiller, yer fıstığı ve seracılık ön plandadır. İç kısımlara ve yükseklere doğru
sulu tarım yapılan alanlar azalır. Yayla alanlarında elma ve üzüm yetiştiriciliği ön plandadır.
Gülnar ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Üzüm, elma, zeytin
ve badem’dir. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. Nitekim
özellikle el ve diş bademi üretimi 2017 yılı itibariyle 2.087 ton olarak gerçekleşirken; Mersin
ili toplam badem üretiminin %21.17’lik kısmı Gülnar ve köylerinden elde edilmiştir. Gülnar
yöresinde yetiştiriciliği yapılan başlıca badem çeşitleri; “Ferragnes”, “Ferraduel”, “Nonpareil”,
“Texas” ve “Tuano”, İlçe ve çevresinde badem yetiştiriciliğinin esas sorunları; anaç ve çeşit
seçimi, arazi seçimi, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve
pazarlama konularında yapılan bilinçsiz uygulamalardır. Bunun yanı sıra yörede badem
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için; üretici birlikleri ve kooperatiflerin daha etkin hale
getirilmesi, pazarlama ve depolama faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern
yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir şekilde geçilmesi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Badem, Gülnar, Anaç, Çeşit, Budama, Sulama

ALMOND GROWING IN GULNAR

Turkey is one of the important natual-spread area of hard-shelled, of almond. The world
almond production 3.214.303 tonnes which Turkey has 85.000 tonnes of total amount of
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almond. After USA, Spain, Iraniani, Morocco and Syria, Turkey is the sixth almond producer
country in the world. The height from the sea of the center of the Gulnar town is araound 950
meters. Dry farming and horticulture activities are advanced in suitable areas. The Gulnar town
has Mediterrenean climate. In some years hail can be damaged to agricultural products.
Agricultural activities are being done in especially in plateau plains, plains and valleys. In the
coastal region of the town; citrus, peanut and greenhouses favorites. As progressively internal
parts of the town; irrigated agriculture decreases. Apple and grape growing are more in plateau
areas.
Grape, apple, olive and almond are the most products, produced in Gulnar district.
Horticulture has developed in recent years. Thus, in 2017, almond production of the Gulnar has
2.087 tonnes. So Gulnar has the 21.17% total almond production of the Mersin city. The most
cultivated almond cultivars are “Ferragnes”, “Ferraduel”, “Nonpareil”, “Texas” and “Tuano”.
The generel problems of the almond growing in Gulnar, are rootstock and variety selection,
land selection, pruning, irrigating, fertilization, control of pests and diseases, harvesting and
marketing. Also, Cooperatives and producer clusters should be more effective, marketing and
storage activities must be better end effective, for the development of the almond growing in
Gulnar district.
Key words: Almond, Gülnar, Rootstock, Cultivar, Pruning, Irrigating
1. GİRİŞ
Mersin’in Gülnar ilçesi, Akdeniz bölgesinin Taşeli yöresinde yer almaktadır. İlçe,
doğuda Silifke, batıda Bozyazı, kuzeyde Mut, kuzeybatıda Karaman iline bağlı Ermenek,
güneyinde Aydıncık ilçesi ve Akdeniz ile komşudur. İlçe Merkezinin denizden yüksekliği
yaklaşık 950 m dolayındadır. İlçe topraklarının büyük bir kısmını ormanlar kaplar. Bunu
sırasıyla, tarım alanları, meralar ve kullanılmayan araziler takip eder. Tarım yapılan alanlarda
ilk sırayı tahıl tarımı başta olmak üzere, baklagiller, yem bitkileri, meyve ve sebze takip eder.
Genel olarak ilçe arazisinin engebeli ve dik arazi şartları görülür. Yükseltinin elverdiği
kesimlerde kuru tarım ve meyvecilik yapılmaktadır. İlçede tipik Akdeniz iklimi hakim olmakla
birlikte, yüksek kesimlerde kışları soğuk ve karlı, yazları serin ve nispeten yağışlı geçer.
Gülnar’da yıllık yağışın büyük bölümü kış ve ilkbahar aylarında düşer. İlkbahar aylarında
görülen dolu yağışları tarım ürünlerine büyük zarar vermektedir. Tarımsal

faaliyet

daha

ziyade, yayla düzlükleri, ovalık alanlar, vadi tabanları ve orta düzeydeki tarım yapılabilen
engebeli alanlardır. Arazinin genelde engebeli olması üreticileri farklı iş kollarına itmiştir. Kıyı
kesiminde turunçgiller, yer fıstığı ve seracılık ön plandadır. İç kısımlara ve yükseklere doğru
sulu tarım yapılan alanlar azalır. Yayla alanlarında elma ve üzüm yetiştiriciliği ön plandadır.
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İklim elemanları içersinde tarımsal hayatı doğrudan etkileyen diğer bir faktör de yağıştır. İlçede
yıllık yağış tutarı 627 mm.dir. İlçenin yağış ortalaması kuzeyindeki Mut’tan daha fazladır. Kar
erimeleri akarsuları, yer altı sularını besleyerek bitki yetişmesi ve doğal hayatın devamlılığına
en önemli katkıları yapmaktadır. Kar yağışları özellikle tahıl tarımı açısından önemlidir. Çünkü
kışlık ekim yapılan tahıllarda çimlenmenin ardından yağacak olan kar oluşturduğu örtü bitkiyi
dondan korumaktadır. İlçede maksimum kar örtüsünün kalınlığı 33 cm. dir. Kar yağışları
genellikle kasım ayında başlayıp mart ayına kadar süre içerisinde yağmaktadır (Anonim, 2017).
Tarım alanlarının küçük parsellere bölünmüş olması, toprakların verimsizliği sulu tarım yapılan
alanların dar olması, tarımın ilkel yöntemlerle yapılması, arazinin de eğimli olması tarımda
makineleşmeyi olumsuz etkilemiş ve verim düşüklüğüne neden olmuştur. Sipahili çayı ve
Göksu nehri vadi tabanlarında sulu tarım yapılmaktadır. Kıyı kesiminde turunçgiller, yer fıstığı
ve seracılık ön plandadır. İç kısımlara ve yükseklere doğru sulu tarım yapılan alanlar azalır.
Tarım faaliyetleri başta tahıl tarımı, kuru baklagillerin ve endüstri bitkilerin tarımı
yapılmaktadır. Arazisinin fiziki yapısı ormanlık, kayalık, taşlık alanlar ve engebeli yapısı,
tarımı olumsuz etkilemektedir. Yaz kuraklığından etkilenmektedir. İç kısımlardaki eğimli ve
düzlük alanlarda kuru tarım hakim iken, kıyı kesiminde ve vadi tabanlarında sulu tarım
yapılmaktadır. Toprak yapısı da tarım üretimini etkilemektedir. Bazı meyve ve sebzeler dışında
üretilen meyveler daha çok yöre halkının kendi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Kıyı
kesiminde Büyükeceli, Babadıl ve Yanışlı köyleri çevresinde seralarda sebze ve meyve üretimi
yapılmaktadır. Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Limon vb.)’in üretimi de ileri durumdadır.
Sera yapım maliyetlerinin yüksek oluşu çiftçiyi ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. İlçe
genelinde sebze ekimine bakıldığında en fazla olanı domates’tir. Fiyatındaki dalgalanmalar
yöre halkının bin bir emekle yetiştirdiği ürünün ziyan olması gibi olaylara neden olmaktadır.
Akarsu boylarında kaynak suların ve sulak alanlarda sebze ve meyve yetiştiriciliğine daha
uygun olduğu görülür (Anonim, 2018).
2. GÜLNARDA TARIM ALANLARI DAĞILIMI
Gülnar yöresinde bitkisel üretim yapılan alan miktarlarına bakıldığında 2007 yılından
günümüze kadar önemli düzeyde artışlar olduğu görülmektedir. 2007 yılı itibariyle Gülnar ve
çevre köylerinde toplam 331.582 dekar alanda bitkisel üretim yapılırken; bunun 246.947
dekarını tahıl grubunun oluşturduğu; 20.000 dekarın nadasa ayrılan alan olduğu; 1.015 dekarın
sebzecilik alanı olduğu; 63.620 dekarın ise meyvecilik ve baharat bitkileri için kullanılan
alanlar olduğu görülmektedir (Tuik, 2017; Tablo 1).
Tablo 1. Gülnar da yıllara göre tarım alanları dağılımı

58

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Kaynak: Tuik.gov.tr
2012 yılı değerlerine baktığımızda ise bitkisel üretim alanının 860.047 dekara yükseldiği,
bununla beraber; tahıl grubunda 780.024 dekarlık alana çıktığı; nadas alanının 17.000 dekara
düştüğü; sebzecilik alanının 886 dekar olduğu ve meyvecilik alanının ise 62.137 dekar olarak
gerçekleştiği görülmektedir. 2007 yılından 2012 yılına geçişte; nadas, sebze ve meyve üretim
alanlarında düşüş meydana gelirken; tahıl grubu bitkilerinin toplam alanlarında önemli düzeyde
artış oluşmuştur (Tuik, 2017; Tablo 1). 2017 yılında ise Gülnar da ki toplam bitkisel üretim
alanı miktarı 2012 yılına nazaran azalma göstererek 575.781 dekara gerilemiştir. Bu gerileme
özellikle tahıl ve sebzecilik alanlarında kendini fazlaca gösterirken; meyvecilik alanları 59.024
dekara düşmüştür (Tablo 1).

3.

GÜLNARDA MEYVECİLİK POTANSİYELİ
Gülnar ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Üzüm, elma, badem

ve zeytin’dir. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. Nitekim
özellikle el ve diş bademi üretimi 2017 yılı itibariyle 2087 ton olarak gerçekleşirken; Mersin ili
toplam badem üretiminin %21.17’lik kısmı Gülnar ve köylerinden elde edilmiştir. Yöredeki
Tah. ve diğer

Mey., içecek ve

Toplam

bitkisel ürün.

Nadas

Seb. bah.

bah. bitk.

Alan

İlçe Adı

alanı(da)

alanı(da)

alanı(da)

alanı(da)

(da)

Gülnar(2017)

513.390

2.100

1.267

59.024

575.781

Gülnar (2012)

780.024

17.000

886

62.137

860.047

Gülnar (2007)

246.947

20.000

1.015

63.620

331.582

meyve

yetiştiriciliğinin genel sorunları; çeşit seçimi, budama, sulama, gübreleme ve hastalık ve
zararlılarla mücadele konularında yapılan bilinçsiz uygulamalardır. Bunun yanı sıra yörede
meyveciliğin geliştirilmesi için; kooperatifçiliğin etkin hale getirilmesi, pazarlama ve depolama
faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir şekilde
geçilmesi büyük önem taşımaktadır.
Tablo 2. Yıllara göre Gülnar’da Meyve üretim miktarları(2007-2017arası)
Meyve Türü

2007

2012

2017

Sof. Üzüm

13.350

21.000

22.223

Şar. Üzüm

7.500

6.503

8.452

Kur.Üzüm

11.668

12.000

11.402

İncir

145

-

-
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Limon

162

180

94

Portakal

144

160

107

Elma

12.497

4.175

3.855

Armut

105

61

49

Kayısı

735

426

49

Kiraz

-

99

72

Erik

420

532

637

Badem

2.843

2.025

2.087

Antep Fıstığı

103

94

69

Ceviz

600

530

83

Nar

250

273

178

Zeytin

5.251

3.160

2.066

Kaynak: (Tuik, 2017)
Genel olarak Gülnar’da meyve üretim istatistiklerine bakıldığında 22.223 ton ile sofralık
üzüm üretiminin diğer ürünlere göre en üstte yer aldığını görebiliriz. Sofralık üzüm üretimini,
Kurutmalık üzüm (11.402 ton), elma (3.855 ton), badem (2.087 ton) ve zeytin (2.066 ton) takip
etmektedir (Tablo 2).
2007 yılında 12.497 ton olma elma üretimi 2017 de 3.855 ton’a gerilemiştir. Bu durum
elmanın pazarlamasındaki sorunlardan kaynaklandığı gibi, elma bahçelerinin yerini bademin
almasından da kaynaklanmıştır. Ayrıca elma meyve olgunlaşma sezonunun oldukça uzun
olması ve hastalık ve zararlı miktarının da fazla olması; badem yetiştiriciliğine yönelimde etkili
olmuştur.
4. GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ
Bademin anavatanı Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgeleridir. Buradan doğuya doğru
Çin ve Hindistan’a; batıya doğru Kuzey İran, Suriye ve Akdeniz ülkelerine yayılmış ve
tamamen yerleşmiştir. Kafkasya’ya kadar Afganistan ve İran boyunca çeşitli yabani formları
bulunur. Bunlardan içi tatlı ve üstün nitelikli olanlıların kültüre alınmasıyla bugünkü kültür
bademi meydana gelmiştir. Anadolu’da bodur acı badem (Amygdalus nana) zengin
varyasyonlar göstererek yetişmektedir (kurak, kıraç alanlarda). Ülkemiz bademin gen
merkezlerinden birisidir. Badem kültürü 4000 yıl önce İran, Türkiye, Suriye ve Filistinde
başlamıştır. Muhtemelen prehistorik çağlarda Yunanistan’a ve Kuzey Afrika’ya getirilmiş,
İtalya’da çok eski çağlardan beri yetiştirilmiştir. Böylece ilk olarak Akdeniz çevresine
yerleşmiştir. Günümüzde de dünyanın en çok badem yetiştirilen bölgesi Akdeniz çevresidir.
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Türkiye’de badem yetiştiriciliği uzun yıllar boyunca tohum ile yapıldığından çok geniş
bir gen potansiyeli mevcuttur. Çerez olarak; çağla, taze iç badem ve kavrulmuş iç badem (tuzlutuzsuz) şeklinde tüketim, gıda sanayisinde, şekerleme, çikolata ve pasta endüstrisinde ve son
olarak badem yağı, kozmetik ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan
araştırmalar neticesinde bademin insanlar için hiçbir yan tesiri olmayan bir ilaç özelliğinde
yaratıldığı söylenebilir. Bademin insan sağlığı için çok büyük önemi vardır (Anonim, 2005).
Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak, ülkemizde uzun süre bademe
öteki meyve türleri kadar önem verilmemiş, genellikle tarlaların kenarında sınır ağacı olarak
yetiştirilmiştir. Erken çiçek açan bir meyve türü olan bademde ilkbahar donları çiçeklere zarar
verdiğinden badem ağaçlarından düzenli bir şekilde ürün alınamaması da ticari badem
yetiştiriciliğinin gelişmemesinde önemli bir etkendir. Bunun sonucunda, ülkemizde kapama
badem bahçelerinin sayısı son yıllara kadar yok denecek kadar az olmuştur, mevcut ağaçlarda
da bakım işleri (sulama, gübreleme, ilaçlama ve budama) genellikle yapılmamaktadır
(Anonim, 2018).
Dünya kabuklu meyve üretiminde önemli bir yeri olan badem yetiştiriciliği, ülkemizde
olduğu gibi Mersin’in Gülnar ilçesi ve köylerinde de giderek yaygınlaşmaktadır. Nitekim
Gülnar ilçe ve köylerinde son 10 yılda badem bahçeleri hızlı bir şekilde artış göstermiştir.
Bademin zor şartlara adaptasyon yeteneğinin yüksek olması ve pazardaki yüksek talep bu
artışta önemli etken olmuştur. Badem, kayısı ve şeftali gibi bazı meyve türleri binlerce yıl önce
Türkiye'ye getirilmiştir. Yıllarca sadece tohumla üretilmesinden dolayı, çok geniş bir çeşitliliğe
sahiptir. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden yurdumuza “Teksas”, “Nonpareil”, “Ferragnes”,
“Ferraduel” gibi badem çeşitleri getirilmiş ve üretimleri yaygınlaşmaya başlamıştır. Badem
tesis edilen alanların önemli bir kısmının özel ağaçlandırma kapsamında marjinal iklim ve
toprak koşullarına sahip bozuk orman vasfındaki araziler olması nedeniyle, badem bahçelerinde
verim düşük kalmaktadır.
İlkbahar geç donlarının sorun olduğu yerler için önerilen geç çiçeklenen çeşitler
(Ferragness, Ferraduel ve Bertina gibi) kullanılmış olsa dahi don çukuru niteliğindeki alanlara
bahçelerin kurulması büyük sorun oluşturmaktadır. Bademin kurak ve olumsuz toprak
koşullarına diğer türlere göre daha dayanıklı olduğu bilinmekle birlikte kârlı bir yetiştiricilik
için badem yetiştiriciliğinin mutlaka derin ve verimli topraklarda, sulanan koşullarda yapılması
gerekmektedir.
4.GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
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4.1.Verim ve kalite
Ekonomik verim alabilmek, meyve kalitesinin arttırmak için badem ile bahçe tesisinde
çeşit karışımı yapılması tercih edilmelidir. Yıllık kültürel bakım işlemlerinin düzenli ve yeterli
bir şekilde yapılmadığı ağaçların yeterince beslenemediği durumlarda, çiçek tozu kısırlığı
ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçebilmek için, meyve bahçelerinde
kültürel uygulamaların dengeli, düzenli ve zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır
(Kaşka ve ark. 1982).
4.2. Anaç
Badem yetiştiriciliğinde bahçe tesisinde tutma oranı daha yüksek olan tüplü fidanlar
tercih edilmelidir. Kloroz ve/veya nematod gibi toprak kaynaklı sorunlara karşı performansları
da göz önünde bulundurularak modern badem yetiştiriciliği için çöğür anaçlar yerine GF677,
Garnem ve Cadaman gibi klon anaçlar ile fidan üretimi artırılmalıdır. Birim alandan elde edilen
verim ve kalitenin artırılması, üretim maliyetinin düşürülmesi için bodur yetiştiriciliğe
geçilmelidir. Bu amaçla yüksek oranda bodurluk sağlayan Rootpac serisi gibi anaçlarla
çeşit/anaç kombinasyonu denemeleri yapılmalıdır (Küden ve Kaşka, 1995).
4.3. Tozlanma ve döllenme
Yüksek meyve tutumu için bahçelerde tozlayıcı çeşit oranı %50’ye kadar çıkartılmalı
ve bahçe içerisine yeterli miktarda arı kovanı yerleştirilmelidir. Yeterli bir tozlanmanın
meydana gelebilmesi için badem bahçeleri içerisinde mutlaka 3-4 dönüme 1 adet olacak şekilde
arı kovanı koyulması gerekmektedir. Yörede arıcılık yapılmasına rağmen arıların tozlanma ve
döllenmedeki önemi yeterince bilinmemektedir. Aslında birçok Avrupa ülkesinde arıcılık esas
olarak meyve bahçelerinin tozlanma ve döllenmesinde kullanılmakta, bal ve diğer arı ürünleri
ikinci planda kalmaktadır. Bu konunun badem üreticilerine çok iyi bir şekilde anlatılması
gerekmektedir (Dokuzoğuz, ve Gülcan, 1979).

4.4.Mekanizasyon
Üretim maliyetini düşürmek için hasatta mekanizasyona yer verilmeli ve ağaçlara
mekanizasyonu uygun terbiye sistemleri uygulanmalıdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmeler için sert kabuklu bademlerin kırılmasına yönelik makineler geliştirilmelidir.
4.5. Çeşit seçimi
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Çeşit seçiminde Gülnar ve çevre köylerinin ekolojik özellikleri dikkate alınmalıdır.
İlkbahar geç donları dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Çağla badem üretimi yapılacaksa
Akdeniz ikliminin olduğu, denize yakın yerler seçilmeli, erken çiçeklenen çeşitlerle bahçe
kurulmalıdır. Badem üretimi için çeşit seçiminde bölgemiz için adaptasyon denemesi yapılmış
çeşitleri kullanmamız gerekmektedir. “Ferragnes” ve “Ferraduel” çeşitleri verimli, geç
çiçeklenir ve ikiz iç oranı düşüktür. Birbirinin tozlayıcısı olan bu çeşitlerin ikisi de son yıllarda
en popüler çeşitler olarak tercih edilmektedir.
4.6. Arazi seçimi
Badem bahçesi yapılacak olan arazi seçiminde titiz davranılmalıdır. Derin ve geçirgen,
verimli ve sulanabilen arazilerin seçimine öncelik verilmelidir. Böylece birim alandan alınan
verim miktarının artması sağlanabilecektir.
4.7.Kültürel uygulamalar
Gübreleme, toprak işleme, budama, zirai mücadele ve hasat gibi kültürel uygulamaların
zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmasına özen gösterilmelidir. Badem üretiminde
verim ve kalitenin artması için mutlaka yeterli miktarda sulama ve gübreleme yapılması
gerekmektedir. Gübrelemenin doğru yapılabilmesi için mutlaka toprak analizi yapılması ve
analiz sonuçlarına göre uygulama yapılmalıdır (Anonim, 2007).

Badem

bahçelerinde

fidanların sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin 4x4m; 4x5m; 5x5m; 5x6m; olacak şekilde
bırakılmasına özen gösterilmelidir. Çok fazla geniş mesafe bırakılması birim alandan alınacak
verim miktarında azalmalara neden olacaktır.
Düzenli verim ve kalite eldesi için badem bahçelerinde dikim yılından itibaren budama
uygulamalarına önem verilmelidir. Meyve kalitesini arttırmak, düzenli ürün almak,
periyodisiteyi önlemek ve hasat ve zirai mücadele işlemlerini kolaylaştırmak için budama son
derece önemli bir kültürel işlemdir (Çağlar ve ark, 2004).
Hastalık ve zararlılarla mücadelede öncelikle kültürel mücadele yöntemlerine önem
verilmeli, son çare olarak kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.
SONUÇ

Mersin’in Gülnar ilçesi son yıllarda meyve yetiştiriciliği konusunda önemli gelişmeler
göstermiştir. Özellikle badem yetiştiriciliği ilçe ve köylerinde her geçen yıl daha da önemli hale
gelen bir ürün olmuştur. Yörede geçtiğimiz yıllara nazaran sulama, gübreleme ve budama gibi
kültürel uygulamalar bakımından da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Fakat özellikle basınçlı
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sulama sistemlerinin daha da yaygınlaştırılmasıyla hem kıt olan su kaynaklarının daha verimli
kullanılması sağlanabilecek hem de yörede gerek badem ve gerekse diğer meyve alanlarından
elde edilecek olan verim ve kalitede önemli artışlar sağlanabilecektir. Tüm dünyada ve
ülkemizdeki iklim değişikliği ve buna bağlı olarak suyun giderek azalması, sulama suyunun
çok daha ekonomik olarak kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sulama suyunun sulamaya
açılacak alanlara kapalı sistemle ulaştırılması, su kayıplarını önlemenin yanı sıra elektrik
tasarrufu da sağlayacaktır. Tarımsal sorunların çözümünde, başta üretici örgütleri olmak üzere
tarımla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların (İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat odaları, Ziraat
Mühendisleri Odası, Tarım ticaret borsaları, tarımsal sanayi temsilcileri, Üniversite vb.)
görüşleri alınmalıdır. Çiftçilerin üretim girdi temini pazarlama ve gelişmeleri daha sıcak takip
edebilmeleri ve olumsuzluklardan etkilenmesini en aza indirmek için çiftçi birlikleri
kurulmasının önü açılmalı mevcut birliklerin ve kooperatiflerin etkin çalışması sağlanmalı ve
bunun için gerekli yasal düzenlemelere gidilmelidir. Yörede yetiştirilen ürünlere özgü olarak
coğrafi işaretleme, markalaşma, tanıtım vb. faaliyetlere daha fazla önem verilmesi
gerekmektedir. Yörede Avrupa pazarlarına ihracat şansını arttırmak, pazarlama kolaylığı ve iç
tüketimde toplum sağlığı için üretimde sertifikalı modellerin (Organik tarım, İyi tarım
uygulamaları (İTU)) yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmalıdır.
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Türkiye’de Asi Nehri’nde istilacı su sümbülü Eichhornia crassipes bitkisinden izole
edilen ve tanılanan bakteriyel endofitlerin bitki gelişimini teşvik edici özelliklerinin
belirlenmesi
Soner SOYLU*, Merve KARA*, İlhan ÜREMİŞ*, Şener KURT**,
E. Mine SOYLU**, Aysun UYSAL**
ÖZET
Su sümbülü (Eichhornia crassipes), okyanuslarda bulunan makrofit bir tür olup dünyada
denizde yaşam süren en kötü yabancı otlardan birisidir. Bitki içerisindeki mikrobiyal zenginlik,
fitokimya, bitki besleme, sağlık ve metabolizma açısından önemlidir. Bitki türü, pH ve besin
faktörleri gibi birçok fiziksel ve fizyolojik faktör, bitkilerdeki ve yakın çevredeki çok yönlü
bitki gelişimini teşvik edici özellikleri bulunan mikrobiyal zenginliği etkilemektedir. Bu
çalışmada, Asi Nehri’nin farklı kısımlarından toplanan istilacı Eichhornia crassipes bitkisinin
köklerinden ve sürgünlerinden bitki gelişimini teşvik edici özellikleri (PGPB) olan 16 adet
endofitik bakteriyel izolat elde edilmiş ve izolatlar, MALDI-TOF cihazı ile tanılanmıştır. Bu
endofitik bakteriler çoğunlukla Bacillus (62,5%), Acinetobacter (18,75%) ve Pseudomonas
(18,75%) cinslerinin farklı türlerine aittir. In vitro koşullarda, bu bakteriyel izolatların siderefor
üretimi, ekstraselüler enzim sentezi (proteaz) ve inorganik fosfor çözünürlüğü gibi bitki
gelişimini teşvik edici etkinlikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, in vitro koşullarda
tüm bakteriyel izolatlar siderefor üretmiş, 10 izolat ekstraselüler enzim (proteaz) sentezlemiş
fakat sadece üç izolat inorganik fosforu çözebilmiştir. Daha fazla çalışma gerekli olsa da, bu
endofitlerin, arazi koşullarında sürdürülebilir tarımsal uygulamalar için bitki gelişimini teşvik
etme ve biyokontrol açısından büyük bir potansiyeli bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eichhornia crassipes, PGPB, MALDI-TOF.
Determination of plant growth promoting traits of bacterial endophytes isolated and
identified from invasive plant water hyacinth Eichhornia crassipes in Orontes River of
Turkey
Abstract
Water hyacinth (Eichhornia crassipes) is an oceanic macrophyte and one of the worst
sea-going weeds in the world. Microbial communities within plant are important for
phytoremediation, plant nutrition, health and metabolism. Many physical and physiological
factors, including plant species, pH and nutritional factors influence microbial communities
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with multi-functional plant growth promoting traits within plants and nearby environment. In
this study, 16 endophytic bacterial isolates with plant growth promoting traits (PGPB) were
isolated from roots and shoots of invasive plant Eichhornia crassipes collected from different
parts of Orontes river (Asi nehri) and identified by MALDI-TOF. These endophytic bacteria
mainly belonged to different species of the genera Bacillus (62.5%), Acinetobacter (18.75%)
and Pseudomonas (18.75%). Plant growth-promoting activities, such as production of
siderophore, synthesize extracellular enzymes (protease) and solubilization of inorganic
phosphorous, were tested for each of these bacterial isolates in vitro conditions. According to
results obtained, all bacterial isolates produced siderophores, 10 isolates synthesized
extracellular enzymes (protease) but only three isolates were able to solubilize inorganic
phosphorous in vitro conditions. Although further studies are needed, these endophytes might
have great potential in the field of biocontrol and plant growth promoting for sustainable
agricultural practices.
Keywords: Eichhornia crassipes, PGPB, MALDI-TOF.
1.GİRİŞ
Kültür bitkilerde sorun olan hastalıklarla alternatif mücadele yollarından biride hastalık
etmenlere karşı yararlı mikrobiomların (fungal, bakteriyel, viral mikroorganizmalara verilen
genel ad) kullanıldığı “biyolojik mücadele”dir. Biyolojik mücadele, doğada bitki etrafında
ve/veya üzerinde doğal olarak yaşayan, bitkilerde hastalık oluşturmayan mikrobiomların
değişik formülasyon ve uygulama şekillerinde kullanıldığı, hastalıklar tarafından neden olunan
zararı en düşük düzeye indirme strateji olarak tarif edilir (Tjamos ve ark., 2010; Wang ve ark.,
2010; Nega, 2014). Biyolojik mücadele kapsamında birçok hastalık etmenine karşı sağlıklı
bitkilerden izole edilen, özellikle bakteriyel ve fungal mikrobiomları kullanmak suretiyle “biyo
preparatlar” geliştirilmiş olup, hastalıklara karşı etkinliği yapılan birçok çalışmada bildirilmiştir
(Paulitz ve Belanger, 2001). Son yıllarda bitki hastalık etmenleri ile mücadelede “biyolojik
mücadele”nin kullanıldığı tarım sistemlerinde tarım ilaçların kullanımı azaldığı gibi
pestisitlerin çevreye olası yan etkileri minimum düzeye indirgenmesi nedeni ile yoğun ilgi
çektiği bilinmektedir (Soylu ve ark., 2005; Sülü ve ark., 2016). Biyolojik preparat geliştirmenin
en önemli adımlarından biri biyolojik mücadele etmeni mikrobiomların farklı bitkilerden
izolasyonu ve bunların bitki gelişimi üzerine olan etkinliğinin araştırılmasıdır.
Biyolojik mücadelede kullanılan yararlı bakteriyel mikrobiomlar bitkide bulundukları yere göre
endofit ve epifit olmak üzere iki şekilde isimlendirilirler. Endofitik bakteriler yüzey
dezenfeksiyonu yapılmış bitki dokularının iç dokularından izole edilen, uygulama yapıldığı
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bitkilere herhangi bir zarar vermeyen bakteriler olarak tanımlanır (Hallmann ve ark., 1998).
Müller ve Berg (2009), kök bölgesinden izole edilen bakteriler için daha önceden yaygın olarak
kullanılan ismi bitki gelişimini teşvik eden kökbakteriler (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria, PGPR) ismi kullanılır iken, son yıllarda bu tür bakteriler için izole edildiği yere
bakılmaksızın genel anlamda Bitki Gelişimini Teşvik eden Bakteriler (Plant Growth Promoting
Bacteria, PGPB) ve Biyolojik Mücadele Etmeni Antagonist bakteriler (Biological Control
Agent, BCA) olarak 2 grup altında ele almıştır. PGPB sınıfındaki bakteriler, bitkilerin
gelişimini teşvik ettiği gibi üretmiş oldukları biyokimyasal bileşikler ile aynı zamanda
bitkilerde sorun olan hastalık etmenlerin gelişmelerini baskılayabilmekte veya tamamen
öldürebilmektedir (Kloepper ve Scroth, 1981). BCA türlerine giren bakteriler ise bitki
gelişimini teşvik etmeksizin doğrudan üretmiş oldukları antimikrobiyal bileşenler sayesinde
hastalık etmenlerini baskılayabilmekte veya tamamen öldürebilmektedir.
Sucul bir bitki olan su sümbülü (Eichhornia crassipes), metal iyonları ile ağır şekilde
kirletilmiş sularda gelişebilme yeteneğinden dolayı oldukça dikkat çeken bitki türlerinden biri
olup, ağır metallerin ıslahında etkili bir bitki türüdür (Ismail ve ark., 1996; Jamil ve ark., 1998;
Zhu ve ark., 1999; Cordes ve ark., 2000; Kelley ve ark., 2000; Rulangaranga ve Mugasha,
2003). Bitkilerin içsel dokularından elde edilen mikroorganizmaların bitkilerin gelişimini ve
ıslah potansiyelini artırabildiği (Barac ve ark., 2004; Burd ve ark., 1998), Eichhornia crassipes
dokularının metale dirençli mikroorganizmalar için potansiyel bir yaşam alanı olabileceği
yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda bildirilmiştir (El-Deeb ve ark., 2012). Bu amaçla yapılan
bu çalışmada, Hatay ilinde Asi Nehri’nin farklı kısımlarından toplanan sağlıklı su sümbülü
(Eichhornia crassipes) bitkisinden izole edilen ve tanılanan bakteriyel endofitlerin bitki
gelişimini teşvik edici özellikleri in vitro koşullarda araştırılmıştır.

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Endofit bakteri izolatlarının izolasyonu
Çalışmanın ana materyalini Hatay ilinde Asi Nehri’nin farklı kısımlarından toplanan
sağlıklı su sümbülü (Eichhornia crassipes) bitkileri ve bu bitki örneklerinin kök ve
sürgünlerinden izole edilen aday PGPR özelliklere sahip bakteri izolatları oluşturmuştur.
Endofit bakteriler yüzey sterilizasyonu yapılmış bitkilerin kök ve sürgünlerinden elde
edilmiştir. Yüzey sterilizasyonu yapılmış kök ve sürgünler doğrudan steril fosfat buffer tuz
solüsyonunda (pH 7,4) ezilmiş ve elde edile süspansiyon genel ve seçici King B, TSA ve
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Nutrient Agar ortamlarına ekimleri yapılmıştır. Ekimi yapılan petriler 26°C’de 48 saat
bekletilerek ortaya çıkan bakteri kolonilerinden saflaştırmaya gidilmiştir. Her bir koloni bir
izolat olarak değerlendirilmiştir.
Elde edilen endofit bakterilerin bitki patojeni olup olmadığı belirlenmesi amacı ile tütün
bitkisinde de aşırı duyarlılık (HR) (Schaad, 2001) ve patateste çürüklük (Lelliot ve Stead, 1987)
testlerine tabi tutulmuş, her iki testte negatif sonuç veren (bitki patojeni olmayan) izolatlar, aday
endofit bakteri izolatı olarak kabul edilmiş ve teşhisleri yapılıncaya kadar +4°C’de besi ortamı
içeren petrilerde korunmuştur.
2.2. Endofit bakteri izolatlarının teşhisi
Aday bakteriyel izolatların tanısı matriks yardımlı lazer desorpsiyon iyonizasyon-uçuş
süreli kütle spektroskopi (MALDI-TOF MS) cihazı ile (Bruker Microfleks LT Biotyper, Bruker
Daltonics, Bremen, Germany) ile yapılmıştır (Ahmad ve ark., 2012). Saf kültürden alınan ve
katı TSA besi ortamında gelişen 1 günlük bakteri kolonisinden alınan örnekler ethanol/formik
asit yöntemi ile muamele edildikten sonra (Pavlovic ve ark., 2012) cihazın örnek tablasına
(target) yüklenerek cihazın kütüphanesindeki mikroorganizmalar ile BioTyper TM 1.1 software
(Bruker Daltonics, Bremen, Almanya) yazılımı ile karşılaştırmak sureti ile teşhisleri
yapılmıştır.
2.3. Endofit bakteri izolatlarının etki mekanizmalarının belirlenmesi
Aday bakteri izolatlarının protease enzimi üretme etkinliği, içerisinde %2 yağı alınmış
süt tozu (Skimmed Milk Powder, Merck, Darmstadt, Germany) bulunan LB (SMLBA) besi yeri
içeren petrilerde, siderofor üretimi Schwyn ve Neilands (1987) tarafınca bildirilen krom azurol
S (CAS) boyası içeren besi yerleri, fosfatı çözme etkinliği ise tri kalsiyum fosfat içeren
Pikovskaya Agar (PVK) besi yeri içeren petrilerde kullanılarak belirlenmiştir (Perneel ve ark.,
2007). Test edilecek olan bakteriyel izolatların 2 günlük taze kültüründen steril kürdan ile alınan
bakteri inokulumu, SMLBA, CAS Agar ve PVK besi yeri üzerine aşılanmış ve petriler 26°C’de
protease ve siderofor testi için 2 gün fosfor çözme testi için 7 gün inkübasyona bırakılmıştır.
İnokulasyondan sonra bakteri kolonisi etrafında gelişen zonlar (engelleme bölgesi) bakterinin
proteolitik, siderofor ve fosfor çözme aktiviteleri yönünden pozitif olarak kabul edilmiştir.
Oluşan zonun ve bakteri kolonisinin çapları ölçülmek suretiyle her izolat için proteolitik indeksi
(Pro-indeks) önceden bildirildiği şekilde hesaplanmıştır (Ullah ve ark., 2017).
Her bakteri izolatı için ölçümler 3 farklı petri kabında yapılmış, deneme 2 farklı
zamanda tekrar edilmiştir. Bitki patojeni Pseudomonas syrinage pv. phaseolicola izolatı da
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denemelere pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Tüm in vitro denemeler tesadüf parselleri
deneme desenine göre kurulmuş olup SPSS istatistik programı (SPSS Statistics 17.0)
kullanılarak tek yönlü ANOVA ile varyans analizi yapılmış ve izolatlar arasındaki farklılık
Tukey HSD Testi ile tespit edilmiştir (P≤0.05).
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma
3.1. Sağlıklı bitkilerin kök ve sürgünlerinden endofit bakterilerin izolasyonu ve
tanılanması
Asi Nehri’nin farklı kısımlarından toplanan istilacı Eichhornia crassipes bitkisinin
köklerinden ve sürgünlerinden alınan örneklerden bölgeyi, konukçu bitki kısmı ve izole edildiği
Petriyi temsil edecek şekilde farklı morfolojik görünümlü 16 adet bakteri izolatı elde edilmiştir.
İzolatların tamamı sağlıklı tütün yapraklarında HR ve patates dilimlerinde yumuşak çürüklük
testlerine tabi tutulmuş ve her iki testte negatif sonuç vermiş 16 adet endofit bakteri izolatı
antagonistik ve PGPR özelliklerini araştırmak için tanılanmıştır. Elde edilen bakterilerin
öncelikle morfolojik özellikleri (koloni tipi, rengi, hareketliliği) ve biyokimyasal (gram
reaksiyonları KOH ve katalaz testi) testler ile belirlenmiştir. Elde edilen türler daha sonra tür
düzeylerinde belirlenmesi amacıyla 2 tekerrürlü olmak üzere MALDI-TOF yöntemiyle kesin
tür teşhisleri yapılmıştır. Yapılan MALDI-TOF analizleri sonucu indeks değeri 1.99 ve
üzerinde olan toplam 16 izolat tür düzeyinde belirlenmiştir.
Tür düzeyinde teşhisi yapılan ve denemelerde kullanılan 16 izolata ait sonuçlar Çizelge
1’de sunulmuştur. Tür düzeyinde teşhisi yapılan 16 izolatın literatürlerde biyolojik mücadele
potansiyeli olması nedeni ile çalışmalara alınmıştır. Bu endofitik bakteriler çoğunlukla Bacillus
(62,5%), Acinetobacter (18,75%) ve Pseudomonas (18,75%) cinslerinin farklı türlerine aittir.
Çizelge 1. Farklı endofit bakteri izolatların tanı sonuçları
İzolat No

Bakteri Tür İsmi

Benzerlik İndeksi

SS1

Bacillus simplex

2.042

SS2

Acinetobacter lwoffii

1.994

SS3

Bacillus altitudinis

1.982

SS4

Acinetobacter johnsonii

2.344

SS5

Bacillus cereus

2.32
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SS6

Pseudomonas stutzeri

2.322

SS7

Bacillus cereus

2.243

SS8

Bacillus cereus

2.316

SS9

Acinetobacter johnsonii

2.248

SS10

Pseudomonas oryzihabitans

2.212

SS11

Bacillus mycoides

2.117

SS12

Bacillus pseudomycoides

2.006

SS13

Bacillus mojavensis

2.037

SS14

Bacillus simplex

2.000

SS15

Bacillus subtilis

2.098

SS16

Pseudomonas koreensis

2.363

Bitkilerin rizosfer olarak bilinen kök bölgesi, filospher (phylosphere) olarak bilinen
toprak üstü aksamları ve endosphere olarak bilinen içsel doku bölgesi birçok faydalı veya
zararlı mikroorganizmalara konukçuluk eder. Bu bölgelerde farklı türlere ait pek çok fungal ve
bakteriyel mikroorganizma yaşamını sürdürür. Genellikle α, β ve  Proteobacteria şubesinin
yanısıra Firmicutes ve Actinobakteri türleri en fazla rapor edilen endofit bakterilerdir.
Çalışmalarımızda da belirlenen Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia, Stenotrophomonas,
Micrococcus, Pantoea ve Microbacterium cinslerine giren endofit bakteri türleri, farklı
bitkilerden izole edilen ve etkinliği en fazla araştırılmış bakteriyel mikroorganizmalardır (Sun
ve ark., 2010; Romero ve ark., 2014; Hallmann ve ark., 1997; Sturz ve ark., 2000; Rosenblueth
ve Martínez-Romero, 2006; Marquez-Santacruz ve ark., 2010; Shi ve ark., 2014; Aktan, 2018).
3.2. Endofit bakteri izolatlarının etki mekanizmalarının belirlenmesi
In vitro koşullarda, bu bakteriyel izolatların siderefor üretimi, ekstraselüler enzim sentezi
(proteaz) ve inorganik fosfor çözünürlüğü gibi bitki gelişimini teşvik edici ve antagonistik
etkinlikleri araştırılmış olup elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre, in vitro koşullarda tüm bakteriyel izolatlar siderefor üretmiş, 10 izolat ekstraselüler enzim
(proteaz) sentezlemiş fakat sadece üç izolat inorganik fosforu çözebilmiştir.
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Tür düzeyinde incelendiğinde, bakteri izolatları arasında 10 bakteri izolatının proteaz
ürettiği, en fazla proteaz üretimi 2.89, 2.76 ve 2.43 çözünürlük indeks değerleri ile sırası ile;
Pseudomonas oryzihabitans (SS10), Bacillus altitudinis (SS3) ve Bacillus cereus (SS7)
izolatlarında olduğu belirlenmiştir. Bitkilerden izole edilen faydalı mikrobiyal türler fungal
hastalık

etmenlerin

misel/hiflerindeki

karbonhidrat/protein

yapısındaki

bileşenlerinin

parçalanmasından sorumlu chitinases, dehydrogenase, β-1,3-glucanase, β-1,4-glucanase,
lipases, phosphatases, proteases gibi hidrolitik enzimler üretmek suretiyle fitopatojen fungal
türlerin hif ve misel hücre duvarlarında bulunan polisakkaritlerin glikosidik bağları
parçalayabilmektedir (Jadhav ve ark., 2017; Aktan, 2018).
Çizelge 2. Farklı endofit bakteri izolatların protease enzimi üretme potansiyelleri
İzolat No

Bakteri Tür İsmi

Pro-index

SS1

Bacillus simplex

1,72e

SS2

Acinetobacter lwoffii

0,00g

SS3

Bacillus altitudinis

2,76ab

SS4

Acinetobacter johnsonii

0,00g

SS5

Bacillus cereus

1,98de

SS6

Pseudomonas stutzeri

0,00g

SS7

Bacillus cereus

2,43bc

SS8

Bacillus cereus

2,18cd

SS9

Acinetobacter johnsonii

0,00g

SS10

Pseudomonas oryzihabitans

2,89a

SS11

Bacillus mycoides

1,20f

SS12

Bacillus pseudomycoides

0,00g

SS13

Bacillus mojavensis

1,16f

SS14

Bacillus simplex

0,00g

SS15

Bacillus subtilis

1,25f
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SS16

2,17cd

Pseudomonas koreensis

Tüm izolatlar arasında en fazla siderofor üretimi 2.27, 2.10, 2.07 çözünürlük indeks değerleri
ile sırası ile Bacillus altitudinis (SS3), Bacillus subtilis (SS15) ve Pseudomonas koreensis
(SS16) izolatları tarafından oluşturulmuştur (Çizelge 3). Yararlı mikroorganzimalar tarafından
üretilen siderofor’lar bitki gelişimi üzerine doğrudan veya dolaylı yönde etkide bulunur.
Bakteriler

arasında

Aeromonas,

Azadirachta,

Azotobacter,

Bacillus,

Burkholderia,

Pseudomonas, Rhizobium, Serratia ve Streptomyces sp. ait PGPB türlerince üretilen
sideroforun topraktaki bağlı demiri çözerek bitkiye yararlı hale çevirdiği, bitkinin daha önceden
alamadığı formdaki demiri böylece bünyesine alarak gelişiminin doğrudan teşvik ettiği
bildirilmiştir (Sujatha ve Ammani, 2013).
Çizelge 3. Farklı endofit bakteri izolatların siderofor oluşturma potansiyelleri
İzolat No

Bakteri Tür İsmi

S-index

SS1

Bacillus simplex

1,20e

SS2

Acinetobacter lwoffii

1,17e

SS3

Bacillus altitudinis

2,27a

SS4

Acinetobacter johnsonii

1,73c

SS5

Bacillus cereus

1,23

SS6

Pseudomonas stutzeri

1,15e

SS7

Bacillus cereus

1,49cd

SS8

Bacillus cereus

1,21e

SS9

Acinetobacter johnsonii

1,13e

SS10

Pseudomonas oryzihabitans

1,98b

SS11

Bacillus mycoides

1,24e

SS12

Bacillus pseudomycoides

1,25de

SS13

Bacillus mojavensis

1,35de
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SS14

Bacillus simplex

1,11e

SS15

Bacillus subtilis

2,10ab

SS16

Pseudomonas koreensis

2,07ab

Çalışmamızda elde edilen aday bakteri izolatlarının fosfatı çözme etkinliği, tri kalsiyum
fosfat içeren Pikovskaya Agar (PVK) besi yeri içeren petrilerde belirlenmiştir. Bakteri kolonisi
etrafında bakterilerin ürettiği enzimler sonucu tri kalsiyum fosfatın çözülmesiyle şeffaf bir zon
olmuştur. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 4’de de görüldüğü gibi en fazla
fosfor çözen (engelleme bölgesi çapı en fazla olan) izolatlar 1.39, 1.16 ve 1.13 çözünürlük
indeks değerleri ile sırasıyla; Pseudomonas koreensis (SS16), Pseudomonas oryzihabitans
(SS10) ve Bacillus pseudomycoides (SS12) izolatları olmuştur.
Çizelge 4. Farklı endofit bakteri izolatların fosfor çözme potansiyelleri.
İzolat No

Bakteri Tür İsmi

F-index

SS1

Bacillus simplex

0,00c

SS2

Acinetobacter lwoffii

0,00c

SS3

Bacillus altitudinis

0,00c

SS4

Acinetobacter johnsonii

0,00c

SS5

Bacillus cereus

0,00c

SS6

Pseudomonas stutzeri

0,00c

SS7

Bacillus cereus

0,00c

SS8

Bacillus cereus

0,00c

SS9

Acinetobacter johnsonii

0,00c

SS10

Pseudomonas oryzihabitans

1,16b

SS11

Bacillus mycoides

0,00c

SS12

Bacillus pseudomycoides

1,13b

SS13

Bacillus mojavensis

0,00c
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SS14

Bacillus simplex

0,00c

SS15

Bacillus subtilis

0,00c

SS16

Pseudomonas koreensis

1,39a

4. Sonuç ve Öneriler
Çalışmamız ülkemizde su sümbülünden izole edilen endofit bakterilerin bitki gelişimini
teşvik edici ve antagonsitik özelliklerinin araştırıldığı ilk çalışma niteliğindedir. Elde edilen 16
adet bakteri izolatın tür düzeyinde teşhis çalışmalarında elde edilen sonuçlara göre çoğunlukla
Bacillus (%62,5), Acinetobacter (%18,75) ve Pseudomonas (%18,75) cinslerinin farklı
türlerine aittir. Çalışmalarımızda izole edilen bakterilerin in vitro bitki gelişimini teşvik eden
(siderofor, protease ve fosfat çözünürlük etkinliği) etki mekanizmaları incelenmiştir.
Bakterilerin PGPR özelliklerinin belirlendiği mekanizmalar birlikte değerlendirildiğinde,
genelde Bacillus altitudinis (SS3) izolatının yüksek düzeyde siderofor ve protease üretme
yeteneğinde olduğu, fosfatı çözme etkinliğinin Pseudomonas koreensis (SS16) izolatında
yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.
Sağlıklı bitkilerin iç dokularından izole edilen endofit antagonist mikroorganizmalar laboratuar
koşullarında geliştirilen mikroorganizmalara oranla gerek ortama daha hızlı adaptasyon
sağlaması gerekse minimum düzeyde yetişme şartlarına ihtiyaç duyması nedeniyle biyolojik
mücadeledeki başarı şanslarının daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Çevre dostu,
biyolojik kökenli bu mikrooganizmaların kullanılmasıyla üretim alanlarında pestisit
uygulamalarının büyük oranda azaltılması pestisitlerin çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz
etkilerinin ortadan kalkmasına katkıda bulunacaktır. Bu tür faydalı mikroorganizmaların
kullanılmasının pratiğe aktarılması ile ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli ürünlerden olan
meyve ve sebzelerin organik tarıma önem veren gelişmiş ülkelere daha fazla ihraç etme fırsatı
yakalanabilecektir. Bu çalışmadan elde edilen bilimsel verilerin bitki hastalıklarının
kontrolünde etkili ve önemli bir yöntem olan entegre mücadele yaklaşımında kullanılmak üzere
katkıda bulunulacak, ayrıca diğer bitkilerde sorun olan yaprak ve toprak kökenli bitki
hastalıklarına karşı biyopestisit ajanı olarak kullanılmasına da öncülük edebilecektir. PGPB
etkinliğe sahip olan izolatların teksel ve/veya karışım halinde preparatları yapılarak bitki
gelişimini teşvik edici özelliklerinin yanısıra, farklı toprak kökenli bitki hastalık etmenlerine
karşı in vitro ve in vivo koşullarda denenmesi önem arz etmektedir.
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Dijital Girişimcilikte Markaların Sahip Olması Gereken Dijital Pazarlama
Yetkinliklerinin İncelenmesi
Doç.Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ 1
Öğr. Gör. Sedef ŞAHİN GEÇGEL2
Özet
Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişime bağlı olarak 1990'lı yıllardan itibaren
internetin gelişmesiyle birlikte, bireyler ve organizasyonlar zamana ve mekâna bağlı
kalmaksızın internete kolaylıkla erişebilmektedir. İnternetin sosyal ve ekonomik alanlarda
öneminin giderek artması sosyalleşme süreçlerini, yaşam biçimlerini ve alışveriş kültürlerini
önemli ölçüde etkilemiştir. Mobil internet, yapay zekâ gibi yeni dijital teknolojiler aynı
zamanda iş yapma ve kurma şekillerini de değiştirmiştir. Dijital girişimcilikte yeni teknolojilere
hâkim olmak, tüketicilere kişiselleştirmiş ürün ve hizmetler sunmak başarılı olmanın kilit
noktaları olarak görülmektedir. Söz konusu tüketici sunumlarının ise başarılı pazarlama
çabaları ile mümkün olacağı ifade edilebilir. Bu çalışmada dijital girişimcilikte başarılı olmak
için markaların sahip olması gereken dijital pazarlama yetkinliklerinin neler olması gerektiği
incelenmiştir. Bu yetkinlerin, dijital girişimlerin iş geliştirme potansiyellerini olumlu yönde
etkilemesi beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler; dijital girişimcilik, dijital pazarlama, pazarlama yetkinlikleri
Abstract
Due to the rapid change in information technologies, the ease of connecting with
personal computers and phones was born with the development of the Internet since the 1990s.
This process has significantly affected the speed of interaction, socialization processes,
lifestyles and shopping cultures. New digital technologies, such as mobile internet and artificial
intelligence, have also changed their way of doing business. To be able to master new
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technologies in digital entrepreneurship and to provide personalized products and services to
consumers is seen as the key to success. It can be stated that these consumer presentations will
be possible with successful marketing efforts. In this study, digital marketing competencies that
brands need to have to be successful in digital entrepreneurship are examined. These
competencies are expected to increase the business development potential of digital enterprises.
Keywords: digital entrepreneurship, digital marketing, marketing competencies

GİRİŞ
Son yıllarda yaşadığımız dijital devrim geleneksel iş süreçlerini önemli ölçüde
etkilemektedir. Dijital ekonomi geleneksel ekonomiye katılarak büyük bir hızla yayılmaktadır.
Yapay zeka, robotik, bulut bilişim, fintech, ağ teknolojisi ya da 3 boyutlu baskı, nesnelerin
interneti (IoT) gibi teknolojik gelişmeler insanoğluna

daha önce görülmemiş olanakları

sunmaktadır. Ekonominin dijitalleşmesi, günümüz dünyasında yenilik, rekabet ve büyümenin
temel mekanizması olup bir uyum ve dönüşüm sürecini gerektirmektedir (Santana,2017).
Dijital girişimcilerin yeni iş yapma biçimleriyle, özellikle son on yılda tüm dünya üzerinde
muazzam bir etkisi olmuştur. Google, Facebook, Microsoft ve Apple teknoloji şirketleri
yalnızca iş dünyasını tamamen değiştirmemiş, aynı zamanda gündelik yaşamda birbirimizle
iletişim kurma şeklimizi de şekillendirmiştir (Kraus vd., 2018).
Bilgi teknolojileri evrimiyle dünya değiştikçe, pazarlama uygulamaları ve endüstri de
buna paralel olarak değişmektedir. Son dönemlerde Pazarlama 4.0’a odaklanan araştırmalar da
artmaktadır (Ertuğrul ve Deniz, 2018). Küreselleşme ve teknolojideki ilerlemeler, dünya
çapında yenilikçilik, rekabet gücü ve ekonomik büyümede benzeri görülmemiş gelişmeler
sağlayarak, hükümetlerin, şirketlerin ve insanların hedeflere ulaşmak için bu etkin teknolojilere
bağımlı hale gelmesine sebep olmaktadır (Nist 2014; Vassileva, 2017).
Dijital teknolojilerin hızla ve yeni işlevlerle gelişmesi, geleneksel iş stratejilerini, iş
yapılarını ve süreçlerini yeniden şekillendirerek rekabetçi ortamları derinden değiştirmiştir
(Bharadwaj ve ark. 2013; Zhoa ve Collier,2016, s: 2173). Sosyal medya, büyük veri (big data),
mobil ve bulut çözümleri teknolojileri gibi yeni teknolojiler, açık standartlar ve paylaşılan
teknolojiler üzerinde işbirliği, kaynak kullanımı, ürün / hizmet tasarımı, geliştirme ve dağıtım
gibi yeni oluşumlara yol açmaktadır (Markus ve Loebecke, 2013; Zhoa ve Collier,2016, s:
2173).
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1990'larda söz konusu olan internet teknolojisi (Web 1.0 ), web sitesinin yaratıcısı
tarafından sağlanan tipik statik bir içerik olarak kabataslak, basit ve spesifik olarak
oluşturulmuştur (Clow ve Baack, 2018). Bu dönemde müşteri katılımı çok azdır ve web
sayfalarının hakimiyeti ise işletmelerdedir. Web 2.0 ile web tasarımcıları içerikleri daha sosyal
temelli ve hedef kitle odaklı oluşturmuşlardır. Facebook, MySpace gibi siteler bu dönemde
ortaya çıkmış ve kullanıcıların içerik yaratmasına imkan vermiştir. Web 3.0 ise çevrimiçi
metrikler ve anlık gerçek zaman iletişimini getirmiştir. Çevrim içi metrikler tarafından
yönlendirilen içerikler geliştirmek mümkündür. Çevrim içi metrikler sayesinde bir firma çevrim
içi ve çevrim dışı pazarlama programını bütünleştirebilir. Müşterilerle anlık iletişim kurma
sayesinde işletmeler müşteri hizmetlerini geliştirebilmektedir. Web 4.0 ise müşteri katılımı,
bulut işletimi ve web katılımını getirmiştir. Firmalar müşterilerine, ürünleri dijital ortamda satın
alma seçeneği yanı sıra ürünleri değerlendirme, sosyal medyada yorum yapabilme olanakları
da tanırlar. İşletmeler, internet ve akıllı telefonlar aracılığıyla müşterilerle istedikleri yer ve
zamanda sosyal medya, bloglar gibi platformlarda müşterileriyle iletişim kurup onları bağlantı
halinde olabilmektedir (a.g.e).
Günümüzde pazarlama anlayışı da web’deki gelişmeler gibi bir takım evrelerden
geçerek Pazarlama 4.0 yaklaşımı çerçevesinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Kısaca pazarlama
1.0 ürün merkezli, pazarlama 2.0 tüketici merkezli, pazarlama 3.0 insan merkezli ve son olarak
pazarlama 4.0, şirketler ve müşteriler arasındaki çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşimi birleştiren
bir pazarlama yaklaşımına dönüşmüştür (Kotler, 2017). Pazarlama 4.0, müşteri katılımını
güçlendirerek pazarlama verimliliğini artırmak için yapay zekadan yararlanır (a.g.e).
Dijital ekonomide müşteriler sosyal olarak birbirleriyle bağlantılıdır. Bugün müşteri
toplulukları yeni segmentlerdir. Müşteri toplulukları spam veya alakasız reklamlardan
etkilenmezler. Eskiden müşteriler pazarlama kampanyalarından kolayca etkilenebiliyorken
günümüzde, arkadaşlar (friends), aile (family), Facebook fanları (facebook fans), Twitter
takipçileri (twitter followers) olarak tanımlanan 4f faktörnlerinden daha çok etkilenmektedir
(Kotler,2017).
Dijital Girişimcilik ve Pazarlama
Pazarlama, işletme alanında en eski ve en kapsamlı olarak araştırılan disiplinlerden
biridir. Girişimcilik ise yenilikçi ve risk alma davranışıyla ilişkilendirilmektedir. Her iki
kavramın temelinde de müşteri odaklılık yer almaktadır. Girişimcilik ve pazarlama kavramları
belirgin bir biçimde kesişmektedir. Başarılı girişimciler, iyi pazarlama uygulaması yaparlar ve
iyi pazarlamacıların girişimci yönleri belirgindir. Bazı yeni girişimcilik faaliyetleri, örneğin,
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yeni fırsatların belirlenmesi, yenilikçi tekniklerin uygulanması, ürünlerin pazara sunulması
veya müşteri ihtiyaçlarının başarılı bir şekilde karşılanması, aynı zamanda pazarlama teorisinin
temel yönleridir (Hills 2010). Günümüzde girişimcilik yeni teknolojilerin etkisiyle dijital
ekonomide önem arz eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kraus vd.(2018)'ne göre dijital girişimcilik, internet, bilgi ve iletişim teknolojisi gibi
teknolojik unsurlar aracılığıyla ortaya çıkan bir olgudur. Genel olarak, bir varlığın, hizmetin
veya işin büyük bir bölümünü dijital ortama aktaran herhangi bir girişimci faaliyet, dijital
girişimcilik olarak nitelendirilebilir (a.g.e). Dijital girişimciler, yeni ICT(Bilgi İletişim ve
Teknoloji) veya ICT özellikli ürünleri, süreçleri ve ilgili pazarları tanımlayarak ve kullanarak,
ekonomik faaliyetin yaratılması veya genişletilmesi yoluyla değer üretmeye çalışan kişilerdir.
Dijital girişimcilik faaliyeti, yeni ICT ya da ICT-etkin ürünleri, süreçleri ve ilgili pazarları
tanımlayarak ve kullanarak, ekonomik faaliyetin yaratılması ya da genişletilmesi yoluyla, değer
yaratmanın peşinde koşan girişimci insan eylemidir (European Commission Report, 2013).
Dijital girişimciler fırsatları takip etmek için dijital medya ve bilgisayar teknolojilerinin
özelliklerine güvenmektedir ve fırsatları değerlendirerek dijital ekonominin rekabetçi yapısını
şiddetlendirmektedir. Amazon.com dijital girişimciliğin en bilinen örneklerinden birisidir.
Şirket, interneti kullanarak perakende satışların ticari sürecini dijitalleştiren ilk şirketlerden
birisidir ve bu sayede rakiplerinin iş modellerini tehlikeye sokarken yeni bir iş modeli
geliştirmiştir (Davidson,2010).
Hull (2007)’a göre ise dijital girişimcilik, geleneksel bir organizasyonda fiziksel olan
işlerin bir kısmının veya tamamının dijitalleştirildiği bir girişimcilik alt kategorisidir. Dijital
endüstrinin tüm sektörlerdeki hızlı yükselişi göz önüne alındığında, dijital girişimciliğin daha
yaygın hale gelmesi muhtemel görünmektedir ve bu durumun daha derin bir anlayışa ihtiyaç
duyulduğunu düşünülmektedir (a.g.e).
Dijital girişimcilik ve geleneksel girişimcilik arasındaki önemli farklardan biri ürünün
kendisidir. Müzik dosyası indirme, e-kitap satışı, dergi aboneliği gibi dijital ürünler veya
hizmetler dijital girişimciliğin konusu olabilmektedir. Dijital ve geleneksel girişimler arasında
kritik farklılıklardan birisi de fiziksel anlamda işyerinin olmayışıdır. Mallar ve hizmetler
dijitalleştirildiğinde, fiziksel olarak bir araya getirilmiş çalışma ekiplerine olan ihtiyaç azalır.
Hull (2007) ‘a göre bir tipoloji, dijital girişimciliği daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Böyle
bir tipoloji için bir başlangıç noktası, dijitalleşmenin, şirket ile ilgili faaliyetler, süreçler, sınırlar
ve ilişkiler içindeki potansiyelini araştırmaktır. Dijitalleşme derecesi şu şekilde belirlenebilir
(a.g.e) :
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• Bir firmanın üstlendiği dijital pazarlama derecesi: Geleneksel pazarlama reklamcılığına ek
olarak bir web sitesi dijital pazarın farkındalığını artırabilir.
• Bir şirketin dijital satışı: Dijital satışlar, geleneksel araçlardan ziyade dijital yollarla yapılan
satışlardır
• Bir firmanın mal veya hizmetinin dijital yapısı: Geleneksel eğlence ürünleri (video
programlama ve müzik gibi), analogdan dijital formatlara, yeni dijital alana kaydırmıştır. Dijital
ürün pazarlarının temel dayanağı olan yazılımlar, dijitalleşmeye katkıda bulunmaktadır.
• Bir mal veya hizmetin dijital dağıtım potansiyeli: Yazılım, video programlama ve müzik gibi
tüm dijital ürünler elektronik olarak dağıtılabilir.
• Değer zinciri içindeki önemli dış paydaşlarla potansiyel dijital etkileşimler: Dijital paydaş
yönetimi, tedarikçiler, sektör dernekleri, STK'lar ve devlet kurumları dahil olmak üzere
paydaşlarla iletişim kurmak ve etkileşim kurmak için dijital kaynakların kullanılmasıdır.
• Bir firmanın operasyonuyla bağlantılı aktivitelerin dijital potansiyeli: Dijital operasyonlar,
şirket içindeki dijital etkileşim biçimlerine dayanmaktadır. Çalışanların, temel işlevleri yerine
getirmek için artık aynı yerde olmasına gerek yoktur. Sanal ekiplerin ve dijital iletişim
faaliyetlerinin potansiyeli ve uygulaması arttıkça, bir firmanın faaliyetlerinin doğası
değişmektedir.
Hull (2007), bu unsurları kullanarak firmaların dijitalleşme derecesini hafif, orta ve aşırı olarak
kategorize etmiştir.
Tablo 1 Dijital Girişimciliğin Sınıflandırılması
Dijital Girişimciliğin Sınıflandırılması
Faaliyet

Düşük

Orta

Pazarlama

Destek olarak Web sitesi

Dijital

Satış

Ürün

dijital

olarak

satılmaya uygun olabilir

Yüksek
pazarlama

Sadece dijital pazarlama

birincildir

kullanılır

Ürün dijital olarak satın

Ürün sadece dijital olarak

alınabilir

satılmaktadır

(ağırlıklı olarak)
Ürün (Mal ve Hizmet)

Ürün dijital değil

Ürün dijital olabilir veya
olmayabilir

83

Ürün dijitaldir

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium
Dağıtım

Paydaş Yönetimi

Ürünün fiziksel dağıtımı

Fiziksel ya da dijital

yapılır

yollarla dağıtılabilir

Geleneksel etkileşimler,

Geleneksel

e-mail içerebilir

oranda dijital etkileşimler

ve

önemli

Dağıtım dijitaldir

Dijital

etkileşimler

birincildir;

geleneksel

etkileşimler nadiren veya
asla gerçekleşmez
İşlemler

Temel

olarak

fiziksel

Temel

olarak

fiziksel

Güçlü sanal yapı, fiziksel

konum (lar), geleneksel

konum (lar), geleneksel

konum

ve

geleneksel

etkileşimler, bazı sanal

etkileşimler, muhtemelen

etkileşimler

mümkün

takım

bazı

ancak gerekli değil

etkileşimlerini

içerebilir

sanal

takım

etkileşimlerini içerir

Kaynakça; Hull,2007

Dijital Pazarlama Stratejileri
Clow ve Baack (2018), dijital pazarlama stratejilerini interaktif pazarlama, içerik pazarlama,
lokasyon temelli reklamcılık, davranışsal hedefleme, yeniden pazarlama (remarketing), bloglar
ve haber bülteni, e- posta pazarlama olarak sınıflandırmışlardır.
İnteraktif
Pazarlama

İçerik Pazarlama

E-posta Pazarlama

Bloglar ve Haber
Bülteni

Yeniden Pazarlama

Lokasyon Temelli
Reklamcılık

Davranışsal
Hedefleme

İnteraktif Pazarlama ; Tüketiciler ve işletmeler arasındaki etkileşimi sağlamak için pazarlama
programlarının geliştirilmesi veya etkileşimli pazarlama, iki yönlü iletişim ve müşteri
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katılımına yardımcı olur. İnteraktif pazarlama iki temel aktiviteyi vurgular. İlk olarak,
pazarlamacıların kişiselleştirilmiş bilgilerle bireyleri, özellikle potansiyel ve mevcut müşterileri
hedeflemelerine yardımcı olur. İkincisi, tüketiciyi şirket ve ürünle birleştirir. Tüketici,
pazarlama alışverişinde pasif bir katılımcı olmaktan ziyade aktif hale gelir. (Clow ve
Baack,2018).
Yeniden Pazarlama (Remarketing); Dijital teknoloji, bir markanın web sitesini ziyaret eden
veya markanın uygulamasına erişen kişilere reklam göndermeyi mümkün kılar. Yeniden
pazarlama reklamları, bir birey internete tekrar eriştiğinde veya bir mobil cihaz kullanıyorsa
görünür. Yeniden pazarlama, bir siteyi ziyaret eden ancak satın alma işlemi gerçekleştirmemiş
bireyleri hedefler. Yeniden pazarlama reklamı, bireyin bilgisayarına veya mobil cihazına
gönderilebilir (Clow ve Baack,2018).
İçerik Pazarlama ve Yerel Reklamcılık; Tüketicilerin geleneksel reklamcılığı ve dijital
reklamcılığı görmezden gelme eğilimi, birçok şirketin içerik pazarlamasına ve yerel
reklamcılığa yönelmesine neden olmuştur. İçerik pazarlaması veya markalı içerik, bir markanın
web sitesinde veya mikrositesinde potansiyel müşterilere yararlı bilgiler ve ürün kullanımı
çözümleri sunmaktır. (Clow ve Baack,2018).
Lokasyon Temelli Reklam; Cep telefonları, pazarlamacıların genellikle coğrafi hedefleme
olarak adlandırılan konum tabanlı mobil reklam kampanyaları oluşturmasına olanak tanır.
Coğrafi hedefleme, mobil iletişim cihazlarıyla iletişime geçerek bulundukları yere ulaşmayı
içerir. Coğrafi hedefleme, mobil pazarlamanın benzersiz ve çekici bir özelliğini temsil eder. Bir
uygulamayı indirerek, fast food restoranı bir kişinin yerini tespit edebilir, ona en yakın çıkıştan
ne kadar uzakta olduğunu gösterebilir ve daha sonra o üniteye yürüme veya araba yol tarifi
sağlayabilir. Birçok akıllı telefon sahibi, Foursquare, Gowalla, Facebook Places ve Twitter
coğrafi konumlarında check-in hizmetleri sunmaktadır. Starbuck’s, McDonald’s, Chipotle ve
Burger King, çok sayıda restoran check-in hizmeti sunmaktadır. (Clow ve Baack,2018) .
Davranışsal Hedefleme ; Bazı markalar için pazarlamacılar, ürünü yalnızca web sitelerine
yerleştirmek dışında, ürünü satın alma olasılığı yüksek olan kişileri hedefleyebilir. Davranışsal
hedefleme, potansiyel müşterileri tanımlamak için web verilerini kullanır. Davranışsal
hedeflemede 3 yöntem kullanılır (Clow ve Baack,2018) ;
1. Kişinin internet üzerindeki sayfaları ziyaret etmeleri; En yaygın davranışsal hedefleme
biçimi, bir kişinin hareketlerini internette takip etmeyi içerir. Bireyin bilgisayarına yerleştirilen
çerezler, siteden siteye geçerken veri noktalarını izler. Ziyaret edilen sitelerin türlerini, okunan
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bilgileri, yapılan aramaları ve satın alınan ürünleri kaydeder. Bu bilgilere dayanarak, reklamları,
tarama geçmişiyle eşleşen web sitelerine yerleştirilecektir. Balık avı ile ilgili bir dizi web
sitesini ziyaret etmişse, ekrana balıkçılık malzemeleri, tekneler veya balıkçılıkla ilgili diğer
ürünler gelecektir (Clow ve Baack,2018).
2. Anahtar sözcüklerin aranması ya da içeriğin okunması; Davranışsal hedeflemenin ikinci
şekli, bir kişinin arama davranışını inceler. Arama motorlarına yazılan anahtar kelimeleri ve
anahtar kelime aramalarına dayalı olarak okunan içeriği tanımlar. Bir kişi yeni araçlarla ilgili
makaleleri ve bilgileri bulmak için bir arama motoru kullandıysa, o zaman Toyota veya başka
bir otomobil markası için bir reklam görebilir
3. Bir siteyi en son ziyaret edenler; Davranışsal hedeflemenin üçüncüsü, geçmişteki
ziyaretçilere dayanan davranışsal hedefleme. Amazon, şirketin web sitesinde alışveriş yapan
bir kişinin ilgisini çekebilecek kitapları ve filmleri önermek için bu yöntemi kullanır. Birisi bir
alışveriş sepetine veya bir istek listesine bir kitap veya film yerleştirdiğinde, davranışsal
pazarlama programını tetikler. Belirli bir kitabı satın alan diğer kullanıcıların da bu ürünleri
satın aldıklarını gösteren bir reklam oluşturulacak. Diğer müşterilerin alımlarının
kombinasyonlarına dayalı olarak çeşitli öneriler yapılmaktadır. (Clow ve Baack,2018)
Bloglar ve Bültenler; Bloglar, çok çeşitli konuları kapsayan çevrimiçi tartışmalardır. Bazıları
ziyaretçilerin yorum göndermesine izin verir bazıları izin vermez. Şirket sponsorlu bloglar,
ağızdan ağıza iletişimi taklit edebilir. Şirket blogları, bilgileri daha hızlı ve daha önemlisi
etkileşimli olarak almayı sağlar. Bu, pazarlama ekibinin müşterileri ile etkileşime girmesini ve
iki yönlü bir iletişim kanalı kurmasını mümkün kılar (Clow ve Baack,2018). Örn: moda tasarım,
makyaj, tatil blogları.
E-Posta Pazarlama; E-posta, bir şirketin dijital pazarlama stratejisinin hayati bir parçası
olabilir. Başarıya ulaşmak için şirketler, e-posta pazarlama programlarını diğer kanallarla
entegre etmektedir (Clow ve Baack,2018).
Dijital pazarlama: e- ticaret, internet pazarlaması, mobil pazarlama ve sosyal medya
bileşenlerini birleştiren pazarlama, dijital kullanma alanı olan her şeyi kapsamaktadır. (Clow
ve Baack, 2018).
E ticaret: internette ürün ve hizmetlerin satışı (Clow ve Baack, 2018).
İçerik pazarlama ; potansiyel müşterilere yararlı bilgi ve ürün kullanım çözümlerinin
sağlanması (Clow ve Baack,2018).
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Dijital pazarlama strajileri interaktif pazarlamayla başlamaktadır ve bu stratejiler
kişiselleştirilmiş bilgiyle hedefli müşterilerde pazarlama programını desteklemektedir ve ürünle
firmayla müşteriyi bağlamaktadır. içerik pazarlama, müşterilere yararlı bilgi ve ürün kullanım
çözümlerini sağlamada kullanılırken, konum temelli reklam ya da coğrafi hedefleme onların
mobil iletişim araçlarıyla bağlantı kuması açısından yerleştiği yerlerdeki müşterilere erişimini
kapsarken, davranışsal hedefleme bir şeyi satın alma olasılığı en yüksek bireyleri tanımlayan
internet verisinden yararlanmaktadır. video taktikleri video içeriğine farklı biçimlerde
pazarlama mesajları yerleştirmeyi kapsamaktadır. (Clow ve Baack,2018).
Nambisan (2017)’a göre dijital teknolojiler, girişimcilik alanında, dijital eserler, dijital
platformlar ve dijital platform olmak üzere üç ayrı ama birbiriyle ilgili unsurlar şeklinde ortaya
çıkar (Nambisan 2017,s;1031).
Dijital bir eser, burada yeni bir ürünün (veya hizmetin) bir parçası olan ve son kullanıcıya belirli
bir işlevsellik veya değer sunan bir dijital bileşen, uygulama veya medya içeriği olarak
tanımlanır (Ekbia, 2009; Kallinikos, Aaltonen, & Marton, 2013; Nambisan 2017,s;1031).
Dijital platform, dijital eserler (Parker, Van Alstyne,&Choudary, 2016; tiwana, Konsynski, &
Bush, 2010; Nambisan 2017,s;1031 ) dahil olmak üzere tamamlayıcı teklifleri barındırmaya
hizmet veren ortak bir hizmet ve mimari kümesi olarak tanımlanır. Örneğin, Apple'ın iOS
platformu ve Google'ın Android platformu, uygulamaların ilgili akıllı telefonlarında çalışmasını
sağlar. (Nambisan 2017,s;1031).
Dijital platformların aksine, dijital altyapı, iletişim, işbirliği ve / veya bilgi işlem sunan
dijital teknoloji araçları ve sistemleri (örneğin, bulut bilişim, veri analizi, çevrimiçi topluluklar,
sosyal medya, 3D baskı, dijital yapım makineleri, vb.) olarak tanımlanmaktadır. İnovasyonu ve
girişimciliği destekleyecek yeteneklerdir. (Nambisan 2017,s;1032).
Piyasaya dönük olmak için, dijital girişimcilerin, şirketlerin kendi performanslarını
(müşterilerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerininkileri de dahil) ne kadar iyi performans
gösterdiğini sistematik olarak değerlendirmesi ve izlemesi gerekir; böylece gelecekteki
eylemleri istenen yanıtları verir [Kohli ve Jaworski (1990). ); Narver ve Slater (1990); Hair
vd.(2012)]. Bu değerlendirme, şirketin gelecekteki kârının üzerinde durduğu paydaşları ne
kadar iyi karşıladığına odaklanmak için kar konularının ötesine gitmelidir. Dijital alanda bu, iç
ve dış elektronik topluluklar, dijital müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) teknikleri ve sistemleri
gibi daha geleneksel işletmeler için mevcut olmayan ve sanal değer zincirlerini izleyen bir dizi
teknik ve mekan içerebilir (Hair, 2012).
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Pazar yönelimi, dijital girişimcilik söz konusu olduğunda çeşitli nedenlerle farklıdır.
Bir, dijital girişimcilik, teknolojik beceriler gerektirir. Girişim ne kadar dijital olursa, daha fazla
teknolojik beceriye ihtiyaç vardır. Dijital girişimciler, pazar yöneliminin önemini ihmal ettikleri
teknolojik zorluklarla dolu olabilirler; Böylece pazar odaklı olmak yerine teknoloji odaklı
olabilirler (Hair, 2012). İki, dijital bölge bilgi bakımından fizikselden daha zengindir. Yeni bir
girişim ne kadar dijital olursa, müşterileri, rakipleri ve çevresi hakkında daha fazla bilgiye
erişebilir ve bu bilgileri işlemeye yardımcı olmak için daha fazla araç kullanılabilir. Dijital
olmayan işletmelerin bu bilgi düzeyine erişimi yoktur (Hair, 2012). Üç, dijital girişimciler,
internetin "ulaşımı" nedeniyle dijital olmayan girişimcilerden daha geniş ve daha çeşitli bir
pazara sahiptir (Hair, 2012).
Kotler’e göre dijital pazarlama, geleneksel pazarlamanın yerini almaz. Bunun yerine,
ikisi müşteri yolundaki karşılıklı rollerle bir arada bulunmalıdır. Şirketler ve müşteriler
arasındaki etkileşimin erken aşamasında, geleneksel pazarlama, farkındalık ve ilgi
oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Etkileşim ilerledikçe ve müşteriler şirketler ile
daha yakın ilişkiler talep ettikçe, dijital pazarlama önem kazanmaktadır. Dijital pazarlamanın
en önemli rolü, eylem ve savunuculuk sağlamaktır. Dijital pazarlamanın geleneksel
pazarlamaya göre daha hesap verebilir olması nedeniyle, odak noktası sonuç almakken,
geleneksel pazarlamanın odak noktası müşteri etkileşimini başlatmaya odaklanmaktır
(Kotler,2017).
Genel Değerlendirme ve Sonuç
Dijital pazarlama: e- ticaret, internet pazarlaması, mobil pazarlama ve sosyal medya
bileşenlerini birleştiren pazarlama, dijital kullanma alanı olan her şeyi kapsamaktadır. Dijital
teknolojilerin hızla yeni işlevlerle çoğalması, geleneksel iş stratejilerini, yapılarını ve
süreçlerini yeniden şekillendirerek rekabetçi ortamları derinden değiştirdiği için firmalar
yetkinliklerini ve stratejilerini bu değişimi gözönüne alarak oluşturmalıdırlar. Dijital
girişimcilikte başarı sadece yeni bir iş modeli oluşturmak değil, iş, bilgi ve kurumsal fırsatları
sıralı, yinelemeli veya sinerjik olarak birleştirilmelidir.
TÜSİAD’a göre katma değeri yüksek üretimi mümkün kılacak teknolojik dönüşümü
sağlamak için hem dijital teknolojileri üretmek ve hem de bu teknolojileri ülkemizde üretmek
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’deki teknoloji üreticisi ve teknoloji kullanıcısı
şirketlerin yetkinlik seviyesinin ölçülerek bu şirketlerin eksikliklerinin saptanması ve
odaklanılması gereken noktaların belirlenmesi mevcut durumun analizi bu doğrultuda planlama
büyük önem taşımaktadır (https://tusiad.org/tr) Türkiye'deki başarılı dijital eserlere örnek
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olarak Zaytung, markafoni, yemek sepeti, Ekşi Sözlük, sahibinden.com, trendyol, Mynet,
uzman tv, gittigidiyor.com örnek olarak verilebilir.
Gelecek çalışmalarda Türkiye’de teknoloji

kullanan şirketlerin dijital dönüşüm

yetkinlik seviyelerinin ölçülmesi, teknoloji tedarikçisi şirketlerin yetkinlik alanlarının
belirlenmesi, eksiklerinin saptanması ve odaklanılması gereken noktaların belirlenmesine
yönelik akademik çalışmalar yapılabilir.
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MEDİKAL TURİZMDE TR62 BÖLGESİNİN POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
M. Sami SÜYGÜN1
Fatih KAPLAN2
Öz: Medikal turizm dünya çapında gelişmekte olan bir sektördür. Turizm sektörünün her yıl
ortalama olarak %4 büyümesi beklenirken, medikal turizmin küresel pazardaki yıllık büyüme
ortalaması %20 olarak tahmin edilmektedir. Sektördeki hızlı büyüme rekabeti de beraberinde
getirmektedir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir kısım ülkeler bu rekabette öne
çıkmaktadır. Türkiye özellikle son yıllarda medikal turizm alanında önemli mesafe kat etmiş
ve global pazardan aldığı payı yükseltmiştir. Bununla birlikte potansiyeline nazaran aldığı payı
daha da yükseltmesi beklenmektedir. Söz konusu payı yükseltmek için bölgesel merkezlere
ihtiyaç vardır. Bu şekilde belirli merkezler etrafında kümelenen sektörün rekabet şansının
artacağı ve ülke ekonomisine katkısının da artacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, hastane
sayıları, yatak sayıları, sağlık personeli sayıları, hasta başına düşen doktor ve yatak sayıları,
uluslararası kuruluşlara akredite kurum sayısı, yetki belgeli hastane ve acente sayıları, vb.
veriler göz önüne alındığında özellikle Adana başta olmak üzere TR62 Bölgesinin önemli
merkezlerden biri olma potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu çalışma kapsamında, dünyada hızla
büyümekte olan medikal turizm alanında dünya ve Türkiye’deki durumun irdelenmesi ve
Türkiye’de medikal turizme katkı sağlayan TR62 Bölgesinin potansiyelinin değerlendirilmesi,
gelişme olanaklarının araştırılması ve önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Medikal Turizm, TR62 Bölgesi, Mersin, Adana
Abstract
An Evaluation Of The Potential Of TR62 Region In Medical Tourism
Medical tourism is a developing sector across the world. It is expected tourism sector to increase
annually with an average rate of %4, on the contrary, the increasing rate of medical tourism in
global world is anticipated of % 20. The rapid growth in the sector leads to competition. Some
countries, including Turkey, come to the fore in this competition. Turkey, especially in recent
years, has covered an important distance in medical tourism and increased her global market
share. On the other hand, it is expected Turkey to increase her share more in comparison to her
potential. In order to increase the mentioned share, regional centres are needed. It is thought
1
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that by clustering around certain regional centres, the competitive advantage of the sector and
its contribution to the country economy will increase. In this respect, when the data like number
of hospitals, beds, medical personnel, number of doctors and beds per patient, number of
institution that accredited by international organizations, number of hospitals and agencies with
licence, etc., are considered, the potential of TR62 Region, especially Adana, to become one of
the important centres is draw attention. In the scope of this study, it is aimed to examine the
situation of the medical tourism sector in the world and Turkey, also, to evaluate the potential
of TR62 region which contributes to Turkey’s medical tourism and to investigate the
improvement possibilities and to make suggestions.
Key Words: Tourism, Medical Tourism, TR62 Region, Mersin, Adana

1.Giriş
Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) verilerine göre uluslararası turizm gelirleri bir
önceki yıla kıyasla %5 artarak 2017 yılında 1.3 trilyon dolara ulaşmıştır. 2016 yılına göre 94
milyar dolarlık bir artış söz konusudur. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TURSAB) 2017
yılında yayınladığı sektör raporunda turizm gelirlerinin her yıl ortalama olarak %4 artmasının
beklendiği ifade edilmektedir. Böylesine büyük bir gelirden her ülke kendisi için daha fazla pay
alma çabasındadır. Bu durum haliyle sektördeki rekabeti şiddetlendirmektedir. 2016 yılında
dünya turizm gelirlerinin %36’sını Avrupa, %30’unu Asya-Pasifik, %26’sını Amerika, %5’ini
Orta Doğu ve %3’ünü Afrika ülkeleri almaktadır. ABD, İspanya, Tayland, Çin ve Fransa en
fazla turizm geliri elde eden ilk beş ülke olurken; Çin, ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa ise
en fazla turizm harcaması yapan ilk beş ülkedir (UNWTO, 2017). Gerek turizm gelirlerinde
gerekse turizm harcamalarında gelişmiş ülkelerin ağırlığı dikkat çekmektedir. Bu veriler
turizmin yarattığı katma değer ile ülkelerin büyüme ve kalkınmasına olan katkısını
desteklemektedir. Turizm, uluslararası ve ulusal düzeyde bölgelerarası gelişmişlik faklarının
giderilmesinde önemli bir politika aracı olarak kullanılmaktadır.
Turizmin bir alt dalı olarak medikal turizm, en öz haliyle tıbbi amaçla başka bir ülkeye
seyahat eden turistleri ifade etmekte olup, yüksek büyüme potansiyeli ile son yıllarda birçok
ülkenin dikkatini ve ilgisini bu alana kaydırmasına neden olmuştur. Yıllık ortalama %4
büyüyen turizm sektörüne karşılık medikal turizmdeki yıllık büyüme %20’ler düzeyinde
gerçekleşmektedir (OECD, 2018). Turizm sektöründen farklı olarak medikal turizmden elde
edilen gelirlerde daha çok gelişmekte olan ülkeler öne çıkmaktadır. Brezilya, Meksika, Kosta
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Rika, Hindistan, Güney Kore, Malezya, Singapur, Tayvan, Tayland, İsrail, Türkiye gibi ülkeler
medikal turizmde önemli merkezler arasında görülmektedir. Türkiye, uluslararası akreditasyon,
şeffaflık, maliyet, altyapı, modern tıbbi teknoloji, kalifiye personel gibi kriterler
değerlendirildiğinde medikal turizm alanında öne çıkan ülkeler arasında girmektedir (Runnels
ve Carrera, 2012). Türkiye coğrafi konumu, modern özel/kamu hastaneleri, son teknoloji tıbbi
cihazları, kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti ile sağlık turizminde gelişme potansiyeli mevcut
durumunun çok daha üzerinde olan bir ülkedir.
Medikal turizmde önemli bir konumda olan ve iddiasını 10. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda
yıllık 5 milyar dolar düzey gelir hedefleyerek çok daha yukarılara taşıyan Türkiye’nin bu
hedefine ulaşması için belirli merkezler oluşturması gerekmektedir. Mevcut fiziki altyapı
değerlendirildiğinde İstanbul hali hazırda önemli bir merkez konumundayken buna İzmir,
Ankara, Bursa, Adana gibi illerin de eklenmesi mümkündür.
Bu çalışmada, dünyada hızla büyümekte olan medikal turizm alanında dünya ve
Türkiye’deki durumun irdelenmesi ve Türkiye’de medikal turizme katkı sağlayan TR62
Bölgesinin potansiyelinin değerlendirilmesi, gelişme olanaklarının araştırılması ve önerilerde
bulunulması amaçlanmaktadır.
2. Literatür Taraması
Sağlık turizmi ile ilgili çalışmalara 1980’lerden itibaren rastlanmakla birlikte, sağlık
turizmi ve medikal turizm kavramlarının daha ziyade birlikte ele alındığı dikkat çekmektedir.
Dongo (1984), Zeller (1987), Zorandi ve Gellai (1988), Hubay vd. (1988), Vadas ve Vajda
(1989) gibi araştırmacılar sağlık turizmi alanında ilk çalışmalara öncülük ederken sağlık turizmi
ve medikal turizm kavramlarını birlikte kullanmışlardır. 2000’li yıllarda ise medikal turizmin,
sağlık turizminin bir alt dalı olarak ele alındığı çalışmalar daha sık görülmektedir. Connell
(2006), Horowitz vd. (2007), Hopkins vd. (2010), Carrera ve Bridges (2006) çalışmalarında
medikal turizm kavramına yer vermişlerdir.
Türkiye’de yapılan akademik çalışmalarda da durum dünya ile paraleldir. Konuya
ilişkin makale ve tezler incelendiğinde 1990’lı yıllarda sadece sağlık turizmi ile çalışmalara
rastlanırken 2000’li yıllarla birlikte ise sağlık turizminin bir alt dalı olarak medikal turizm
konulu çalışmaların arttığı görülmektedir. Ülker (1988), Alpbaz (1985), Özer (1981) gibi
çalışmalar Türkiye’de sağlık turizmi alanında yapılan öncü çalışmalar arasındadır. Demirer
(2010), Akdu (2009), Kiremit (2008) gibi çalışmalar ise medikal turizm alanında yapılan öncü
çalışmalar arasında gösterilebilir. Yazında Türkiye’nin medikal turizmdeki potansiyeli ile ilgili
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çalışmalar daha ağırlıkta bulunmakta olup bölgesel olarak yapılan araştırmalar ise daha azdır.
Akdu (2009), çalışmasında İstanbul ve Ankara örneğinden yola çıkarak medikal turizmdeki
uygulamaları incelemiştir. Polat (2015), Isparta’da medikal turizmin yapılabilirliğini
incelemiştir. Doğan (2014), Antalya medikal turizm kümesini incelemiştir. Taş (2014), Ankara
ilinde yaptığı uygulama ile medikal turistlerin memnuniyet düzeylerini belirlemeye çalışmıştır.
Köstepen (2015), İzmir ilinin medikal turizm potansiyelini tespit etmeye çalışmıştır. Dökme
vd. (2017), Adana ilinin medikal turizm potansiyelini tespit etmeye çalışmışlar ve sonraki
çalışmaların bölge ile ilgili yapılması önerisinde bulunmuşlardır. Yazında çalışmaların ağırlıklı
olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerine yönelik yapıldığı görülmektedir. Bölge ile
ilgili olarak ise potansiyeline karşılık fazlaca çalışmaya rastlanmamıştır.
3. Medikal Turizm
İnsanlar ilk çağlardan bu yana sağlık amaçlı seyahat etmişlerdir. Bu seyahatler başlarda
daha çok termal kaynakların bulunduğu yerlere olurken teknoloji ve tıbbın gelişimi ile birlikte
daha farklı destinasyonlar ortaya çıkmıştır. İnsanlar genel olarak sağlıklarını korumak ve
bozulan sağlıklarını düzeltmek gibi iki temel sebeple bu seyahatler yapmışlardır (Ulusan ve
Batman, 2010). Gümüş ve Polat (2012), turizm çeşitlerini beş sınıfta incelemişlerdir. Bunlardan
birisi olan amaçlarına göre turizm sınıfında, turizm çeşitlerini eğlence, iş ve sağlık turizmi
olarak üçe ayırmışlardır. Sağlık Bakanlığı, bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve
sağlığı iyileştirici hizmetler almak amacıyla başka ülkelere gerçekleştirdiği ziyaretleri sağlık
turizmi olarak tanımlamıştır. Bakanlık, sağlık turizmini ileri yaş ve engelli turizmi, termal-SPAwellness Turizmi ve medikal turizm olmak üzere 3 başlıkta sınıflandırmıştır. Medikal turizm,
hastaların tıbbi tedavi amacı ile başka ülkelere seyahat etmesidir (Sağlık Bakanlığı, 2018).
Barca vd. (2013), genel tıbbın konusu içinde yer alan ve doktorlar tarafından hastanelerde
gerçekleştirilen tedaviyi almak üzere yapılan uluslararası seyahatleri “medikal turizm” olarak
tanımlamışlardır. Medikal turistler estetik operasyonlar, ortopedi, kalp ameliyatları, organ
nakilleri, diş tedavisi, tüp bebek tedavisi gibi alanlarda tedavi amaçlı farklı ülkelere seyahat
etmektedirler.
Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) 2014 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre
medikal turistler; daha düşük maliyet, daha yüksek kalite, daha az bekleme süreleri, sağlık
sigortalarının eksikliği gibi nedenlerden kendi ülkeleri yerine farklı ülkelerde tedavi olmayı
tercih etmektedirler.
Medikal turizm her geçen gün büyümekte ve önemli bir ekonomik büyüklüğe
ulaşmaktadır. VISA tüketicilerin harcama ve seyahat eğilimlerini araştırdığı 2016 yılında
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yayınlanan raporunda yıllık medikal turist sayısının 14 milyonu geçtiğine ve pazarın 70 milyar
dolara kadar çıktığı ifade edilmektedir. Medical Tourism Association (MTA) 2016-2017 yılı
indeks raporuna göre ise medikal turizmin pazar değeri 100 milyarın üzerine çıkmıştır.
Horowitz vd, (2007), Hindistan, İsrail, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Türkiye,
Kanada, Meksika, Küba, Güney Afrika, BAE, gibi ülkeleri medikal turizmdeki önemli
destinasyonlar arasında göstermiştir. Hızla büyüyen medikal turizm pazarından pay almak
isteyen ülkeler de haliyle artmakta ve rekabet şiddetlenmektedir. Türkiye de özellikle güçlenen
fiziki ve teknik altyapısı yanında ulaşım kolaylığı ile önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir.
TUİK verilerine göre 2017 yılında Türkiye’ye sağlık ve tıbbi nedenlerle 433.000 turist gelmiş
ve 827 milyon dolar döviz bırakmıştır. Sağlık Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporuna göre; sadece
medikal turizm kapsamında tedavi edilen hasta sayısı ise 2017 yılında 201.561 olmuştur. 10.
Beş yıllık Kalkınma Planı’nda hedefler bu rakamların çok daha üzerindedir. Rapora göre 2023
yılında Türkiye’nin hedefi 750.000 medikal turistten 5,6 milyar dolar döviz geliri elde ederek
sektörde ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Ülke içinde medikal turistleri çekecek cazibe
alanları oluşturmak söz konusu hedefe ulaşabilmek adına elzemdir. Kümelenme mantığında
medikal turizm için gerekli fiziki, teknik, ulaşım, insan kaynağı vb. kaynakların bir arada
sunulacağı merkezler hedefe ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Bu merkezlerden birisinin TR62
Bölgesi olması mevcut potansiyeli değerlendirildiğinde yerinde olacaktır.
4. TR 62 Bölgesi ve Bölgenin Medikal Turizme Yönelik Potansiyeli
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, bölgesel düzeydeki ekonomik ve sosyal sorunlara
bölgesel politikalar geliştirebilmek için çeşitli boyutlarda bölgesel istatistiklere gerek
duymaktadırlar. Bu bölgesel istatistikler, Nomenclature of Territorial Units for Statistics
(NUTS) ile sağlanmaktadır. Türkiye Avrupa Birliği’ne aday ülke olması nedeni ile uyum
yasaları çerçevesinde kendi mevzuatında uyumlaştırma çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda,
nüfus, coğrafya, bölgesel kalkınma planları, temel istatistiki göstergeler, illerin sosyoekonomik
gelişmişlik sıralaması kriterleri göz önüne alınarak Türkiye’de 12 tane Düzey 1, 26 tane Düzey
2 ve 81 tane Düzey 3 NUTS bölgesi tanımlanmıştır. Avrupa Birliği, ülkelerin ve birliğin
tamamına yönelik hazırlanacak gelişme ve kalkınma planlarını Düzey 2 bölgelerini baz alarak
yapmaktadır (Şengül vd., 2013). Bu nedenle çalışma kapsamında Türkiye’nin medikal turizm
gelirlerini artırmaya yönelik cazibe merkezi oluşturulması önerisinde Düzey 2 Bölgesi baz
alınmış ve TR 62 Bölgesinin potansiyeli değerlendirilmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu sınıflandırmasında TR 62 Bölgesinin, Mersin ve Adana
illerinden oluştuğu görülmektedir. Bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla kurulan
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Çukurova Kalkınma Ajansı Bölge Planı’na göre Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62
Düzey 2 Bölgesinin toplam yüzölçümü 29.745 km2 olup, bölge ülke yüzölçümünün yüzde
3,8’ini kaplamaktadır (ÇKA, 2018). 2017 yılı TUİK verilerine göre; Türkiye nüfusunun 5’i
bölgede yaşamaktadır. Bölge, 2014 yılında Türkiye’de tarımdan elde edilen katma değerin %
6,2’ini; sanayiden elde edilen katma değerin % 3,3’sini; hizmetlerden elde edilen katma değerin
% 3,7’sini üretmektedir. Bölge ihracatının Türkiye ihracatındaki payı 2017 yılında %2,7 iken,
bölge ithalatının Türkiye ithalatındaki payı ise %1,9’dur (TUİK, 2018).
TR 62 Bölgesi, iklimi, turistik mekanları, yemek kültürü, gibi genel avantajları yanında
yapımı devam etmekte olan bölgesel havalimanı, iki şehir hastanesi, diğer özel ve kamu sağlık
kuruluşları, üniversiteleri, vb. medikal turizme yönelik avantajları ile önemli potansiyele
sahiptir. Bölge içerisinde Adana medikal turizmde önemli fiziki ve teknik imkanlara sahip
olması öne çıkmaktadır. Mersin ise gelişen fiziki imkanları yanında ileri yaş ve eğlence
turizmine yönelik avantajları ile bölgenin medikal turizm potansiyelini destekleyici özelliklere
sahiptir. Bölge gerek hastane sayıları gerekse doktor ve diğer sağlık personeli açısından yeterli
sayılabilecek imkana sahiptir.
Tablo 1: Düzey 2 Bölgelere Göre Toplam Sağlık Kurumu ve Yatak Sayıları (2016)
Bölge Kodu Bölge Adı
Kurum Sayısı Yatak Sayısı
TR10
Istanbul
238
36124
TR51
Ankara
86
18840
TR31
Izmir
56
11421
TR41
Bursa, Eskisehir, Bilecik
62
10702
TR62
Adana, Mersin
54
10250
TR33
Manisa, Afyon, Kütahya, Usak
70
9198
TR42
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
70
9049
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüshane
82
8555
TR83
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
66
8513
TR61
Antalya, Isparta, Burdur
68
8401
TRC2
Sanliurfa, Diyarbakir
42
8269
TR32
Aydin, Denizli, Mugla
66
7974
TR63
Hatay, Kahramanmaras, Osmaniye
53
7814
TR72
Kayseri, Sivas, Yozgat
62
7739
TR52
Konya, Karaman
48
7635
TRC1
Gaziantep, Adiyaman, Kilis
43
7243
TRB1
Malatya, Elazig, Bingöl, Tunceli
43
6161
TR21
Tekirdag, Edirne, Kirklareli
40
5396
TRB2
Van, Mus, Bitlis, Hakkari
32
4928
TR22
Balikesir, Çanakkale
40
4352
TRA1
Erzurum, Erzincan, Bayburt
34
4080
TRC3
Mardin, Batman, Sirnak, Siirt
39
4036
TR71
Kirikkale, Aksaray, Nigde, Nevsehir, Kirsehir
37
3727
TR81
Zonguldak, Karabük, Bartin
21
3279
TRA2
Agri, Kars, Igdir, Ardahan
25
2051
TR82
Kastamonu, Çankiri,Sinop
33
2034
Toplam
1510
217771

Kaynak: TUİK, 2018
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Toplam kurum sayısı ve toplam yatak sayısı istatistiklerinde TR 62 Bölgesi 26 Düzey 2 Bölgesi
arasında beşinci sırada yer almaktadır.
Tablo 2: Düzey 2 Bölgelere Göre Toplam Hekim ve Sağlık Personeli Sayıları (2016)
Bölge Kodu Bölge Adı
Toplam Hekim Sağlık Memuru
TR10
Istanbul
31885
15721
TR51
Ankara
16597
13481
TR31
Izmir
9813
7454
TR41
Bursa, Eskisehir, Bilecik
6563
7153
TR62
Adana, Mersin
6457
7153
TR61
Antalya, Isparta, Burdur
5977
6722
TR42
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
5958
6463
TR32
Aydin, Denizli, Mugla
5469
6208
TR83
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
4524
6900
TR33
Manisa, Afyon, Kütahya, Usak
4483
6069
TRC2
Sanliurfa, Diyarbakir
4473
4523
TR90
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüshane
4442
6829
TR72
Kayseri, Sivas, Yozgat
4289
5785
TR52
Konya, Karaman
4264
4940
TR63
Hatay, Kahramanmaras, Osmaniye
4188
6105
TRC1
Gaziantep, Adiyaman, Kilis
3646
4098
TRB1
Malatya, Elazig, Bingöl, Tunceli
3246
4075
TR21
Tekirdag, Edirne, Kirklareli
2896
3264
TR22
Balikesir, Çanakkale
2546
3493
TRB2
Van, Mus, Bitlis, Hakkari
2526
2790
TRC3
Mardin, Batman, Sirnak, Siirt
2273
3102
TRA1
Erzurum, Erzincan, Bayburt
2224
2408
TR71
Kirikkale, Aksaray, Nigde, Nevsehir, Kirsehir
2128
4039
TR81
Zonguldak, Karabük, Bartin
1704
2143
TRA2
Agri, Kars, Igdir, Ardahan
1319
1569
TR82
Kastamonu, Çankiri,Sinop
937
2122
TOPLAM
144827
144609

Kaynak: TUİK, 2018
Toplam hekim sayısı ve toplam sağlık memuru sayısı istatistiklerinde TR 62 Bölgesi 26
Düzey 2 Bölgesi arasında beşinci sırada yer almaktadır.
Tablo 3: Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Kurumlar (2018)
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KAMU
HASTANELERİ

İL

İSTANBUL
ANKARA
ANTALYA
İZMİR
BURSA
DENİZLİ
KOCAELİ
GAZİANTEP
KONYA
ADANA
KAYSERİ
AYDIN
SAMSUN
DİYARBAKIR
TEKİRDAĞ
EDİRNE
ESKİŞEHİR
ŞANLIURFA
VAN
BATMAN
SAKARYA
TRABZON
ERZURUM
AFYONKARAHİSAR
SİVAS
HATAY
MUĞLA
NEVŞEHİR
ORDU
TOKAT
UŞAK
ZONGULDAK
MERSİN
RİZE
ERZİNCAN
KÜTAHYA
ISPARTA
AMASYA
MALATYA

17
2
3
7
2
2
3
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
-

KAMU
VAKIF
ÖZEL
ÜNİVERSİTE
ÜNİVERSİTE ACENTELER
HASTANELER
HASTANELERİ
HASTANELERİ

2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

106
35
34
28
15
12
10
9
8
8
7
7
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

15
1
1
2
1
-

10
9
2
1
1
1
1
1
1
-

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2018
Sağlık Bakanlığı’nın yetki verdiği sağlık turizmi hizmeti vermeye yetkili
kurum/kuruluşlar tablosundan da görüleceği üzere TR 62 bölgesinde özellikle Adana ili önemli
potansiyele sahiptir. Adana ve Mersin illerinde bulunan birer acente ise medikal turistlerin
bölgeye çekilmesine olası katkısı nedeni önem arz etmektedir.
Tablo 4. JCI Akreditasyonlu Hastane Sayısı

İL

İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
ADANA
ANTALYA
BURSA
KOCAELİ
TOPLAM

JCI
AKREDİSTASYONLU
HASTANE

28
5
4

3
1
2
1
44

Kaynak: www.jointcommissioninternational.org, 2018
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Joint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya
odaklanmış, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş
birimidir. JCI akreditasyonu, küresel sağlık pazarında altın standart şeklinde ifade edilir. Dünya
genelinde 1060 sağlık kurumunun akredite olduğu kuruma Türkiye ise 44 sağlık kuruluşu ile
akredite olmuştur. 44 sağlık kurumunun ise üçü Adana ilindedir. Adana ili, İstanbul, Ankara ve
İzmir’den sonra en fazla akreditasyon sahibi kuruma sahip ildir.
Sağlık kurumları sayısı, yatak sayısı, hekim sayısı, sağlık personeli sayısı, sağlık hizmeti verme
yetki belgesine sahip hastane ve acente sayısı, uluslararası kurumlara akredite kurum sayısı gibi
etkenler göz önüne alındığında TR 62 bölgesi medikal turizmde önemli bir potansiyele sahiptir.
Rakamlar bölge içinde Adana’nın daha önde olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan Mersin
otel, iklim, deniz gibi imkanları yanında eğlence ve ileri yaş turizmine yatkınlığı ile
tamamlayıcı bir konumdadır.
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 Bölge Stratejik Planı’nda
“Uluslararası Çekim Merkezi Olmak” başlığı altında bölgedeki potansiyel kümelere yer
verilmiştir. Çalışmada Adana’da fikir aşamasında 12 adet potansiyel küme tespit edilmiş olup
bunlardan birisi de Sağlık Turizmi Kümesidir. Söz konusu kümenin hayata geçmesi amacı ile
Adana Sağlık Turizmi Derneği ile ortak yol haritası çalıştayı ve çalışmaları yapılmıştır.
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılında sağlık turizmi temalı yurtdışı fuar
organizasyonlarına TR 62 Bölgesini temsilen bir takım firmalarla birlikte katılım sağlanmıştır.
2018 yılında TÜSKA Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Tanıtımı Toplantısı ve Sağlık Turizmi
Çalıştayı Adana’da gerçekleşmiştir.
4.Sonuç ve Öneriler
Medikal turizm özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli ekonomik imkanlar
sunmaktadır. Her yıl yaklaşık olarak %20 büyüyen ve mevcut durumda 100 milyar dolar
civarında bir pazara sahip olduğu ifade edilen medikal turizm sektörü özellikle Türkiye gibi dış
ticaret açığı veren ülkeler için önemli bir döviz girdisi sağlama potansiyeline sahiptir. 2023
yılında bu pazardan 5,6 milyar dolar alma hedefindeki Türkiye’nin bu hedefine ulaşması için
medikal turizmde cazibe merkezlerine ihtiyacı vardır. Bu merkezlerden birisi de potansiyeli ile
TR 62 bölgesidir. Bölge hastane, yatak, hekim ve sağlık personeli sayısında Türkiye’nin en
güçlü bölgeleri arasındadır. Sağlık turizmi yetki belgesi alan kamu-özel hastane sayısı,
üniversite hastaneleri sayısı, aracı acente sayısı bakımından da yine üst sıralardadır. JCI
akreditasyonunda ise İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte önemli konumdadır. Bu veriler
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yanında otel imkanları, ulaşım imkanları, gastronomi, deniz ve ileri yaş turizmine yatkınlığı
gibi avantajlara da sahiptir.
TR 62 Bölgesi sahip olduğu potansiyel ve avantajlarına karşılık medikal turizmde
istenen düzeyde değildir. Şehir Hastaneleri, Bölgesel Havalimanı gibi önemli yatırımlar
düşünüldüğünde il bazında münferit çalışmalardan ziyade bölge olarak potansiyeli
değerlendirmek amaçlı birlikte hareket edilmesi daha verimli olacaktır. Bu bakımdan Çukurova
Kalkınma Ajansı, Adana Medikal Turizm Derneği, Sağlık Bakanlığı gibi aktörlerin çabalarına
karşın daha organize ve planlı hareket edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bölgedeki
kurumların özellikle tanıtım, nitelikli iş gücü temini, destek hizmetler gibi alanlarda sektöre
daha fazla destek vermesi katkıyı artıracaktır. Tanıtım konusunda özellikle Ticaret Bakanlığı
destekleri daha iyi anlatılmalıdır. Küme mantığı içerisinde bir üst akıl himayesinde daha iyi
organize olarak sektörün tanıtım, nitelikli iş gücü, akreditasyon gibi eksiklikleri
tamamlanmalıdır. Hedef ülkelerin belirlenmesi ve tıbbın alt dallarında gerekirse uzmanlaşarak
o alanda marka olma konusunda ortak çalışmalar yapılmalıdır. Bu bakımdan samimi bir irade
göstererek sektör yol haritası belirlenerek denetlenebilir ve ulaşılabilir hedeflere ilerlenmelidir.
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Akdeniz Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Fonksiyonel Domates Kurutma
Sistemi Tasarımı ve SWOT Analizi
Tuncay ŞİMŞEK 1
Orhan ERDEN 2
Özet
Akdeniz Bölgesinde, bol olduğu zamanların dışında da kullanılabilmesi için tarım ürünlerinin
doğru bir şekilde saklanması gıda sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Gıda saklama
süreçlerinde alternatif enerji kullanımı hem çevrenin korunması hem de ekonomik açıdan
birçok fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada, yeni bir Alternatif Enerji Kullanımlı Kurutma
Sistemi olan “ Domates Kurutma Sistemi’nin tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım SWOT analizi
ile değerlendirilmiştir. Yapılan SWOT analizi dört aşamadan oluşmaktadır. Güçlü Yönler
aşamasında sistemin üstünlükleri, neleri iyi yapabildiği, Zayıf Yönler aşamasında nelerin eksik
ve iyileştirilmeye gereksinim duyduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Fırsatlar aşamasında;
önünüzde duran fırsatlar nelerdir, çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmaktadır sorularına
cevap aranmıştır. Ayrıca fırsat yaratan kaynaklar; teknoloji ve pazarda oluşan değişimler,
politika değişiklikleri, sosyo-kültürel yapıdaki değişimler ve yerel olaylar irdelenmiştir.
Tehditler aşamasında; ne gibi engellerle karşılaşılmakta, rakipleriniz ne yapmaktalar, beklenen
iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi, değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor
mu, finansal sorunlarınız var mı sorularına cevap aranmıştır.
Anahtar Kelimeler: SWOT analizi, Alternatif Enerji Kullanımı, Kurutma Sistemi
Abstract
Functional Tomato Drying System Design and SWOT Analysis with Renewable Energy
Resources in the Mediterranean Region
In the Mediterranean Region, proper storage of agricultural products is very important
in terms of food sustainability so that it can be used out of times when it is abundant. The use
of alternative energy in food storage processes will provide both environmental protection and
economic benefits. In this study, ’Tomato Drying System“, a new Alternative Energy Drying
System, was designed. This design was evaluated by SWOT analysis. SWOT analysis consists
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of four stages. At the strengths stage, the strengths of the system and what it can do well while
what is lacking and needs to be improved has been determined at Weaknesses stage. At the
opportunity stage, the questions What are the opportunities in front of you? What are the
interesting developments in the environment? were sought. Furthermore, resources that create
opportunities; changes in technology and market, policy changes, changes in socio-cultural
structure and local events were examined. Threats stage; the questions, what kind of obstacles
do you encounter, what are your competitors doing, the expected job, are product or service
standards changing? Does changing technology threaten your position?, do you have financial
problems? were sought.
Keywords: SWOT analysis, Alternative Energy Usage, Drying System
Giriş
Akdeniz bölgesi ekonomisi, sanayileşme çalışmalarına karşın halen yoğun tarım
ekonomisi görünümündedir. Tarımsal üretim Akdeniz bölgesi ekonomisinde önemli bir yere
sahiptir. Akdeniz bölgesi gerek iklim koşulları gerek verimli toprak yapısı nedeniyle çok çeşitli
sebze ve meyve üretiminde ülkemizde birinci konumdadır. Ancak bazı dönemlerde sebze ve
meyve üretiminde aşırı artış olmaktadır. Üretimin yüksek olduğu dönemlerde taze olarak
tüketilemeyen ürünlerin kullanım sürelerini uzatmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu
amaçla uygulanan tekniklerden biri de kurutmadır. Sebze ve meyve kurutma yöntemleri de
hızla gelişmektedir. Bunda sebze ve meyvelerin saklanması ve taşınmasındaki problemlerin
azalması etkili olmaktadır. Çoğu tarım ürününde yüksek sıcaklıkta kurutma tercih edilirken
günümüzde birçok ürününün kurutulmasında 50 0C’ye kadar sıcaklıklarda kurutma tercih
edilmektedir.
Kurutmada kullanılan konvansiyonel sistemler yüksek enerji maliyeti ürün maliyetinde
önemli artışlara neden olmaktadır. Bu durum alternatif enerji kullanımını gerekli kılmaktadır.
Akdeniz bölgesi yüksek güneş enerjisi potansiyeli nedeniyle domatesler yaygın olarak güneşte
açıkta kurutulmaktadır. Açıkta güneşte kurutmada dış hava koşullarından kaynaklanan birçok
sorunu beraberinde getirmektedir. Kurutulmuş ürünlerde hijyen, yabancı madde karışımı,
yağmur yağması, ürün renginde solma gibi açıkta kurutma sistemlerinde birçok sorun vardır.
Hem bu sorunların aşılması hemde üretim maliyetlerinin düşürülerek açıkta kurutmayla rekabet
edebilecek kurutma sistemlerinin tasarlanmasında Akdeniz bölgesinde güneş enerjisini ön
plana çıkarmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan
domates kurutucunun tasarımı yapılmıştır.
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SWOT analizi
SWOT analizi, incelenen kuruluşun; tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf
yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan
bir tekniğe denir (Gürlek, 2002). SWOT Analizi işletme başarısı üzerinde kilit role sahip
faktörlerin tespit edilerek, stratejik kararlara esas teşkil edecek şekilde yorumlanması sürecidir.
Bu süreçte işletme ve çevresi ile ilgili kilit faktörler belirlenerek rekabet üstünlüğü için
izlenebilecek stratejik alternatifler ortaya konulmaktadır (Dinçer, 2004).
Stratejik yönetimin en önemli konularından birisi SWOT Analizinin yapılmasıdır.
SWOT Analizi, organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkân sağlayan bir
analiz tekniğidir. SWOT Analizi, örgütsel ve çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz yönleriyle
incelenmesini içermektedir. SWOT, aşağıdaki İngilizce kelimelerin baş harflerinden
oluşturulmuş bir kısaltmadır (Cebecioğlu, 2006):
S:

Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olan yönlerinin tespit edilmesi)

W:

Weaknesses (Organizasyonun güçsüz/zayıf olan yönlerinin tespit edilmesi)

O:

Opportunities (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etme)

T:

Threats (Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etme)

Belirtilen bu her kelime SWOT’un bir basamağını oluşturur. Kimi kaynaklarda bunlara SWOT
soruları da denmektedir. SWOT’un Türkçe karşılığı ise GZFT’dir.
SWOT Analizinin kullanım alanı fark etmeksizin;


Güçlü ve Zayıf yönler projenin-proje alanının-şirketin-kişinin kendi iç bağlamında olan,
zamanla değişebilecek veriler ve bilgilerden oluşurken,



Fırsatlar ve Tehditler alanın-şirketin-kişinin dış bağlamda etkileyen ve değişmesi pek
mümkün olmayan veriler ve bilgilerden meydana gelmektedir.

Analizi oldukça geniş bir bakış açısına sahiptir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi hem işletmenin iç
çevresinden güçlü ve zayıf yönlerini hem de dış çevresinden kaynaklı fırsat ve tehditleri bir
arada görerek karşılaştırabilmemizi sağlar (DPT, 2003).
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Şekil 1. SWOT Analizinde Temel Faktörler

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda
veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendin yenileyebilmesi ile tanımlanır.
Doğada serbest halde bulunan ve bir kez kullanıldıktan sonra tükenmeyen enerjileri meydana
getiren yenilenebilir (alternatif) kaynaklar, günümüz enerji darboğazının ve diğer çevresel
sorunların çözümünde önemli rol üstlenebilecek potansiyele sahiptirler.
Günümüzde fosil kökenli konvansiyonel enerji sistemlerinden yenilenebilir enerji
sistemlerine doğru hızla kayan bir eğilim gözlenmektedir. Fosil rezervlerin doğada sınırlı oluşu
ve kaçınılmaz olarak bir gün tükenecek olması alternatif kaynak arayışını zorunlu hale
getirmiştir. Diğer yandan fosil kaynak kullanımının çevre üzerinde yarattığı olumsuz şartların
giderek artması, insanlar için tehlikeli bir hal almış ve zararsız kaynakların gerekliliğini ortaya
koymuştur. Küresel ısınmanın son yıllarda hat safhalara ulaşması ve iklim değişikliğinin tabi
afetlere zemin hazırlaması çevre tahribatının somut örneklerindendir. Uluslararası Enerji
Ajansı’nın 2020 yılı için oluşturduğu senaryoda enerji kaynaklı CO2 emisyon değerlerinin % 6
oranında artacağı, bunun önüne geçebilmek için ise enerji verimliliği ve düşük karbon
teknolojisi alanlarında 2020 yılında kadar yaklaşık 430 milyar dolar ek yatırım yapılması
gerekmektedir (IEA, 2009), Fosil yakıt kullanımının artması giderek daha maliyetli olmaktadır.
Bunun yanında Avrupa Birliği gibi yerel fosil kaynakları bakımından zengin olmayan ülkeler
için büyük oranda enerji ithalatı yapmak, bütçeye ayrıca yük getirmektedir.

107

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Küreselleşen dünya bu ağır şartlar altında gelişimini sürdürebilmek için alternatif enerjilere
ihtiyaç duymaktadır. Artan insan nüfusunun enerji talebine, ekolojik dengeyi bozmadan ve arz
güvenliğini sağlayacak şekilde cevap verebilecek bir kaynak olarak yenilenebilir enerji çeşitleri
gösterilmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil kaynakları birbirinden ayıran temel fark fosil
yakıtların bir kez kullanıldıktan sonra bir daha dönüştürülemez oluşudur. Fakat yenilenebilir
enerji kaynakları neredeyse sınırsız sayılabilecek düzeydedir ve tekrardan enerjiye
dönüştürülebilir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın tanımına göre yenilenebilir enerji; ‘‘doğal
yollarla elde edilebilen ve sayısız olarak kendini yenileyebilen kaynaklar(IEA, 2005),’’ olarak
tanımlanmaktadır. Doğada serbest halde bulunan havadan elde edilen rüzgar enerjisi, nehirlerde
akan veya barajlarda depolanan suyun potansiyel enerjisi ve yerkürenin derinliklerinde bulunan
sıcak sular birer yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bunların dışında dünyamızı ısıtan ve aynı
zamanda aydınlatan güneşten elde edilen enerji, bitkisel, endüstriyel ve evsel kökenli atıklardan
üretilebilen biyokütle enerjisi ve yeryüzünde en çok bulunan element olan hidrojenden elde
edilen enerjilerin hepsi yenilenebilir kaynaklardır. Yenilenebilir enerji türlerinin önündeki en
önemli engel maliyetlerin geleneksel enerji kaynaklarına nazaran yüksek oluşudur. Özellikle
ilk yatırım, AR-GE masrafları ve ileri teknoloji ürünü ekipmanların sağlanması başlıca girdi
maliyetlerini meydana getirmektedir. Günümüzde alternatif enerji türleri arayışına yenilenebilir
kaynakların çözüm olabileceği düşünülmektedir. Önemli olan nokta yenilenebilir teknolojinin
yaygınlaşarak teknolojik gelişmeler ışığında maliyetlerin düşürülmesi gerektiğidir. Böylece
konvansiyonel kaynakların yerini uzun dönemde yenilenebilir enerji kaynakları alabilir.
Günümüzde ticari sektörde kullanım alanı bulan alternatif enerji kaynakları, hidrolik
enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle (canlıkütle) enerjisi, ve
hidrojen enerjisidir. Bunların dışında teknik olarak enerji üretilmesi mümkün olup, ekonomik
boyutu zayıf olan denizsel enerji türleri de mevcuttur.
Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin
bir ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide dünya potansiyelinin %8
’ine sahiptir. Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle büyük oranda güneş enerjisi almaktadır.
Türkiye, hidrolik enerji potansiyeli açısından da dünyanın sayılı ülkelerindendir. Rüzgâr
enerjisi potansiyeli yaklaşık 160 TWh olarak tahmin edilmektedir. Bu enerji kaynaklarının
maliyetleri oldukça azdır, yenilenebilir olduklarından dolayı tükenmezler ve konvansiyonel
yakıtların aksine çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar (Gençoğlu, 2002).
Enerji üretimi ve kullanımı sırasında yaşanan çevre sorunları, eski teknolojilerin terk
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edilmesinin temel nedenlerinden biridir. Kömür, petrol ve doğalgaz santrallerinin kuruldukları
bölgede yerel olarak tahribatları yanında küresel olarak tüm dünyayı tehdit eden etkileri de
bulunmaktadır. Fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere yayılan karbon dioksit, kükürt dioksit,
azot oksit, toz ve kurum yakın çevreyi kirletip ölümlere yol açarken, karbon dioksit ve benzeri
sera gazları küresel iklim değişikliğine yol açmakta ve tüm dünya ülkelerinde yaşamı tehdit
etmektedir. Türkiye 'deki enerji profili gözden geçirildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının
yeri ve önemi açıkça görülmektedir. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı oldukça
düşük düzeylerdedir (%1 ve altında) ve bu enerji türleri ile yeterince ilgilenilmemektedir.
Özellikle, güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı, Türkiye'nin enerji bütçesine ciddi katkılar
sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru ve sağlıklı bir biçimde yararlanılması
için gereken strateji, plan ve politikaların önemi giderek artmakta ve önemli boyutlara
ulaşmaktadır( Öztürel, R. Zilan ve A. Ecevit, 2001) .
Akdeniz Bölgesinde Yenilenebilir Enerji İle Domates Kurutma Tasarımı
Ülkemizde domatesler genellikle dışarıda bez üzerine açılarak kurutma sağlanmaktadır (Şekil
2). Açıkta domates kurutma sırasında atmosferik şartlar kurumayı etkilemekte ayrıca çeşitli
bakteri faaliyetleri de oluşabilmektedir.

Şekil 2. Açık havada Domates Kurutma
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Bu çalışma kapsamında güneş enerjisi kullanan kavramsal kurutma fırını tasarımda;
güneş kollektörünce toplanan güneş enerjisi raflı kurutma bölümüne taşınmaktadır. Kurutma
bölündeki raflara yerleştirilen domatesler güneşlenme durumuna göre kapalı ortamda
üzerindeki nemi atarak kurumaya başlamaktadır. Ortamdaki nem belli aralıklarla dışarıya
atılmaktadır. Sistemdeki bimetal kontrol kapakları ısıyı kontrol etmekte kurutma fırını
içerisinde fazla ısının oluşması engellenmektedir. Böylece açık havada kurutmanın olumsuz
etkilerinin ortadan kalktığı hijyenik bir domates kurutma işlemi gerçekleştirilmektedir (Şekil
3).

Şekil 3. Gerçekleştirilen Kavramsal Güneş Enerjili Domates Kurutma Fırını Tasarımının Çeşitli
Açılardan Görünümü

Yapılan kavramsal güneş enerjili domates kurutma fırınının güçlü ve güçsüz taraflarının
görülmesini, karşılaşacak fırsatlara ve tehlikelerin belirlenmesinde SWOT analizi yöntemi
kullanılabilir. Tasarımın SWOT analizi çerçevesinde 4 ana başlıkta değerlendirmesi şöylece
yapılabilir;

S (Strenghts - Kuvvetli Taraflar) :
 Akdeniz bölgesi yoğun güneş enerjisi almaktadır,
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 Akdeniz bölgesinde domates üretimi oldukça fazladır,
 Akdeniz bölgesinde kurutma fırını imalatında gerekli malzemeler bulunmaktadır,
 Akdeniz bölgesinde kurutma fırını imalatını gerçekleştirebilecek sanayi vardır,
 Tasarımın toplam maliyeti benzerlerine oranla çok daha düşüktür.
 Kurutmada istenilen ısı derecesine uygun koşullar tasarımda sağlanmaktadır,

W (Weaknesses - Güçsüz Taraflar) :
 Tasarımın geri ödeme süresi açıkta kurutmaya göre oldukça uzundur,
 Güneşin az olduğu bulutlu ve yağmurlu günlerde tasarımın performansı düşmektedir,
 Son ürünün pazarlanması için gerekli altyapıda sıkıntılar vardır,

O (Opportunities - Olanaklar) :
Tasarımın seri üretimiyle maliyeti de azalacaktır,
 Tasarımın optimizasyonuyla ilgili üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapılabilir,

T (Threats - Tehlikeler) :
 Akdeniz bölgesindeki domates üreticileri açıkta kurutmaya yönelik yıllardan beridir gelen bir
tutumları vardır. Bu tutumun değişmesi uzun süre alabilir,
 Tasarımı optimum çalışma niteliklerine kavuşabilmesi için üzerinde çok fazla sayıda test
yapılması gerekir.
Sonuçlar
Akdeniz bölgesinde domates üretiminin arttığı, fiyatların düştüğü dönemlerde
domateslerin değerlendirilme yöntemlerinden biride kurutmadır. Kurutulmuş domatesler katma
değer kazanmaktadır. Ancak Akdeniz bölgesinde domatesin açıkta kurutulması çeşitli sorunları
da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma kapsamında yapılan ürün tasarımı birçok soruna
inovasyonel çözüm getirmektedir. Kavramsal tasarım Akdeniz bölgesi şartlarına uygundur.
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Tasarım yapılan SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. SWOT analizi sonuçlarına göre Akdeniz
bölgesinde domates üretiminin arttığı dönemlerde kullanımın uygun olacağı görülmüştür.
Kavramsal tasarım domates dışında da diğer meyve ve sebzelerin kurutulmasında gerekli ısıl
koşullar değiştirilerek kullanılabilir.
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ÇUKUROVA’DA GELİNCİK ÇİÇEĞİNDEN GELİN OYUN VE OYUNCAĞI
YAPIMININ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA1
Esin DÖNMEZLER2
Özet
Gelincik, dünyada geniş bir alanda görülen genellikle kırmızı renkte olan bir çiçektir.
Bu çiçeğin açılmadan önceki tomurcuk hali ile Anadolu’nun bazı yörelerinde oyun ve
oyuncaklar yapılmaktadır. Bu çalışmada Çukurova bölgesinde yer alan Kadirli ve Kozan
ilçelerinin bazı köylerinde oynanan gelin oyunu ve gelin oyuncağının nasıl yapıldığı, nasıl
oynandığı ve bu oyun ve oyuncağın eğitim açısından yararlarının neler olduğu, gelenek
aktarımındaki yeri ve doğa eğitimi açısından öneminin ne olduğu ortaya koyulmaya
çalışılacaktır. Gelincikten gelin yapma sadece Çukurova’da görülen bir oyuncak değildir. Bu
oyuncak, Türkiye’nin değişik yörelerinde ve Türklerin yaşadığı diğer ülkelerde de
görülmektedir. Çukurova’da, özellikle Kadirli ve Kozan ilçelerinde gelincik çiçeğine “pampal”
adı verilir. Gelincik çiçeğinin henüz tam olarak açmadan önce yeşil koruyucu kılıfı içinde iken
koparılarak çeşitli oyuncaklar yapılmaktadır. Bu çiçeğin tomurcuğundan üretilen 12 farklı
oyuncak tespit edilmiştir. Bu oyuncaklar gelin, erkek ve kız bebek, erkek, kadın, damat vb.
çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bu şekilde çocuklar cinsiyet kavramını oyuncak ve oyunla
kazanılmış olmaktadırlar. Çocuklar bu oyuncakları yaparken küçük kaslarını kullanmaktadırlar.
Küçük tomurcukları oyuncak haline getirirken çocukların ellerini kullanma becerisini
geliştirecek bir etkinliktir. Tamamen doğal bir oyuncak olduğundan ve çiçeklerin doğadan
toplanması nedeniyle doğa eğitimi olarak da değerlendirilebilir. Diğer bir yönü ise çocuklar bu
oyuncaklarla genellikle evcilik oynama şeklini kullanırlar. Evcilik oyunları için çocukların bir
araya gelmesi gerekmektedir. Gelin oyununun çocukların oynarken sosyalleşmelerine de
önemli ölçüde katkısı olmaktadır. Çocuklar çok küçükse bu oyuncak büyüklerden yardım
almayı gerektirir. Böylece kuşaklar arası iletişim kurulması da gerçekleşecektir. Oyunda
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genellikle düğün töreni canlandırılır. Bu törende yörenin geçmiş ve şimdiki gelenekleri
canlandırılır. Bu da çocukların geleneklerin gelecek nesillere aktarımı açısından önemlidir.
Anahtar Sözcükler:
Gelincik çiçeği, pampal çiçeği, gelin oyunu, yöresel oyuncak, Çukurova.
Abstract
THE EVALUATION OF BRIDE GAME AND BRIDE TOY-MAKING FROM POPPY
FLOWERI TERMS OF EDUCATION
Poppy is a flowerthat has redcolor in theworld. Beforetheopening of thisflower, thebud
is

made

in

someparts

of

Anatolia

andplaysandtoysaremade.

Inthisstudy,

it

is

aimedtorevealtheimportance of thebridegameandbride toy played in somevillages of Kadirli
and Kozan province in Çukurova region, how it is playedandwhatarethebenefits of thisplayand
toy in terms of education, itsplace in the transfer of traditionanditsimportance in terms of natüre
education. Makingthebridefromtheferret is not just a toy seen in Çukurova. This toy is seen in
othercountriesTurkeyandtheTurkslive in differentregions. In Çukurova, especially in Kadirli
and

Kozan

districts,

poppyflower

Varioustoysaremadebypickingupthepoppyflower

in

is

calledpampal,

itsgreenprotectivecoverbefore

it

is

fullyopened. 12differenttoysfromthebud of thisflowerwereidentified. Thesetoysarebride,
boysandgirlswithdoll, male, female, groomandso on. Can be made in variousways. Inthisway,
theconcept

of

gender

is

acquiredbytoysandgames.

Childrenusetheirlittlemuscleswhilemakingthesetoys. It is an activitythatwillimprovetheability
of childrentousetheirhandswhilemakingsmallbudsintotoys. Because it is a completelynatural
toy andthecollection of flowersfromnature, it can be considered as natureeducation.
Anotheraspect

is

thatchildrenoftenusethesetoystoplaythegame.

Childrenhavetocometogetherforthegames.
theplay.

Thebridealsocontributestothesocialization

Ifthechildrenaretoosmallthis

toy

Thiswillalsoleadtointergenerationalcommunication.
usuallyrevivedtheweddingceremony.

requireshelpfromthebigones.
Inthegame

it

Thisceremonyrevivesthepastandpresenttraditions

theregion. This is important in terms of theflow of children'straditionstofuturegenerations.
Key Words:
Poppyflower, pampalflower, bridegame, local toy, Cukurova.
GİRİŞ VE YÖNTEM
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“Oyun üzerine ilk teori 19. Yüzyılın sonlarında gelişmiştir. Oyun, karmaşık bir insan
davranışıdır. Dinamik bir süreçtir, ilgi, kendiliğindelik ve eğlenceyi içerir” (Özdoğan, 1997:
95). “Huizinga (1974), oyunu kişinin kendi bütünüyle kaptırdığı çok ciddi bir etkinliktir. Çocuk
kendini özgür hisseder. Kendi içinde bütünlük ve anlam içerir”(Akt. Sevinç, 2004: 26).
“Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade
ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde
bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir”
(MEB, 2013: 45). “Oyun çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınayıp, denediği ve pekiştirdiği
bir deney alanı olarak tanımlanır. Oyun geçmiş ile bağlantı kurar, gelecek için de bir kaynak
oluşturur” (Orçan, 2008: 172).
“Oyun özellikle yaşamın ilk yılları olan okul öncesi dönemde, çocuğun çevresini
tanıması duygu ve düşüncelerini, hayallerini ve bu doğrultuda kendisini ifade edebilmesi için
en etkili ve uygun dil olarak kabul edilmektedir” (Kandır, Tezel Şahin, 2011: 9). “Oyun,
çocuğun yaşamı ve hayatı anlama yoludur” (Oktay, 2004: 130).
"Oyun, çocuğun dış dünya ile kendi yarattığı dünya arasında kurduğu bağdır. Bu bağları
güçlendirme adına oyunlar türetir, tekrarlar ve pekiştirir” (Bayındır, 2013: 46). “Oyun tek yönlü
bir ifade şekliyle tanımlanması mümkün olmayan; çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel evreye
uygun özellik gösteren, çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlayan bir araçtır”
(Acar Şengül, Yükselen, 2015: 190). Oyunun tanımlarına bakıldığında, ortak görüş olarak
çocukların kendi yaş gruplarına göre eğlenerek yaşantılarını öğrenmelerini sağladıkları önemli
bir araç olduğudur.
Çocuk için yaşamı öğrenme aracı olan oyun, çocukların gelişimi için büyük öneme
sahiptir. “Oyun, çocuğun; kendini tanımasına, yaratıcığının gelişmesine, duygularını ifade
etmesine, problem durumlar karşısında, uygun çözüm yolu bulmasına, toplumsal kuralları
öğrenmesine ve bu kurallara uygun hareket etmesine yardımcı olur” (Şahin, Özkızıklı, 2011:
xiii).
“Oyun ile çocuk problemleri çözer, yeni anlayışlar geliştirir, aynı zamanda da
ihtiyaçlarının doyum bulmasıdır” (Bayındır, 2013: 67). “Çocuklar oyun aracılığı ile empati
kurmayı, başkalarına saygı göstermeyi, karşılıklı iletişimde kendi sorumluluğunu fark etmeyi,
sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi, problem çözmeyi ve liderlik özelliklerini
pekiştirmeyi öğrenerek karakter ve kişilik gelişimini olumlu yönde geliştirir” (Şahin, Özkızıklı,
2011: xiv). Oyun çocuğu her yönden geliştiren bir etkinliktir.
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“Çocuk oyun yoluyla, teşekkür etme, selam verme, başkalarına saygı gösterme, sıra
bekleme, dinleme gibi topluma ait olmak için edinilmesi gereken davranışları kazanır” (Acar
Şengül, Yükselen, 2015: 190). “Oyun çocukların hareket gereksinimini de karşıladığı gibi
oynanan oyunun türüne göre hayal dünyasını zenginleştirir. Ayrıca oyunda günlük yaşam
deneyimlerinin provasının yapıldığını, gerçek yaşam becerilerinin temellerinin atıldığını,
çocuğun kendisini ve çevresini tanıma fırsatı bulduğunu, duygusal güvenlik alanı yarattığını da
vurgulamak gerekir” (MEB, 2013: 45).
“Çocuk oyun aracılığıyla başkalarıyla bir araya gelir ve akranlarıyla ilişki kurar. Aynı
zamanda korkularından, kaygılarından ve saldırganlık duygularından arınma olanağı bulur”
(Orçan, 2008: 174). “Oyunlar farklı gruplara ayrılsa da, temelinde çocukların gerçek dünyaya
alışmasını sağladığı gibi psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının da karşılanmasında yardımcı olur”
(Ayan, Memiş, 2012: 143). “Oyun çocuğun bütün gelişim alanlarını etkiler. Mutluluk ve
heyecan duyarlar, taklit yetenekleri artar, hayal güçleri gelişir, gerçek yaşama alışmada beceri
kazanır, üretim ve yaratıcılığı gelişir, özgüveni artar, empati duygusu gelişir, paylaşmayı
öğrenir” (Sevinç, 2004: 31) gibi bir çok katkısı bulunmaktadır.
Oyun içerisinde öğrenmelerini sağlayan ve önemli bir yeri olan diğer bir unsur ise
oyuncaklardır. “Oyuncaklar, çocuğun doğal yeteneklerini ortaya çıkaran ve bu yolla onun
eğitimini de sağlayan oyun malzemeleridir” (Kandır, Tezel Şahin, 2011: 9). Oyuncakların
çocuklar üzerindeki en önemli etkisi tüm gelim alanlarını destekleyici özellikte olmasıdır.
Oktay’a göre “çocuk oyun oynarken genellikle oyundaki rolüne uygun gerçek bir nesneya da
bu nesnenin yerini alabilecek bir eşyaya ihtiyaç duyar. İşte genel anlamda oyuncak dediğimizde
aklımıza gelen bu tür bir malzemedir” (2004: 256- 257). Oyuncaklar sayesinde çocuklar,
çevreyi keşfederek tüm duyu organlarını harekete geçirmekte ve yaşam ile ilgili birçok
deneyimi de kazanmaktadır.
Çocuklar önce kendilerini daha sonra çevreyi keşfetmeye başlar. Çevreyi keşfetmeye
başladıkları an buldukları her nesneyi oyuncağa dönüştürerek oyunlarını kurarlar ve öğrenme
başlar. Çevrede gördükleri her nesne oyuncağın yerini alabilmektedir. Bunların içerisinde
doğada bulunan taş, yaprak, dal, kozalak, kum vb. gibi birçok materyal oyuncak olarak yerini
almaktadır. Gelincik çiçeği de bu materyallerin içerisinde yer alan ve çok eskilere dayanan oyun
aracı olarak kullanılan oyuncak çeşitlerinden biridir. Çocuklar gelincik çiçeği ile yaşadıkları
yörenin kültürel özelliklerini ve değerlerini oyuna yansıtarak öğrenmektedir. Gelincik çiçeği ile
gelin, damat, anne, baba, çocuk, bebek gibi figürler yaparak evcilik, düğün gibi oyunlar
oynamaktadırlar.
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Gelincik oyuncak bebek yapımı, çocukların doğa ile iç içe olmasını sağlayan
oyuncaklardan biridir. Çünkü çocuk gelinciğin tomurcuğunu ve açmış halini görecek ve bir
yaşam döngüsü olduğunu kavrayacaktır. Bu oyuncağı yapabilmesi için çocuğun çiçeğin
topraktan çıkmasını, büyümesini, tomurcuk vermesini beklemesi ve gözlemlemesi gerekir.
Gelincik çiçeği narin görünüşte olmasına rağmen pek çok toprak çeşidinde yaşayabilen,
uzun ömürlü olmasa da hızla yayılabilen bir türdür. Gelinciği yaz boyunca kıpkırmızı tarlalar
da bahçelerde ve yol kenarlarında görmek mümkündür. Doğa da yarattığı bu göz alıcı
kırmızılıklar sayesinde her zaman göz önünde olan bir çiçektir.
Gelincik rengi ve yapısı nedeniyle sanat dünyasının ilgisini çeken bir çiçektir. Özellikle
Japon sanatının incelikli doğa betimlemelerinde, kiraz çiçekleri kadar olmasa da yine de çok
rastlanan figürlerdendir.Bu kadar ilgi çeken çiçek Türkiye’de de yerini almış ve özellikle
oyuncak yapımı olarak oyunların içerisinde yerini almaktadır.
GELİNCİK ÇİÇEĞİ İLE OYUNCAK YAPIMI
Gelincik çiçeği açılmadan önceki tomurcuk hali ile Anadolu’nun bazı yörelerinde oyun
ve oyuncaklar yapılmaktadır. Bu çalışmada Çukurova bölgesinde yer alan Kadirli ve Kozan
ilçelerinin bazı köylerinde oynanan gelin oyunu ve gelin oyuncağının nasıl yapıldığı, nasıl
oynandığı ve bu oyun ve oyuncağın eğitim açısından yararlarının neler olduğu, gelenek
aktarımındaki yeri ve doğa eğitimi açısından öneminin ne olduğu ortaya koyulmaya
çalışılacaktır.

Resim-1. Gelincik çiçeğinden yapılan oyuncaklar.

Bu oyuncak, Türkiye’nin değişik yörelerinde ve Türklerin yaşadığı diğer ülkelerde de
görülmektedir. Çukurova’da, özellikle Kadirli ve Kozan ilçelerinde gelincik çiçeğine “pampal”
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adı verilir. Gelincik çiçeğinin henüz tam olarak açmadan önce yeşil koruyucu kılıfı içinde iken
koparılarak çeşitli oyuncaklar yapılmaktadır. Bu çiçeğin tomurcuğundan üretilen 10 farklı
tipleme tespit edilmiştir. Bu oyuncak tipleri
1. Beyaz duvaklı gelin
2. Kırmızı duvaklı gelin
3. Pembe duvaklı gelin
4. Geniş elbiseli gelin
5. Kundaklı kız bebek
6. Kadın
7. Başörtülü kadın
8. Ceketli kadın
9. Kundaklı erkek bebek
10. Erkek
11. Saçsız erkek
12. Ceketli erkek

Resim-2. Bebeklerle evcilik oyunu.
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Gelincik çiçeğinin açmış halinden bir birkaç tür oyuncak yapılabilmektedir. Ancak bu
oyuncak çiçeğin çok narin olması nedeniyle oynamaya çok elverişli değildir. Çünkü
dokunulduğunda kısa sürede çiçeğin yaprakları dökülebilir.

Resim-3.Açmış bir gelincikten yapılmış bir gelin.

Resim-4. Beyaz gelincikten yapılmış bir gelin.

Diğer bir yönü ise çocuklar bu oyuncaklarla genellikle evcilik denilen oyun şeklini
kullanırlar. Evcilik oyunları için çocukların bir araya gelmesi gerekmektedir. Gelin oyununun
çocukların oynarken sosyalleşmelerine de katkısı olmaktadır. Çocuklar çok küçükse bu
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oyuncak büyüklerden yardım almayı gerektirir. Böylece kuşaklar arası iletişim kurulması da
gerçekleşecektir. Oyunda genellikle düğün töreni canlandırılır. Bu törende yörenin geçmiş ve
şimdiki gelenekleri canlandırılır. Bu da çocukların geleneklerin gelecek nesillere aktarımı
açısından önemlidir.

Resim-5.Genç kadın.
Gelincikler tomurcuk verdiğinde çocuklar bu tomurcukları toplar. Toplanan bu
tomurcuklar iki gruba ayrılır. Bir grup gövde bir grup da baş yapımında kullanılır. Gövde
tomurcuğun sapından ayrılır. Ancak bir iki milim uzunluğunda bir sap tomurcuğun başla
birleştirilebilmesi için bırakılır. Baş için ayrılan tomurcukların yeşil kılıfları çıkarılır. Erkek
bebek yapılacakların tomurcukların çiçek yaprakları sadece tohum kısmı kalıncaya kadar
kopartılır. Erkek bebek gövdesi ile baş birleştirilir. Bebeklerde baş birleştirilirken sap kopartılır
ve kopan yer bir kürdanla biraz genişletilir. Gövdede kalan 1-2 milimetrelik sap bu açılan deliğe
geçirilir.
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Resim-6.Çocukların gelincik çiçeği ve tomurcukları toplanması.

Resim-7. Kundaktaki erkek bebek.

Resim-8. Kundaktaki kız bebek.

Kız bebekler için ise saç için tohum etrafındaki püsküller bırakılır. Eğer duvak yapılacak ise
kız bebek başlarında birkaç çiçek yaprağı koparmadan bırakılır. Gövde için ise çok çeşitli
şekiller yapılabilir. Örneğin gövde üzerindeki yeşil koruyucu kılıf tamamen çıkarılabilir. Bu
durumda yeşil bir pardösü giymiş kadın yapılmış olur. Bu yeşil kılıfın yarısı bırakılırsa yeşil
ceket giymiş bir kadın yapılmış olacaktır.
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Resim-9.Gelin ile damat.

Resim-10. Erkek oyuncak bebekler.

Resim-11.Kız oyuncak bebekler.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
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Gelincik çiçeğinden oyuncak ve oyun kurgulamak çocuğun hem eğlenmesi hem de
öğrenmesi açıcından birçok alanda önemlidir.

Çocuklar oynarken kendilerini ve diğer

insanlarını tanıyacaklardır. Özellikle okul öncesi dönemde olan çocuklar cinsiyet kavramını
oyuncak ve oyunla kazanılmış olmaktadırlar. Kız erkek karışık oynanabildiği için bu oyunun
çocuğun toplumsallaşası açısından yararları vardır. Ayrıca çok küçük çocuklar büyüklerinden
yardım alarak birlikte bu bebekleri yapabileceğinden iletişimi geliştirici bir etkinlik olarak
değerlendirilebilir.
Çocuklar bu oyuncakları yaparken küçük kaslarını kullanmaktadırlar. Küçük
tomurcukları oyuncak haline getirirken çocukların ellerini kullanma becerisini geliştirecek bir
etkinliktir. Gelincikle yapılan bebeklerin tamamen doğal bir oyuncak olması ve çiçeklerin
doğadan toplanması nedeniyle gelincik oyuncağı doğa eğitimi için bir araç olarak da
değerlendirilebilir. Bu oyuncak doğal malzeme olduğu için çevreye çocuğun sağlığını
koruyacak ve aynı zamanda çocukta çevreye karşı duyarlılık oluşmasını sağlayacaktır. Bu
oyuncakla çocuğun doğaya bakış açıcı değişecek, doğa sevgisi artacaktır.
Çocukların küçük kas gelişimine önem verilmeli, bunun için de bu kasları sık sık
kullanmaları sağlanmalıdır. Bu oyuncağın yapımı ve oynanması çocuklarda küçük kas
gelişimini destekleyecektir.
Gelincik çiçeğinden yapılan bebeklerle oynana oyunlar, toplumun geleneklerinin
çocuklar tarafından öğrenilmesi açısından önemlidir. Çünkü bu oyun çocuklar tarafından
oynanırken gelin, damat, aile, çocuk, dede, nine gibi kavramları ve düğün ritüellerini
öğrenecektir.
Türkiye’de her yörede görülen gelincik çiçeği ve tomurcuğundan yapılan bir oyuncak
olan gelin oyuncağı Çukurova’da ve bazı bölgelerde hala yapılagelen bir geleneksel oyuncaktır.
Bu oyuncak ve oyun, çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan gelişme sağlayacaktır.
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ERDEMLİ ŞEYKEM CAMİSİ
Lokman TAY
Özet
Bu çalışmada Mersin’in Erdemli İlçesi’nde bulunan Şeykem Camisi incelenecektir.
Mersin il merkezinin 35 km. batısında yer alan Erdemli; güneyde Akdeniz, kuzeyde Toros
Dağları ile çevrilidir. Konumu itibariyle Çukurova ile Taşeli Platosu arasında kalan Erdemli’nin
coğrafi koşulları; ilçe merkezinde düzlük, iç kesimlerde ise dağlıktır. Caminin bulunduğu
Şeykem mevkii de ova ile dağların birleştiği noktada Erdemli’ye hâkim bir tepede yer
almaktadır.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erdemli, Anadolu’nun Türkler
tarafından fethinden sonra da Türk yurdu haline gelmiştir. Bu sebeple ilçedeki tarihi yapıların
büyük çoğunluğunu antik dönem yapıları oluşturmaktadır. İlçe merkezinde Türk döneminden
kalan tek tarihi yapı ise Türbe Mezarlığı içerisindeki türbedir. Bununla birlikte köylerde az
sayıda da olsa Türk dönemi eseri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Şeykem Camisi, ErdemliKösbucağı yolunun (Köypınarı Caddesi) yedinci km.sinde, yolun yaklaşık 500 m. doğusunda
ormanlık alan içerisinde yer almaktadır. Bugün çevresi ve içerisi ağaçlar ve çalılarla kaplı olan
yapının kuzey duvarı ve örtüsü tamamen yıkılmıştır. Kalan kısımlardan doğu-batı doğrultuda
dikdörtgen planlı olduğu anlaşılan yapı, plan, malzeme ve inşa tekniği açısından benzer
örneklerle karşılaştırılarak tarihlendirilecektir. Bu sayede Erdemli’nin Türk dönemi tarihi
konusunda da somut bir veriye ulaşılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mersin, Erdemli, Şeykem, Cami, Taş
THE MOSQUE ŞEYKEM IN ERDEMLI
Abstract
This study focuses on Mosque Şeykem which is situated in Erdemli of Mersin. Being
located at 35 km. west of Mersin, Erdemli is surrounded with Mediterranean in south and
Taurus Mountains in north. The geographical characteristics of Erdemli, just between Çukurova
and the plateau of Taşeli, are plain in the city center and mountainous in the inner parts. The
mosque is situated at a hill overlooking Erdemli, at a point the plain and mountains merge.
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Being a host to various civilizations in the course of history, Erdemli became a Turkish land in
the aftermath of Turkish conquest of Anatolia. Thus, the repertoire of historical edifices mostly
consists of ancient buildings. The unique Turkish edifice in the city center is the tomb at Türbe
Mezarlığı. However, it can be encountered with not so many Turkish Works at the villages. The
Mosque Şeykem, one of the Turkish edifices, is situated in the forested land at approximately
500 meters east of the main road and at the seventh kilometer of Erdemli-Kösbucağı road
(Köypınarı Caddesi). The northern wall and top-cover of the mosque whose surrounding and
interior is currently covered with trees and bush has gone to ruin. Based on the surviving parts,
the mosque seems to have a layout in rectangular. The building will be dated in comparison
with the similar samples in terms of layout, material and construction techniques. By this
means, a tangible data will be obtained on the history of Turkish period of Erdemli.
Key Words: Mersin, Erdemli, Şeykem, Mosque, Stone
1.GİRİŞ
Bu çalışmada Mersin’in Erdemli İlçesi’nde bulunan Şeykem Camisi incelenecektir.
Mersin il merkezinin 35 km. batısında yer alan Erdemli; güneyde Akdeniz, kuzeyde Toros
Dağları ile çevrilidir. Ayrıca doğusunda Mersin’in Mezitli ve Toroslar, batısında Silifke ilçeleri,
kuzeyinde ise Karaman’ın Ayrancı İlçesi bulunmaktadır. Konumu itibariyle Çukurova ile
Taşeli Platosu arasında kalan Erdemli’nin coğrafi koşulları; ilçe merkezinde düzlük, iç
kesimlerde ise dağlıktır. Caminin bulunduğu Şeykem mevkii de ova ile dağların birleştiği
noktada Erdemli’ye hâkim bir tepede yer almaktadır.
Erdemli, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 11. yüzyılda
Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden sonra da Türk yurdu haline gelmiştir. İlçenin
bulunduğu bölge, Anadolu Selçuklu Devleti ve Karamanoğlu Beyliği egemenliğinden sonra
Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Erdemli, Osmanlı döneminde Adana ve İçel sancağı arasında
sürekli el değiştirmiş (Sezen, 2017) olmakla birlikte geç dönemde “Karataş” adıyla İçel
Sancağı’na bağlı bir kaza haline gelmiştir (Köse, 2013: 55-58). Erken Cumhuriyet döneminde
Silifke’ye bağlı bir köy olan Erdemli, 1954 yılında ilçe olmasından sonra yerleşim olarak daha
yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
İlçedeki tarihi eserlerin büyük çoğunluğunu antik dönem yapıları oluşturmaktadır
(Erdemli ve çevresindeki antik dönem yapıları hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Balaban,
1947; Çıplak, 1968; Eyice, 1978; Eyice, 1980a; Eyice, 1980b; Ceylan, 2009; Aydın, 2005). İlçe
merkezinde Erken Türk döneminden kalan tek yapı ise Türbe Mezarlığı içerisinde bulunan
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Anonim Türbe’dir (Tunçel, 2002: 457-472). Bununla birlikte köylerde az sayıda da olsa Geç
Dönem Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine ait yapı bulunmaktadır (Bakınız; Tay, 2011:
265-286; Tay, 2018: 675-701).
Şeykem Camisi hakkında kapsamlı bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Ayrıca
Erdemli ve çevresindeki Türk devri yapılarına yönelik genel çalışmalarda da Şeykem
Camisi’nden söz edilmemektedir. Erdemli’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri konusunda bilgi
veren iki önemli çalışma (Yalman, 1993; Kara vd. 2007) bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ali
Rıza Yalman’ın (Yalgın) Cenupta Türkmen Oymakları (Yalman, 1993) adlı eseridir. İki ciltten
oluşan seyahatnamede seyyah Erdemli kültürü hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Diğer
çalışma ise Erdemli’ye gönül vermiş bir grup öğretmen1 tarafından hazırlamış olan Dünden
Bugüne Erdemli (Kara vd. 2007) adlı kitaptır. Bugüne kadar Erdemli’nin bütün kasaba ve
köylerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olan tek çalışma olması kitabın önemini
göstermektedir. Çalışmada Erdemli’nin tarihi ve kültürü hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunması
ve bunların fotoğraflarla desteklenmesi oldukça önemlidir. Ancak her iki eserde de Şeykem
Camisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum caminin bulunduğu alanın
günümüzde yerleşim yerlerinin dışında kalması ve daha da önemlisi yapının orman içinde
kalmasından kaynaklanmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yapılan çalışmalarda da
Şeykem Camisi’ne dair herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır. Dolayısıyla günümüzde terk
edilmiş bir bölgede yer alan caminin kesin adı da bilinmemektedir. Şeykem Camisi adı ise
yapının bulunduğu mevkiinin Şeykem olarak adlandırılmasından dolayı tarafımızdan
verilmiştir.
Çalışmanın amacı; günümüzde yıkık durumda olan Şeykem Camisi’ni fotoğraf ve
çizimler eşliğinde belgeleyerek bilim dünyasına tanıtmaktır. Bu sayede yıkık durumda olan
caminin durumuna ilgililerin dikkati çekilmeye çalışılacaktır. Ayrıca yapının tarihlendirilmesi
yapılarak; Erdemli’nin Türk dönemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır.
Katalog bölümünde ayrıntılı mimari tanımı yapılan cami; plan, malzeme ve süsleme özellikleri
açısından değerlendirilmiştir.
2. ERDEMLİ ŞEYKEM CAMİSİ
Şeykem Camisi, Erdemli-Kösbucağı yolunun (Köypınarı Caddesi) yedinci km.sinde,
yolun yaklaşık 500 m. doğusunda ormanlık alan içerisinde yer almaktadır. Bugün çevresi ve
içerisi ağaçlar ve çalılarla kaplı olan yapının dışarıdan görülmesi oldukça güçtür. Günümüzde
İçlerinde benim de öğretmenim olan Ahmet Yanar’ın bulunduğu öğretmenlerimize memleketim Erdemli
hakkında yapmış oldukları bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
1
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yıkık durumda olan yapının üzerinde ve çevresinde yapılan aramalarda kitabe bulunamadığı
için ne zaman ve kim tarafından inşa ettirildiği bilinmemektedir. Caminin olduğu mevkii
günümüzde yerleşim yerlerine uzak olduğu için ne zaman kullanım dışı kaldığı konusunda da
bilgi sahibi olunamamaktadır. Bununla birlikte yapı; plan, malzeme ve inşa teknikleri ile
süsleme özellikleri dikkate alınarak tarihlendirilmiştir.
Yapının inşasında ahşap, taş ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Yapının beden
duvarları devşirme malzeme ile birlikte moloz, kaba yonu ve düzgün kesme taşla inşa
edilmiştir. Pencerelerin üstünde ise ahşap kullanılmıştır. Ayrıca dış cephelerde görülen boş hatıl
yuvaları, beden duvarlarında ahşabın da kullanıldığını göstermektedir. Günümüzde yıkık
durumda olan örtü sistemi ile kapı ve pencere kanatlarında da ahşap kullanılmış olmalıdır.
Eser, kareye yakın dikdörtgen planlıdır (Çizim-1, Fotoğraf-1-6). Yapının doğu ve batı
cephelerinde örtüye yakın seviyede birer adet küçük mazgal pencere kalıntısı görülmektedir.
Bu iki cephede başka bir açıklık bulunmamaktadır. Güney cepheye iki adet basık kemerli
pencere açılmıştır. Pencereler cephe üzerine simetrik olarak yerleştirilmiştir. Kuzey duvarı,
zemin seviyesinin üzerinden tamamına yakını yıkılmıştır. Sadece doğu ve batı duvarlarla
birleştiği noktada küçük bir bölüm ayaktadır. Muhtemelen kuzey duvarın ortasında mihrap
aksında kapı açıklığı bulunuyordu. Ancak yıkıldığı için görülememektedir. Minaresi
bulunmayan yapının örtüsü de tamamen yıkılmıştır.

Çizim-1: Yapının mevcut durumunun planı
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Fotoğraf-1: Kuzey cepheden genel görünüş

Fotoğraf-2: Doğu cephe
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Fotoğraf-3: Güney cephe

Fotoğraf-4-5: Güney cephedeki pencereler
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Fotoğraf-6: Batı cephe
Üç duvarı ayakta olan harim bölümü kareye yakın dikdörtgen planlıdır (Fotoğraf-7-9).
Doğu ve batı duvarların üst seviyesinde birer adet mazgal pencere kalıntısı görülmektedir.
Harimin her iki cephesinde duvarlara bitişik kare kesitli birer ayak yer almaktadır. Bu iki ayağın
tam ortasında mihrap hizasında aynı ölçülerde kare kesitli serbest bir ayak kalıntısı daha dikkat
çekmektedir. Doğu duvardaki ayağın kuzeyinde bir adet, batı duvardaki ayağın güneyinde ise
iki adet küçük niş yer almaktadır. Dış cephede basık kemerli olan güney cephedeki iki pencere
içeride dikdörtgen formludur. Güney duvarın ortasına yarım daire planlı mihrap nişi
yerleştirilmiştir. Üç dilimli kemere sahip olan mihrap kavsarası oyma tekniği ile oluşturulmuş
mukarnas dolguludur. Mihrap kavsarasının üzerinde yine oyma tekniği ile yapılmış ancak
tahrip olmuş bir gülbezek motifi görülmektedir (Çizim-2, Fotoğraf-7-9). Mihrabın iki yanında
kaş kemerli birer adet küçük niş bulunmaktadır. Güney duvardaki bu nişler doğu ve batı
duvardaki nişlere oranla daha özenli işçiliğe sahiptir. Doğudaki kemer köşeliğine oyma tekniği
ile bir Mühr-ü Süleyman motifi işlenmiştir. Bu motifin merkezine daha küçük ölçüde bir Mührü Süleyman motifi daha yerleştirilmiştir (Çizim-3, Fotoğraf-10-14).
Yapının örtü sistemi tamamen yıkılmış olmasına rağmen kalan izlerden örtü sistemi
hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Yapının içerisinde doğu ve batı duvarlara bitişik olan iki
ayak ile mihrap ekseninde yer alan kare planlı serbest ayak kalıntısı yapının örtü sistemini
anlamaya yardımcı olmaktadır. Her iki ayağın üst seviyesinde kemer üzengisi görülmektedir.
Bu da doğu ve batıdan atılan kemerlerin ortadaki ayağa oturduğunu ve harimin mihraba paralel
iki sahınlı olduğunu göstermektedir. Böylece yapının üzerinin doğu-batı doğrultuda atılan iki
kemerin taşıdığı düz ahşapla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Muhtemelen ahşap örtünün üzeri
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de toprak dam olmalıdır. Kemerlerin üzengi noktaları ve açıklıkları dikkate alındığında sivri
kemer oldukları düşünülmektedir.

Fotoğraf-7: Harimin doğu duvarı

Fotoğraf-8: Harimin batı duvarı
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Fotoğraf-9: Harimin güney duvarı

Fotoğraf-10: Mihrap
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Fotoğraf-11: Mihrabın üzerindeki gülbezek motifi

Çizim-2: Mihrabın üzerindeki gülbezek motifi
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Fotoğraf-12-13: Mihrabın iki yanındaki nişler

Fotoğraf-14: Doğudaki nişin kemer köşeliğindeki altı kollu yıldız motifi
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Çizim-3: Doğudaki nişin kemer köşeliğindeki altı kollu yıldız motifi
3. DEĞERLENDİRME
Yapı; plan, malzeme ve süsleme özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. İnşa tarihi
bilinmediği için eser, mimari özellikleri dikkate alınarak benzer örneklerle karşılaştırma
yoluyla tarihlendirilmiştir.
3.1. Plan: Yapı, kareye yakın dikdörtgen bir kütleden oluşmaktadır. Harimin doğu ve batı
duvarlarına bitişik birer adet, bu ikisinin ortasında da mihrap ekseninde bir adet kare kesitli
serbest ayak kalıntısı yer almaktadır. Ayaklardan hareketle yapının planı ve örtü sistemi
hakkında fikir sahibi olunmaktadır. İki yandaki ayakların üst seviyesindeki kemer üzengileri,
doğu ve batıdan atılan kemerlerin ortadaki ayağa oturduğunu göstermektedir. Bu da yapının
mihraba paralel iki sahınlı olduğunun kanıtıdır. Ayrıca yapının üzerinin de doğu-batı
doğrultuda atılan iki kemerin taşıdığı düz ahşap tavanla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.
Kemerlerin üzengi noktaları ve açıklıkları dikkate alındığında sivri kemer olmaları
gerekmektedir.
Yapının kuzey duvarı büyük oranda yıkık olduğu için pencere olup olmadığı
anlaşılamamaktadır. Ayrıca kuzey cephenin ortasında olması gereken kapı açıklığı da
görülememektedir. Yapılacak olan küçük çaplı bir temizlik çalışması ile muhtemelen kapının
kalıntılarına ulaşılacaktır (Çizim-4).
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Şeykem Camisi’ne benzer planda camiler Anadolu’nun birçok yerinde görülmekle birlikte,
Erdemli’ye yakın merkezlerden Niğde’de yoğun bir şekilde uygulandığı tespit edilmiştir.
Niğde’deki Afife Hanım (Hacı Dursun) Camisi (1452) (Çal, 2000: 11-19), Burhan (Torunoğlu)
Mescidi (1473) (Çal, 2000: 20-27), Şahin Ali (Şah-Ak Minare) Mescidi (15. yüzyıl) (Çal, 2000:
46-56) ve Çullaz Camisi (15. yüzyıl) (Çal, 2000: 57-66) küçük farklılıklar da olsa Şeykem
Camisi ile benzer plana sahip yapılardır. Görüldüğü üzere benzer plandaki yapıların tamamı 15.
yüzyıla aittir. Bu da yapının tarihi konusunda fikir vermektedir.

Çizim-4: Restitüsyon denemesi
3.2. Tarihlendirme: Günümüzde yıkık durumda olan caminin üzerinde herhangi bir kitabe
bulunmamaktadır. Yapının çevresinde yapılan aramalarda kitabeye rastlanmamıştır. Arşiv
taramasında da caminin inşası, onarımı ya da görevli atamalarına yönelik herhangi bir belgeye
ulaşılamamıştır. Bu sebeple caminin kim tarafından ve ne zaman inşa ettirildiği
bilinmemektedir. Caminin çevresinde bulunan mezarlarda da kitabe ve tarihlendirmede
kullanılabilecek mezar taşı olmadığı için tarihlendirmede faydalanılamamıştır. Bu sebeple
caminin mimari özellikleri göz önünde bulundurularak, tarihlendirilmeye çalışılacaktır.
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Erdemli ve çevresindeki Türk eserleri incelendiğinde Şeykem Camisi’ne en yakın mesafedeki
yapı Türbe Mezarlığı içerisindeki Anonim Türbe’dir. Üzerinde kitabe bulunmayan türbe,
mimari ve süsleme özelliklerinden hareketle 15. yüzyılın ikinci yarısına Karamanlı Dönemine
tarihlendirilmektedir (Tunçel, 2002: 457-472). Karamanoğlu Beyliğinin idaresi altındaki
Alanya’da kestirilen paraların üzerinde Şeykem Camisi ve Anonim Türbe’de görülen altı kollu
yıldızlar bulunmaktadır (Konyalı, 2011: 134-139). Ayrıca Karamanoğlu Beyliği bayrağında da
altı kollu yıldızın olduğu genel kabul arasındadır.
Erdemli ve çevresinin Türk idaresine bakıldığı zaman önceleri Anadolu Selçuklu
Devleti’nin daha sonra ise Karamanoğlu Beyliği’nin bölgeye hâkim olduğu görülmektedir.
1473 yılında Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Akkoyunlu Devleti’ni yenmesi
sonucunda Akkoyunluların yanında yer alan Karamanoğlu Beyliği fiilen sona ermiştir. Ancak
Karamanoğlu Beyi’nin Osmanlı’ya bağlılığını bildirmesinin ardından Silifke merkez olmak
üzere İçel ve çevresinde hüküm sürmesine müsaade edilmiştir. Ancak kısa süre sonra yine
Osmanlı aleyhine girişimlerde bulunması sonucunda Karamanoğlu Beyliği tamamen ortadan
kaldırılmış ve bölgeye Osmanlılar hâkim olmuştur. Caminin inşası da muhtemelen bölgede
karışıkların olduğu bu dönemde, 15. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiş olmalıdır.
Kütüphane ve arşiv taramalarında tarihlendirmeye dair daha kesin veriler bulununcaya kadar
yapı, mimari özelliklerden hareketle tarafımızdan 15. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmiştir.
Bununla birlikte caminin kurulduğu alan denizden yaklaşık 7-8 km. kuzeyde ve günümüz
yerleşim yerlerinin dışında kalmaktadır. Bu da göçebe bölge halkı tarafından kışlak olarak
kullanılan mevkiiye caminin inşa edildiğini düşündürmektedir.
3.3. Malzeme ve Teknik: Yapının inşasında ahşap, taş ve devşirme malzeme kullanılmıştır.
Beden duvarları devşirme malzeme ile birlikte moloz, kaba yonu ve düzgün kesme taşla inşa
edilmiştir. Pencere tavanlarında ise ahşap kullanılmıştır. Ayrıca dış cephelerde görülen boş hatıl
yuvaları, beden duvarlarında da ahşabın kullanıldığını göstermektedir. Günümüzde yıkık
durumda olan örtü sistemi ile kapı ve pencere kanatlarında da ahşap kullanılmış olmalıdır. 14.
ve 15. Yüzyıllarda bölgeye hâkim olan Karamanoğlu Beyliği’nin düz dam örtülü camilerinde
ahşap, değişmez ana malzeme olurken, kemer ve tonoz gergileri, hatıllar, lentolar, kapı ve
pencere kanatları ile pencere kafeslerinde yoğun kullanım alanı bulmuştur (Dülgerler, 2006:
275).
Yapıda kullanılan devşirme malzeme çevrede daha eski yerleşimlerin de olduğunu
düşündürmektedir. Ancak caminin bulunduğu alan ormanlık bir bölge olduğu için çevrede
böyle bir yerleşim izi görülmemektedir. Erdemli’yi de içine alan Karamanoğulları’nın
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egemenlik bölgesinin genel yapı malzemesi taştır. Bu nedenle yapılarında yoğun taş
malzemeyle karşılaşılmakta ve dönem özelliği olarak çevredeki antik kalıntılardan
yararlanılarak devşirme malzeme de kullanılmıştır (Dülgerler, 2006: 275). Bununla birlikte
Anadolu Türk Sanatında Beylikler Devri olarak adlandırılan 14. yüzyıl ve devamında devşirme
malzemelerin sıklıkla tercih edildiği bilinmektedir (Beylikler Devri Sanatı hakkında ayrıntılı
bilgi için bakınız; Aslanapa, 1977; Gündoğdu, 1986; Öney, 1989; Görür, 1999; Karaçağ, 2002;
Uysal, 2006; Dülgerler, 2006; Çaycı, 2008). Bu da yapının 15. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlendirilmesini desteklemektedir.
3.4. Süsleme: Oldukça sade olan yapının sadece mihrap çevresinde süslemeye yer verilmiştir.
Üç dilimli kemere sahip olan mihrap kavsarası oyma tekniği ile oluşturulmuş basit mukarnas
dolguludur. Mihrap kavsarasının üzerinde de oyma tekniği ile yapılmış fakat tahrip olmuş bir
gülbezek motifi görülmektedir. Mihrabın iki yanında kaş kemerli küçük birer niş
bulunmaktadır. Doğudaki nişin kemer köşeliğine oyma tekniği ile bir altı kollu yıldız (Mühr-ü
Süleyman) motifi işlenmiştir. Bu motifin merkezine de daha küçük ölçüde bir Mühr-ü
Süleyman motifi yerleştirilmiştir. Yahudiler ve Hristiyan tarafından da kullanıldığı bilinen altı
kollu yıldız (Mühr-ü Süleyman) motifiyle Türk ve İslam sanatında da çok sık karşılaşılmaktadır
(Bakınız; Kuşoğlu, 1990: 32-35; Çam, 1993; Bayram, 1993: 61-72). Anadolu’da Selçuklu,
Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde, taş, tuğla, alçı, maden, çini ve kumaş gibi çok farklı
malzemeler üzerine işlenmiş Mühr-ü Süleyman motiflerinin olduğu bilinmektedir (Çam, 1993).
Bu sebeple doğrudan tarihlendirme için bilgi vermemektedir. Ancak Şeykem Camisi’ndeki
Mühr-ü Süleyman motifinin en yakın örneği Erdemli Anonim Türbe’nin güney cephesindeki
pencerenin kemer köşeliğinde görülmektedir. İki yapının birbirine olan yakınlıkları, işçilik ve
üslup özellikleri dikkate alındığında da çağdaş oldukları anlaşılmaktadır. Karamanoğulları
dönemi cami ve mescitlerinde bezeme giriş kapıları, mihrap ve minber gibi elemanlarda
toplanmaktadır (Dülgerler, 2006: 276). Şeykem Camisi’nin minberi ve kapısı ortadan kalkmış
olmakla birlikte mihrapta süslemeye yer verildiği görülmektedir.
4.SONUÇ
Sonuç olarak; Şeykem Camisi, planı, inşa malzemesi ve süsleme özellikleri dikkate
alınarak; 15. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmiştir. Yapının 15. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlendirilmesi Erdemli’nin tarihi açısından da oldukça önemlidir. Bugüne kadar ilçenin
Erken Türk tarihi hakkında çok fazla bilgimiz yoktu. Ancak bu yapıyla birlikte ilçe
merkezindeki Anonim Türbe de değerlendirilecek olursa; 15. Yüzyılda Erdemli’ye
Karamanoğulları’nın hâkim olduğu kesinlik kazanmıştır. Yapının kurulduğu alan ve yalın
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mimarisi göz önüne alınacak olursa, Karamoğulları’nın son zamanlarında bölgede yaşayan
yörükler tarafından yerel imkânlarla yaptırıldığı düşünülmektedir. Bu sebeple yapı, göçebe
Türk halkının sade yaşantısının bir tezahürü olarak yorumlanabilir.
Yapı, günümüzde oldukça bakımsız durumdadır. İlgili kurumların Erdemli tarihi
açısından bu kadar önemli bir yapıyı bilimsel yöntemlerle korumaları gerekmektedir. Bu
bağlamda öncelikle yapının çizimleri yapılarak; koruma ve onarım projeleri hazırlanmalı;
yapının içindeki, duvarlarındaki ve çevresindeki zarar veren ağaçlar ve çalılar temizlenmelidir.
Caminin içerisinde temizlik çalışması yapılarak orijinal zemin aranmalıdır. Mevcut duvarlar
koruma altına alınarak; yapının daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmelidir. Ayrıca yapının
duvarlarından ve kemerlerinden düşen taşlar tespit edilerek; yerlerine konmalıdır. Caminin
haziresini oluşturan mezarlar temizlenerek açığa çıkarılmalıdır. Bununla birlikte zamanın
yıpratıcı etkisinin yanında kaçak kazıların da yapıya zarar verdiği görülmüştür. Bu durum
halkımızın tarihi eser bilinci ve kültürel mirasın korunması hakkında bilgilendirilmesi gerektiği
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Tarihimizin ve kültürel mirasımızın korunarak; gelecek
kuşaklara aktarılması ancak halkın bilinçlenmesi ve yöneticilerin ilgisiyle mümkün olacaktır.
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Hemşirelikte Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri Ve
Değerlendirilmesi
Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ1
Mualla YILMAZ2
Münevver BOĞAHAN2
Zeliha YAMAN2
Hilal ALTUNDAL2
Özet
Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili mevcut
durumu ortaya koymak amacıyla yüksek lisans ve doktora tezlerinin niteliksel ve niceliksel
anlamda analizi yapılmıştır.
Yöntem: Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmada, doküman inceleme
tekniği kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılacak olgularla ilgili belgelerin yazılı olarak
analiz edilmesidir. Araştırma evrenini Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile
ilgili 2000-2017 yılları arasında yapılan, erişimine yazar tarafından izin verilen 255 lisansüstü
tez (238 yüksek lisans, 17 doktora) oluşturmaktadır. Tezlerin tamamının okuyucuya açık
olmaması nedeniyle ulaşılan tez sayısı sınırlıdır. Araştırmada örneklem seçim yöntemine
gidilmeyip tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Ulaşılan tezlerden toplamda 255 tez
incelenmiştir. Araştırmada, tez tarama sayfasında literatürden yola çıkılarak oluşturulan 12 adet
anahtar kelime (iş tatmini/iş doyumu, örgütsel bağlılık, liderlik, iş stresi, işten ayrılma niyeti,
motivasyon, çatışma, tükenmişlik, örgütsel sinizm, örgüt kültürü, örgütsel adalet)
kullanılmıştır.
Bulgular: 2000-2017 yılları arasında ulaşılan yüksek lisans tezlerinin %91.21’ine
(%87.36’sına erişime açık olması, %3.83’ü Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS)
aracılığıyla ulaşılmıştır. 2000-2017 yılları arasında ulaşılan doktora tezlerinin %80.95’ine
(%76.19’una erişime açık olması, %4.76’sına TÜBESS aracılığıyla) ulaşılmıştır. Örgütsel
davranış ile ilgili hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinin en fazla yapıldığı yıllar 20102014 yılları olduğu belirlenmiştir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde en sık ele alınan
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değişkenler iş tatmini/iş doyumu ile tükenmişlik çıkmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde
en çok kullanılan veri toplama tekniğinin anket olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelik alanında, en sık ele alınan konunun iş tatmini/iş doyumu ve tükenmişlik
olması yöneticilerin bu alana daha dikkatle eğilmelerinin önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: İş tatmini, örgütsel bağlılık, liderlik, iş stresi, işten ayrılma niyeti,
motivasyon, çatışma, tükenmişlik, örgütsel sinizm, örgüt kültürü, örgütsel adalet

Abstract
The Tendencies And Assessments Of Post Graduate Thesis Made in The Field Of
Organizational Behaviour in Nursing
Aim: In this study was done qualitative and quantitative analysis of master's and doctoral thesis
in order to reveal the current situation related to organizational behaviour in the nursing field
have been made in Turkey.
Method: Document review technique was used the study using descriptive scanning model.
Document review is a written analysis of the documents related to the facts to be investigated.
Research population was the 255 graduate theses (238 masters, 17 doctoral) which in the field
of nursing in Turkey between the years 2000-2017 related to organizational behaviour and
access allowed by the author. The number of theses accessed is limited due to the fact that not
all theses are open to readers. The sample selection method was not used in the study and the
whole universe was tried to be reached. A total of 255 theses were examined. In the study, 12
keywords (job satisfaction, organizational commitment, leadership, work stress, intention to
leave, motivation, conflict, burnout, organizational cynicism, organizational culture, and
organizational justice) were used.
Results: 91.21% of the master theses accessed between the years of 2000-2017 (87.36% open
to access, 3.83% through TÜBESS) were reached. 80.95% (76.19% of the doctoral theses
accessed between the years of 2000 and 2017), and 4.76% of them were accessed through
TUBES. It has been determined that the years of both master's and doctoral theses on
organizational behaviour have been the highest in 2010-2014 years. The most common
variables in the master and doctorate theses were job satisfaction / job satisfaction and burnout.
The most commonly used data collection technique in the master and doctoral thesis was
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questionnaire. As job satisfaction / job satisfaction and burnout are the most common subjects
in the field of nursing, it is important for managers to pay more attention to this area.
Key Words: Job satisfaction, organizational commitment, leadership, work stress, intention to
leave, motivation, conflict, burnout, organizational cynicism, organizational culture,
organizational justice

GİRİŞ
Örgütsel Davranış
Örgütsel davranış, örgüt ile çalışanlar arasındaki etkileşimi inceleyen, çalışanların
örgütlerdeki işlerinde nasıl tepkide bulunduklarını, olup bitenlerin neler olduğunu ve neler
olabileceğini önceden görebilmemizi bilimsel temellere oturtmaya çalışan ve çalışma
ortamında sergilenen insan davranışlarını, tutumlarını ve performanslarını inceleyen bir disiplin
olarak tanımlanmaktadır (Güney, 2011; George ve Jones, 2007). Örgütsel davranış, bir
organizasyon içindeki davranış üzerine bireylerin, grupların ve yapıların sahip oldukları etkileri
araştıran bir çalışma alanıdır. Örgütsel çalışmalar veya örgütsel bilim olarak da ifade edilebilir
(Ali ve ark., 2014.).
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranışın Önemi
Örgütsel davranış, örgüt içinde çalışan insanlara yöneliktir ve örgütsel davranışın amacı
örgütün bir parçası olan çalışanın davranışlarını anlamak ve çalışanın daha etkin, başarılı
olmasını sağlamaktır. Bu amaçla örgütsel davranış çalışanların iş yerlerinde ne hissettiklerine,
ne derecede iyi performans gösterdiklerine bakmaktadır (Bayter, 2008; Mickan ve Boyce,
2018) Sağlık kurumları; insan emeğinin yoğun bir şekilde kullanıldığı, uzun çalışma saatlerinin
ve aşırı stresin olduğu, farklı eğitim, gereksinim ve beklentilere sahip çok sayıda meslek
grubunun birlikte çalıştığı karmaşık, değişken örgütlerdir. Sağlık kurumlarında örgütsel
davranış, sağlık çalışanlarının yaptıklarına odaklanır, neden yaptıklarını analiz eder ve sağlık
çalışanlarının yaptıklarını iyileştirmek için kanıta dayalı bir müdahale stratejisi uygular.
Örgütsel davranış sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ile yakından ilgilidir (Bayter, 2008; Micka
ve Boyce, 2018) (Cunningham ve Geller, 2008; Cunningham ve Geller, 2011).
Örgütsel davranış sağlık kurumlarında yöneticilerin; çalışanların çalışma koşullarını
daha iyi anlamalarına ve kurumlarını daha iyi bir şekilde geliştirmelerine önemli katkı
sağlamaktadır. Örgütsel davranış üzerine yapılan çalışmalarda, örgütsel davranışın; çalışanların
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davranışlarını olumlu yönde etkilediğini, çalışanların işlerinde başarılı ve üretken olmalarını
sağlayacak koşulları oluşturulmasında katkı sağladığı bildirilmektedir. Çalışanların görevlerini
doğru ve zamanında yerine getirmelerini sağlamada önemli bir faktördür (Ali ve ark., 2014;
Mickan ve Boyce 2018; Frederick, 2014).
Hemşirelik ve Bakım Kalitesi
Hemşirelik, bireyin ve toplumun sağlığını geliştirmek, korumak, hastalığa uyumunu
kolaylaştırmak, hastalığın iyileşmesine yardım etmek için yürütülen hizmetleri kapsayan, bilim
ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelerin mesleki özerkliklerini üst düzeyde
yaşama geçirerek oynadıkları bağımsız rollerin başlıcaları bakım verici rolü, eğitici rolü, özerk
ve sorumluluk sahibi olma rolü, danışmanlık rolü, karar verici rolü, hasta savunucu rolü,
rehabilite edici rolü, danışmanlık rolü, hemşirelikle ilgili araştırmalarda araştırıcı rolü, hasta
bakımını yönetmede yönetici rolü ve karar verici rolü şeklindedir (Velioğlu, 2016; Taylan ve
ark., 2012).
İnsanlığın varoluşundan beri değişen yaşamla birlikte hemşirelik de değişim ve gelişime
uğramıştır. Hemşirelikte değişmeyen tek şey bakım verme hizmetidir (Baykara ve Göçmen,
2014). Bakım, hemşirelik uygulamalarının temelinde yer almakta ve gelişen sağlık alanında
önemi gittikçe artmaktadır. Bakım; bireyin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olan olumlu
yöndeki tüm işlevler olarak tanımlanmaktadır. Bakımın işlevleri arasında; psikomotor beceriler,
süreçler ve insanlara yardım etmeye karar verme ve bunlar için empati duyma, şefkat gösterme
ve destekleme, kişiler arası ilişkiler, uygulamalar ve etik kavramlar bulunur (Aştı ve Karadağ,
2014). Donebedian bakımın kalitesini iki alana ayırmaktadır; teknik alandaki kalite ve
kişilerarası kalite. Teknik alanda, bir sağlık probleminin tıbbi teknoloji ve bilimini kullanılarak
çözülmesi söz konusudur. Kişilerarası bakım kalitesi ise, hasta ve bakımı veren kişi arasındaki
etkileşim olarak belirtilmektedir (Yılmaz, 2001).
Profesyonel hemşirelik bakımının kalitesi sağlık kurumları (verimlilik, maliyet,
tazminat, kurumsal başarı), hemşireler (performans, kuruma bağlılık, iş doyumu/iş tatmini,
verimlilik, etkililik, hemşire memnuniyeti) ve hastalar(memnuniyet, sadakat, bağlılık, kalış
süresi, erken taburculuk) üzerinde olumlu sonuçların elde edilmesinde çok önemli bir unsurdur
(Kelley ve Gravina, 2017). Etkili bir hasta bakımı; çalışan memnuniyeti, hizmet kalitesi ve hasta
güvenliği ile ilgilidir. Bu bakımın merkezinde yer alan hasta ve ailesi için hemşireler oldukça
önemli bir yere sahiptir. Bir örgüt içerisinde yer alan hemşirelerin örgüt içerisinde kendi
varlıklarını nasıl algıladıkları ve hemşirelik uygulamalarındaki hasta bakımının kalitesi oldukça
önemlidir (Cavanagh ve ark., 2012).
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Örgütsel davranış; bir örgütün çalıştığı kurumun performansı, verimliliği ve etkililiği ile
yakından ilişkilidir (Eo ve ark., 2014). Bilindiği üzere çalışanların tutumları ve davranışları;
sunulan hizmetin kalitesi, hasta memnuniyeti, çalışanların motivasyonları ve iş doyumları ile
yakından ilişkilidir. Hastaların sağlık bakım ihtiyaçlarını belirleyen ve karşılanmasında büyük
rol oynayan hemşirelerin örgütsel davranışını belirleyen çeşitli etmenler mevcuttur (Cavanagh
ve ark., 2012). Hemşirelerde varolan örgütsellik, sağlık kurumunda verilen hemşirelik
bakımının hizmet kalitesine, etkililiğine, performansına, kurum imajına ve kurumun sürekli
hizmet vermesine yansımaktadır (Bayın ve Yeşilaydın, 2014). Hastanelerde hemşirelerin
sürdürülebilir ve faydalı bir sağlık bakımı vermeleri için çağdaş çalışma ortamları
gerekmektedir. Bu ortamı sağlayacak olan sağlık kurumları kaliteli bir sağlık bakım hizmeti
vermenin yanında, kurumsal anlamda da bir kalkınma yaşayacaktır.
Hemşirelerle ilgili örgütsel davranış alanında yapılmış birçok çalışma mevcuttur ancak
bu çalışmaların bir araya getirilmesine ilişkin oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışmada Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili mevcut durumu ortaya
koymak amacıyla yüksek lisans, doktora ve uzmanlık alan tezlerinin niteliksel ve niceliksel
anlamda analizi yapılmıştır (Akyol ve Akçay, 2015; Cavanagh ve ark., 2012; Bayın ve
Yeşilaydın, 2014).

YÖNTEM
Araştırmada, Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili mevcut durumu
ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmamızda, doküman inceleme tekniği kullanılarak örgütsel
davranış alanında çalışma grubunda sadece hemşirelerin yer aldığı yüksek lisans, doktora ve
uzmanlık alan tez çalışmaları niteliksel ve niceliksel anlamda analiz edilmiştir. Araştırma,
Türkiye’de en büyük sağlık hizmet üreticisi olan Sağlık Bakanlığına, diğer kamu/özel sağlık
kurum yöneticilerine, alanda çalışan hemşirelere ve bilim çalışanlarına bilgi sağlaması ve yeni
araştırma konularına yön vermesi açısından önemlidir. Betimsel tarama modeli kullanılarak
yapılan çalışmada, doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Geçmişte ya da halen mevcut bir
durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan modeller tarama modeli olarak
adlandırılmaktadır. Doküman incelemesi, araştırılacak olgularla ilgili belgelerin yazılı olarak
analiz edilmesidir (Karasar, 2012).
Evren ve Örneklem
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Araştırmanın evrenini Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili 20002017 yılları arasında yapılan, çalışma grubunu hemşirelerin oluşturduğu, erişimine yazar
tarafından izin verilen 238 yüksek lisans, 17 doktora tezlerinden oluşmaktadır (Yüksek lisans
erişime kapalı tez sayısı 23, doktorada ise 4’dür. TÜBESS aracılığıyla 10 yüksek lisans ve 1
doktora tezine daha ulaşılmıştır). Tezlerin tamamının okuyucuya açık olmaması nedeniyle
ulaşılan tez sayısı sınırlıdır. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip tüm evrene
ulaşılmaya çalışılmıştır. Ulaşılan tezlerden toplamda 255 tez incelenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma; 2000-2017 yılları arasında, erişimine yazar tarafından izin verilen ve
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Elektronik Tez Arşivinde (http://tez2.yok.gov.tr/ ) bulunan
yüksek lisans, doktora ve uzmanlık alan tezleri doküman incelemesi yöntemi ile
değerlendirilmiştir. YÖK’ün Elektronik Tez Arşivinden erişimine ulaşılabilen tezleri
incelemek amacıyla çalışmanın amacı çerçevesinde, güncel literatür bilgileri ışığında
araştırmacılar tarafından bir ‘Tez İnceleme Formu’ geliştirilmiştir. Araştırmada, tez tarama
sayfasında anabilim dalı kısıtlaması olmadan literatürden yola çıkılarak oluşturulan 12 adet
anahtar kelime (iş tatmini/iş doyumu, örgütsel bağlılık, liderlik, iş stresi, işten ayrılma niyeti,
motivasyon, çatışma, tükenmişlik, örgütsel sinizm, örgüt kültürü, örgütsel adalet)
kullanılmıştır. Örgütsel davranış alanında birçok konunun yer alması nedeniyle araştırmada
birden fazla anahtar kelime kullanılmıştır.
Nitel ve nicel anlamda incelenen anahtar kelimelerin yer aldığı tezlerle ilgili olarak
araştırmacılar tarafından hazırlanan Tez İnceleme Formu kullanılarak; tezin adı, tezin yazarı,
tezin türü, tezin yapıldığı enstitü, tezin yayınlanma yılı, tezin yapıldığı kurum, araştırmanın
amacı, araştırmanın tipi, araştırılan evren ve örneklem, kullanılan veri toplama araçlarının adı,
veri toplama araçlarını geliştiren ve uyarlayan kişi bilgileri, veri toplama araçlarının geçerliği
ve güvenilirliği, veri toplama tekniği, verilerin analizinde kullanılan teknikler, araştırmada ilişki
aranan değişkenler ve araştırma sonuçları detaylı bir şekilde incelenerek elde edilen veriler
Excel ortamına aktarılmıştır. Araştırmacılardan biri tarafından incelenen her bir tez, güvenirliği
artırma amacıyla diğer araştırmacı tarafından da incelenmiştir. Excel ortamına aktarılan tezler
sırasıyla numaralandırılmış ve ilk olarak 238 adet yüksek lisans tezi yazılmış sonrasında 17 adet
doktora tezi yazılmış olup toplamda 255 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Aynı tezlerin
tekrarlamasını önlemek için araştırmacılar tarafından tüm tezler tekrar kontrol edilmiştir. Excel
ortamına aktarılan çalışmalar sonrasında, bilgisayar paket programına aktarılarak analiz
edilmiştir. Belgesel veri toplama yolu ile örgütsel davranış alanında yapılan tezlerden elde
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edilen nitel verilerin çeşitli özellikleri (konusu, türü, yılı, yapıldığı yer, amacı, enstitüsü vb.)
sayısal hale dönüştürülerek betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Elde edilen bulgular frekans
dağılımı ve yüzdeler ile özetlenerek tablolarda sunulmuş ve yorumlanmıştır. Bu analiz sırasında
izlenen aşamalar aşağıda özetlenmektedir:
Birinci aşama: YÖK’ün Elektronik Tez Arşivinden erişimine ulaşılabilen tezleri incelemek
amacıyla çalışmanın amacı çerçevesinde, güncel literatür bilgileri ışığında araştırmacılar
tarafından bir ‘Tez İnceleme Formu’ geliştirilmiştir. Literatürden yola çıkılarak hazırlanan
anahtar kelimelerle ilgili çalışmalar kategorilere ayrılmıştır. Araştırmada, tez tarama sayfasında
anabilim dalı kısıtlaması olmadan literatürden yola çıkılarak oluşturulan 12 adet anahtar kelime
(iş tatmini/iş doyumu, örgütsel bağlılık, liderlik, iş stresi, işten ayrılma niyeti, motivasyon,
çatışma, tükenmişlik, örgütsel sinizm, örgüt kültürü, örgütsel adalet) kullanılmıştır.
İkinci aşama: Nitel ve nicel anlamda incelenen anahtar kelimelerin yer aldığı tezlerle ilgili
olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Tez İnceleme Formu kullanılarak; tezin adı, tezin
yazarı, tezin türü, tezin yapıldığı enstitü, tezin yayınlanma yılı, tezin yapıldığı kurum,
araştırmanın amacı, araştırmanın tipi, araştırılan evren ve örneklem, kullanılan veri toplama
araçlarının adı, veri toplama araçlarını geliştiren ve uyarlayan kişi bilgileri, veri toplama
araçlarının geçerliği ve güvenilirliği, veri toplama tekniği, verilerin analizinde kullanılan
teknikler, araştırmada ilişki aranan değişkenler ve araştırma sonuçları detaylı bir şekilde
incelenerek elde edilen veriler Excel ortamına aktarılmıştır. Araştırmacılardan biri tarafından
incelenen her bir tez, güvenirliği artırma amacıyla diğer araştırmacı tarafından da incelenmiştir.
Üçüncü aşama: Excel ortamına aktarılan tezler sırasıyla numaralandırılmış ve ilk olarak 238
adet yüksek lisans tezi yazılmış sonrasında 17 adet doktora tezi yazılmış olup toplamda 255
adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Aynı tezlerin tekrarlamasını önlemek için araştırmacılar
tarafından tüm tezler tekrar kontrol edilmiştir. Excel ortamına aktarılan çalışmalar sonrasında,
bilgisayar paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Belgesel veri toplama yolu ile örgütsel
davranış alanında yapılan tezlerden elde edilen nitel verilerin çeşitli özellikleri (konusu, türü,
yılı, yapıldığı yer, amacı, enstitüsü vb.) sayısal hale dönüştürülerek betimleyici istatistikler
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular frekans dağılımı ve yüzdeler ile özetlenerek tablolarda
sunulmuş ve yorumlanmıştır. Veriler bir kez daha analiz edilerek yorumlanmış ve benzer tipte
başka araştırmalarla karşılaştırılarak araştırma sonuçları tartışılmıştır. Bu sayede hemşirelik
alanında örgütsel davranışla ilgili yapılan tezlerde mevcut durum ortaya konmuştur.
Araştırmanın Etik Yönü
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Araştırma verileri retrospektif olarak incelendiği ve tezlere genel ulaşıma açık bir erişim
sitesinden ulaşılarak yapıldığı için etik kurul izni alınmamıştır.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmada;
1. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 2000-2017 yılları arasında bulunan tezlerin
alınması,
2. YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından sadece yazar tarafından erişime izin verilen
tezlerin kullanılması,
3. Ulaşılan bazı tezlerdeki eksik bilgilerin bulunması ve tezlerdeki bazı bilgilerin açık
bir şekilde anlaşılamaması nedeniyle değerlendirilememesi,
4. Ulaşılan tezler araştırmacıların tarama yöntemine bağlı olduğundan, YÖK Ulusal
Tez Merkezi veri tabanında olup da tarama sonucunda bulunamayan tezlerin olması
araştırmamızın sınırlılıklarıdır.

BULGULAR
Tablo 1 . Yayımlanan tezlerin türlerine göre dağılımı
Tez Türü

Yüksek lisans

Doktora

Frekans

%

Erişime açık

228

87.4

TÜBESS

10

3.8

Erişime kapalı

23

8.8

Toplam

261

100

Erişime açık

16

76.2

TÜBESS

1

4.8

Erişime kapalı

4

19.0

Toplam

21

100
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2000-2017 yılları arasında yazılan 282 lisansüstü tezin % 93’ü (261) yüksek lisans, %7’si
(21) doktora tezlerinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında erişimine izin verilen 238 yüksek
lisans (%91.19) tezi ve 17 doktora (%80.95) tezi analiz edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 2 . Çalışma verilerinin elde edilme yolları
Belge

Örneklem

Evren

tarama

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

163

68.5

72

30.2

3

1.3

Doktora

10

58.9

7

41.1

Toplam

173

67.8

79

31.0

Tez Türü
Yüksek
lisans

Toplam

238
17

3

1.2

255

Araştırma kapsamına alınan çalışmalardan, evrenin tamamı ile çalışan tezlerin oranı yüksek
lisansta %68.5, doktorada ise %58.9 çıkmıştır. Örneklem ile çalışılan yüksek lisans tezlerini
oranı %30.2 iken, doktora tezlerinde bu oran %41.1 olarak saptanmıştır (Tablo 2).

Tablo 3. Örgütsel Davranış ile ilgili yayımlanan tez türlerinin yıllara göre dağılımı
2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2017

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

19

8.0

54

22.7

125

52.5

40

16.8

Doktora

2

11.8

5

29.4

10

58.8

Toplam

21

8.2

59

23.1

135

53.0

Tür
Yüksek
lisans

Toplam

238
17

40

15.7

255

Yıllara göre tez türlerinin dağılımlarına bakıldığında, hemşirelik alanında örgütsel
davranış konuları ile ilgili en fazla lisansüstü tezin 2010-2014 yılları yazıldığı (%53.0)
belirlenmiştir. 2000-2004 yılları arasında en az lisansüstü tezin yazıldığı belirlenmiştir (Tablo
3). Bu durumun gerek üniversite sayısının gerekse lisansüstü programlarının sayısının az
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

151

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Tablo 4 . Örgütsel Davranış kapsamında yayımlanmış yüksek lisans tezlerinin yapıldığı
üniversitelerin yıllara göre dağılımı

Üniversite
Abant İzzet Baysal Ü.
Anadolu Ü.
Ankara Ü.
Adnan Menderes Ü.
Afyon Kocatepe Ü.

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2017

Say
ı

Say
ı

Sayı

Sayı

%

1

100

%

%

%

1
1
2
1

100
50
100
25

4

44.44

2

5

71.42

2

1

33.33

Beykent Ü.

31

77.50

Boğaziçi Ü.
Celal Bayar Ü.
Cumhuriyet Ü.
Çukurova Ü.
Dokuz Eylül Ü.
Düzce Ü.

1

100

2
5
1
7

50
100
100
70

Ege Ü.

1

33.3
3

1

50

3

75

Atatürk Ü.

3

33.3
3

Atılım Ü.
Başkent Ü.

Erciyes Ü.
Eskişehir Osmangazi Ü.
Fırat Ü.
Gata Ü.

2

1

2
3

33.3
3

Haliç Ü.

3
7

50
100
22.2
2
33.3
3
16.6
7

4

23.5
2

2

11.7
6

İstanbul Aydın Ü.
İstanbul Bilim Ü.
İstanbul Gelişim Ü.
İstanbul Medipol Ü.
Karabük Ü.
Karadeniz Teknik Ü.
Maltepe Ü.
Marmara Ü.

50

6

21.4
3

15

53.5
7

Mersin Ü.

152

7

22.5
0
50

40
1
4
5
1
10
1

30
100

1

33.33

2
1

100
50

2
2
2
1

7

77.77

9

3

33.33

9

34

80.95

10

58.82

1

100

1

1

9

3
1

Hasan Kalyoncu Ü.
İstanbul Ü.

9

1
1

1
1

1
1
2
2
4

3

2

50

Gazi Ü.
Hacettepe Ü.

66.6
6

22.2
2
28.5
7

Topla
m

33.33

2

100

6

21.43

33.3
3
50

3

1

2.38

42

1

100

1

1

5.88

17
1

1
3
1
1

66.6
6
100
100
100
50

1

3.57

28

2

100

2

2

3
1
3
1
2
2
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Muğla Sıtkı Koçman Ü.
Nişantaşı Ü.
Okan Ü.
Selçuk Ü.
Süleyman Demirel Ü.
Türk Hava Kurumu Ü.
Toplam

1

1

19

50

25

54

1
2
1
2
125

20
50
100
66.7

1
1
4
1

50
100
80
25

1
40

33.3

2
1
5
4
1
3
238

Mülkiyete göre yapılan sınıflandırmada, en fazla yüksek lisans tezinin yapıldığı vakıf
üniversitenin Haliç Üniversitesi, ikinci sırada ise Beykent Üniversitesi olduğu saptanmıştır.
Kamu üniversiteleri içerisinde, en fazla yüksek lisans tezinin yapıldığı üniversite Marmara
Üniversitesi iken, ikinci sırada İstanbul Üniversitesi gelmektedir (Tablo 4).

Tablo 5 . Örgütsel Davranış kapsamında yayımlanmış doktora tezlerinin yapıldığı
üniversitelerin yıllara göre dağılımı
2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2017 Toplam

Sayı

Sayı

%

Sayı %

1

100

1

1

50

2

Üniversite
(alfabetik

sıraya Sayı

%

%

göre)
Cumhuriyet Ü.
Dokuz Eylül Ü.
Ege Ü.

1
1

33.3 2

50
66.7

Erciyes Ü.
Hacettepe Ü.

1

İstanbul Ü.

1

33.3 1

50

3
1

100

1

1

50

2

33.33

3

33.33 1

Marmara Ü.

3

100

3

Selçuk Ü.

1

100

1

1

100

1

Süleyman

Demirel

Ü.
Toplam

2

5

10

153

17
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Doktora tezleri açısından bakılacak olursa, Ege, İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde
hazırlanmış 3’er doktora tezine rastlanmıştır. Vakıf üniversitelerinde ise herhangi bir teze
rastlanmamıştır.

Tablo 6. Örgütsel Davranış kapsamında yayımlanmış yüksek lisans tezlerin araştırma
konularının yıllara göre dağılımı

Tür
İş

tatmini/

doyumu
Örgütsel
bağlılık
Liderlik

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2017

Toplam

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

12

11.0

26

23.9

55

50.5

16

14.6

109

36.3

1

3.12

2

6.25

22

68.75 7

21.87 32

10.7

5

14.29 10

28.57 16

45.71 4

11.43 35

11.7

4

30.76 8

61.53 1

7.69

4.3

2

22.22 5

55.55 2

22.22 9

3.0

4

14.28 17

60.71 6

21.42 28

9.3

1

100

9

17.65 29

İş stresi
İşten ayrılma
niyeti
Motivasyon

1

3.57

Örgütsel
çatışma
Tükenmişlik

2

3.92

Örgütsel

Örgüt

2

kültürü
Örgütsel
adalet
Toplam

1

1

Sinizm

21

60

13

0.3

50.86 11

21.57 51

17.0

25

75

4

1.3

3

22.22 6

66.66 1

11.11 9

3.0

7

77.77 2

22.22 9

3.0

166

154

53

300*

100.0
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* Çalışma kapsamında incelenen tezlerde aynı anda birden fazla değişken kullanılmıştır.
Toplam skorun yüksek çıkması bundan kaynaklanmaktadır.

Örgütsel davranış konuları kapsamında, 2000-2017 yılları arasında yapılan yüksek
lisans tezlerinde en çok ele alınan değişkenin İş tatmini/ doyumu olduğu, bunu sırasıyla
Örgütsel bağlılık ve liderliğin izlediği görülmüştür. İlgili yıllar arası en az ele alınan
değişkenlerin ise sırasıyla örgütsel adalet ve örgüt kültürü olduğu gözlenmiştir (Tablo 6).

Tablo 7. Örgütsel Davranış kapsamında yayımlanmış doktora tezlerin araştırma
konularının yıllara göre dağılımı

Tür

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2017

Toplam

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

%

6

30.0

1

5.0

2

10.0

2

10.0

2

10.0

%

İş
tatmini/
doyumu

%

1

5

Örgütsel
bağlılık

1

Liderlik

2

%

100

100

%

İş stresi
İşten ayrılma
niyeti
Motivasyon

2
2

100

100

Çatışma
Tükenmişlik

3

60

2

40

5

25.0

2

100

2

10.0

20*

100.0

Örgütsel
Sinizm
Örgüt
kültürü
Örgütsel
adalet
Toplam

2

6

12

0

*Çalışma kapsamında incelenen tezlerde aynı anda birden fazla değişken kullanılmıştır.
Toplam skorun yüksek çıkması bundan kaynaklanmaktadır.
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Doktora tezlerinde ise en çok ele alınan değişkenin iş tatmini/ doyumu olduğu, bunu
tükenmişliğin izlediği görülmüştür (Tablo 7).

Tablo 8. Örgütsel Davranış kapsamında yayımlanmış yüksek lisans tezlerindeki veri
toplama teknikleri
Veri Toplama Teknikleri

Frekans

%

Anket

235

98.7

Belge tarama

3

1.3

Toplam

238

100.0

Yapılan Yüksek lisans tezlerinde en çok kullanılan veri toplama tekniğinin anket olduğu
(%98.7) saptanmıştır (Tablo 8).

Tablo 9. Örgütsel Davranış kapsamında yayımlanmış doktora tezlerindeki veri toplama
teknikleri
Veri Toplama Teknikleri

Frekans

%

Anket

17

94.4

Görüşme

1

5.6

Toplam

18*

100.0

*1 çalışmada birden fazla yöntem kullanılmıştır.
Doktora tezlerinde de en çok kullanılan veri toplama tekniğinin anket olduğu (%94.4)
saptanmıştır (Tablo 9).

TARTIŞMA
Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili mevcut durumu ortaya
koymayı amaçlayan bu çalışmanın sonuçlarına göre; hemşirelik alanında örgütsel davranış ile
ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bilimsel araştırma tasarımlarının benzer olduğu
dikkat çekmektedir. Hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili 2000-2017 yılları arasında
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yazılan tezler incelendiğinde; 282 lisansüstü tezin % 93’ünün (261) yüksek lisans, %7’sinin
(21) doktora tezlerinden oluşmakta olduğu görülmektedir. İncelenen bu tezler arasından da
çalışma kapsamında erişimine izin verilen 238 yüksek lisans (%91.19) tezi ve 17 doktora
(%80.95) tezi analiz edilmiştir. Yılmaz ve arkadaşları (2017) 1977-2016 yılları arasında
Türkiye’de hemşirelik alanında yapılan lisansüstü tezleri incelemişler ve %79.2’sinin yüksek
lisans, %20,8’inin ise doktora tezi olduğunu saptamışlardır. Coşkun ve Tabak (2017) örgütsel
davranış alanında son 20 yılda yapılan lisansüstü tezleri inceledikleri çalışmalarında; bu konu
ile ilgili araştırmaların ulusal yazın araştırmaları arasında önemli bir yere sahip olduğunu
saptamışlardır. Hemşirelik yüksek lisans eğitiminin 1968, doktora eğitiminin ise 1972 yılında
başladığından yüksek lisans tezlerinin sayıca çoğunlukta olduğu düşünülmektedir. Besen’in
(2016); 1980-2015 yılları arasında Türkiye’de yapılan doktora tezlerini incelediği
araştırmasında en fazla örgütsel davranış ile ilgili tezlerin yapıldığını saptamıştır. Aynı
zamanda, sağlık ekibi içerisinde yer alan hemşirelerin örgütsel davranışları ile ilgili tez
inceleme çalışmalarının yok denecek kadar az olması bu konunun oldukça önemli ve
araştırılmaya değer olduğunu düşündürmektedir.
Araştırmanın bir diğer bulgusu ise araştırma kapsamına alınan çalışmalar arasında,
evrenin tamamı ile çalışan tezlerin oranı yüksek lisansta %68.5, doktorada ise %58.9 olarak
belirlenmiştir. Örneklem ile çalışılan yüksek lisans tezlerini oranı %30.2 iken, doktora
tezlerinde bu oran %41.1 olarak saptanmıştır. Evrenin tamamı ile çalışan tezlerin sayısının hem
yüksek lisans hem de doktora tezlerinde fazla olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte bazı
tezlerde örneklem seçim yöntemlerinin belirtilmemiş olması dikkat çekicidir.
Yıllara göre tez türlerinin dağılımlarına bakıldığında, hemşirelik alanında örgütsel
davranış konuları ile ilgili en fazla lisansüstü tezin 2010-2014 yılları yazıldığı belirlenmiştir.
2000-2004 yılları arasında en az lisansüstü tezin yazıldığı belirlenmiştir. Işıklı ve Arslan (2018)
bu bulgu ile benzer olarak; sağlık alanında tükenmişliği konu alan lisansüstü tez çalışmalarını
incelemiş ve en fazla lisansüstü tezin 2010-2014 yılında yapıldığını belirtmişlerdir. Koşar’ın
(2018) Türkiye’deki örgütsel vatandaşlık davranışı konulu tezleri incelediği araştırmasında;
lisansüstü tezlerin en sık 2010-2014 yılları arasında yapıldığını belirlemiştir. Aynı çalışmada
Koşar, 2000-2004 yılları arasında örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili herhangi bir tezin
bulunmadığını saptamıştır. Bu bulgu araştırma bulgusu ile büyük oranda örtüşmektedir. 20102014 yılları arasında gerek artan üniversite sayıları gerekse artan lisansüstü programlarının bu
bulguyu desteklediği görülmektedir.
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Çalışmanın bir başka bulgusu ise hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili yapılan
lisansüstü tezlerinin büyük çoğunluğunun kamu üniversitelerinde yapılmış olmasıdır. Bu
çalışmada mülkiyete göre yapılan sınıflandırmada, en fazla yüksek lisans tezinin yapıldığı vakıf
üniversitenin Haliç Üniversitesi olduğu belirlenirken, ikinci sırada ise Beykent Üniversitesi
olduğu saptanmıştır. Kamu üniversiteleri içerisinde, en fazla yüksek lisans tezinin yapıldığı
üniversite Marmara Üniversitesi iken, ikinci sırada İstanbul Üniversitesi gelmektedir. Doktora
tezleri açısından bakılacak olursa, Ege, İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde hazırlanmış 3’er
doktora tezine rastlanmıştır. Vakıf üniversitelerinde ise herhangi bir teze rastlanmamıştır. Bu
bulguya paralel olarak Işıklı ve Arslan (2018) yaptıkları çalışmada lisansüstü tezlerin %25’inin
Beykent Üniversitesinde yapıldığını saptayarak bu bulguya paralellik göstermiştir. Yine aynı
çalışmada; vakıf üniversiteleri ve kamu üniversitelerinde yapılan lisansüstü tez sayılarının aynı
olduğunu belirtmişlerdir. Koşar (2018), Kamu üniversitelerinin vakıf üniversitelerinden hem
sayıca fazla olmasından ve öğretim üyelerinin fazlalığı nedeniyle olduğu düşünülmektedir.
Örgütsel davranış konuları kapsamında, 2000-2017 yılları arasında yapılan yüksek
lisans tezlerinde en çok ele alınan değişkenin iş tatmini/doyumu olduğu, bunu sırasıyla örgütsel
bağlılık ve liderliğin izlediği görülmüştür. Coşkun ve Tabak (2017) yaptıkları çalışmada
lisansüstü tezlerde öne çıkan kelimeler arasında ‘örgütsel bağlılık’ anahtar kelimesinin
yoğunlukta olduğunu belirterek bu araştırma bulgusunu desteklemektedirler. Bu çalışmada
ilgili yıllar arası en az ele alınan değişkenlerin ise sırasıyla örgütsel adalet ve örgüt kültürü
olduğu gözlenmiştir. Coşkun ve Tabak (2017) yayımlanan tüm lisansüstü tezlerde örgütsel
adalet ve örgüt kültürü anahtar kelimelerinin sık ele alındığını saptamışlardır. Örgütsel bağlılık
anahtar kelimesinin sık ele alınan bir konu olması örgütsel davranış içerisinde oldukça önemli
olduğunu göstermektedir. Hemşirelik alanında örgütsel davranış konusu kapsamında örgütsel
adalet ve örgüt kültürü kavramının lisansüstü tezlerde az ele alınışı hemşirelik mesleğinin bu
alanlarda yetersiz kaldığını düşündürmekte, yapılacak yeni çalışmalar için de ışık tutacağını
göstermektedir.
Doktora tezlerinde ise en çok ele alınan değişkenin iş tatmini/ doyumu olduğu, bunu
tükenmişliğin izlediği görülmüştür.

Tel ve Sabancıoğulları (2014) yaptıkları çalışmada bu

bulguyu desteklemişlerdir. Tel ve Sabancıoğulları (2014) psikiyatri hemşireliği doktora
tezlerinin özelliklerini inceledikleri araştırmalarında; tez konusu olarak ilk sırada hemşirelerin
iş doyumu ve tükenmişliğinin olduğunu bulmuşlardır. Aksaraylı (2014) Türkiye’de iş tatmini
konusunda yapılan lisansüstü tezleri incelediği araştırmasında en sık kullanılan temaların
örgütsel bağlılık ve tükenmişlik olarak belirlemişlerdir. Hem yüksek lisans hem doktora
tezlerinde iş tatmini/doyumu anahtar kelimelerinin sık sık ele alınan bir konu olması aslında
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hemşireliğin mesleksel olarak bu alanda bir sorun yaşadığına işaret edebilir. Hemşirelik
mesleğinin bir sorunu olan iş tatmini/iş doyumunun bu kadar sık ele alınması, bunun aksine
hemşirelik mesleğinin bir başka sorunu olan örgütsel adalet ve örgüt kültürü kavramlarına çok
az sayıda yer verilmesi düşündürücüdür.
Yapılan Yüksek lisans tezlerinde en çok kullanılan veri toplama tekniğinin anket olduğu
(%98.7) saptanmıştır. Doktora tezlerinde de en çok kullanılan veri toplama tekniğinin yine
anket olduğu (%94.4) saptanmıştır. Koşar (2018) yaptığı çalışmada örgütsel vatandaşlık
davranışı konusunda yapılan lisansüstü tezlerin veri toplama tekniği olarak sıklıkla anket
kullandığını bildirerek araştırma bulgusunu desteklemektedir. Pietila (1990) da Finlandiya da
hemşirelik alanında yapılan doktora tezlerini incelediği çalışmasında tezlerin çoğunluğunda
veri toplama yöntemi olarak anket kullanıldığı saptamıştır. Türkiye’de ise Ünsal ve Sökmen
(2011), ile Besen (2016) yaptıkları çalışmalarda, bu çalışmadakine benzer bir şekilde
çalışmaların çoğunluğunda veri toplama yöntemi olarak anket kullanıldığını belirlemişlerdir.
Bununla birlikte; Ardahan ve Özsoy (2015) hemşirelik alanında yapılan yüksek lisans
tezlerinde tanımlayıcı araştırmalar ön plandayken, doktora tezlerinde tanımlayıcı araştırmaların
azaldığını bildirmektedir. Lee ve arkadaşları (2012) tarafından 1982-2010 yıllarında hemşirelik
alanında yazılan 1089 doktora tezi arasında yapılan bir meta analiz sonucunda, tezlerin çoğunun
deneysel (%51.5), epidemiyolojik % 38.8 ve tanımlayıcı (%5) olduğunu belirtmişlerdir. Arslan
ve arkadaşları (2010) ile Aydoğdu ve arkadaşları (2018) Türkiye’de hemşirelikte doktora tez
çalışmalarının özelliklerini inceledikleri çalışmalarında tez çalışmalarının çoğunluğunun
deneysel ya da yarı deneysel türde yapıldığı sonucuna ulaşmışlardır (Arslan ve ark., 2010;
Aydoğdu ve ark., 2018).
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Investigation of Micro-Doppler Signatures of Various Human Movements by the help of
Time-Frequency Analysis Tools
Onur TEKİR1
Prof. Dr. Caner ÖZDEMİR2
Abstract
In this paper, Micro-doppler signatures generated by various human movements were
examined using Time-Frequency Transformation Analysis. Movements of limbs such as hand,
foot, knee and elbow are periodic and can be modeled sinusoidally. The mathematically
modeled human is moved away from the radar by making a running activity with a speed of
3m/s at a height of 1.8m. Radar signals reflected from the limbs have been shown to produce a
unique micro-Doppler trace in the frequency domain that allows different features to be
distinguished from each other. Resultant two-dimensional time-Doppler radar images
demonstrate the effectiveness of the applied different algorithms.
Keywords: Micro-Doppler Analysis, Radar Imaging, Short Time Fourier Transform, TimeFrequency Analysis.
1. ıntroductıon
The classification of human movements using radar has been an important research
topic in recent years, both in military and civilian areas. The ability to operate radars day and
night, in all weather conditions and long distances, makes radar superior to other sensors in
classifying human movements. It is also assessed that human intentions can be understood from
human movements. In fact, the classification of human movements by radar has been studied
by many researchers[1].Rotating or vibrating small moving parts (helicopter propellers, motor
vibrations, wind turbines, etc.) of an object sensed by a radar receiver yields frequency
modulation in the reflected radar signal. This effect, creates sidebands in addition to the Doppler
frequency shift resulting from radial movement of the target relative to the radar, is called the
"Micro-Doppler Effect" [2]. Each moving target has its own unique micro-Doppler signature,
which allows you to define the target and the movement. The human micro-Doppler
characteristics originating from the complex, time-varying movements of the human body (i.e.;
arms, legs, hands and feet) provides unique signatures that can be visually separated from other
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target types such as animals. [3]. This signature is closely related to the movement that man has
made. However, the micro-Doppler signature of a person walking, running, crawling and
jumping, despite the physical constraints imposed by the human body, still has some common
characteristics.
It is a complex objective for human radar since different parts of the body move in
different positions with different speeds in different shapes. However, an appropriate approach
can be achieved by modeling body parts as point targets [4]. As shown in Figure 1, the body
can be divided into 12 parts: head, upper arms, lower arms, body, calves, legs and feet[4].In
this study, all the equations and scales have been assumed to be dependent on only two
variables: velocity and waist length. This is because of the fact that these variables play an
important role in human recognition problem. In this article; the radar signals reflected from
the hand-knee-body parts simulated for each impact during the human movement are calculated
separately, corresponding received signals were collected and the human radar response was
obtained for each pulse. Both the frequency and the time information of the radar response are
important since the collected radar response is separated into frequency components and at the
same time the statistical properties vary with time. STFT technique has been applied to obtain
the radar response in a smoother fashion [5].

Figure 1. 12 different point targets that form the human model [4].
2. SPECTROGRAM ANALYSIS
When a human moves within the effective range of radar, the distinct parts of the body
(torso, arms, legs, knees) depict special signatures on time-doppler domain. Doppler frequency
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information can be attained by observing the reflected signal from a moving human by radar.
When the human micro-Doppler signature is examined, scattering arises due to oscillations in
the hands, arms and legs as well the torso. Spreading that emerge from different movements of
a person form a pattern. Based on the technical characteristics of the radar, this pattern and its
attributes can be used to determine the target's radial velocity and other motional behavior.
Fourier analysis has been utilized to obtain the spectrum of the signal collected from the moving
target. It is known by the radar researchers that Fourier analysis usually yields effective results
when working with stationary signals (the statistical properties of the signal do not change over
time).On the other hand, Fourier analysis usually is not sufficient for dynamic or non-stationary
signals, as time information is often crucialtogether with the frequency information of the
signal. This is due to the fact that the parameters of the signal in the non-stationary signals vary
over time so that the Fourier representation shows the spectral components in the signal but
does not contain the knowledge when such components exist.Since there are dynamic structures
in the source of many signals in nature, it is inevitable to make use of the STFT that can provide
frequency and time information of the signal at one shot.

(a)

(b)

Figure 2.(a) Short Time Fourier Analysis and (b) Spectrogram of Signal [6]

STFT is normally expressed by a two-dimensional time-frequency curve for visual
analysis that shows the variation of the energy distribution over time at different frequencies,
as shown in Fig. 2, also called spectrogram. The spectral energy at each point in the timefrequency plane of the spectrogram is calculated by taking the squares of the corresponding
STFT coefficients. Here, dark regions correspond to high energy, lighter regions correspond to
low-energy values.
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The movements of human body parts such as torso-hand-foot-knee-elbow are simulated. The
parameters to be used in the simulation studies are the lengths and speeds of the limbs. The
movements of the limbs, such as the moving hand-foot-knee-elbow are periodic motions and
are modeled with sinusoids. The mathematically modeled human is moved away from the radar
by making a running action with a speed of 3m/s at a height of 1.8m. Radar responses from
moving targets were tried to be examined at the same time-frequency domain with using
continuous wave radar having central frequencyof 24 GHz. Since the reflected radar responses
contain variable time information as well as frequency information, STFT technique was used
to obtain the most efficient outcome. Along with the analyzes made by the Spectrogram, the
envelopes of the spectrograms of the returning signals were tried to be extracted with the
algorithms that we have developed in Matlab programming language.
The velocities of 9 body parts (torso, right and left feet, knees, elbows) were
calculated.The radar cross section and the amplitude of the signal must be calculated to show
the radar responses thatwere returned from the limbs as well as the obtained velocity data. The
received signal is modeled as the superposition of the return from the 9body parts [8]. Thisgives
the following received signal r(n):

Here Ai:indicates the received amplitude and Rithe radial distance of the
correspondingbody part i. The radar used for the measurement is a Continuous Wave (CW)radar, which transmits a signal with a frequency of 24 GHz, hence the wavelength λ is equal to
0.125 m The amplitude Aiis estimated based on the radar equation as

where C denotes an aggregated gain of the system. This gain was estimated by performing a
calibration measurement, and is equal to 56.3 dB. The effective isotropic radiated power
embodies the gain of the transmit antenna and the transmitted power and is in this case equal to
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-10 dBW. Finally, the Radar Cross Section (RCS) of each body part σi is estimated by using the
RCS model for an ellipsoid. The scattering amplitude and phase of an ellipsoid is given by

where Reis the radius of ellipsoid in meters, He is the height of the ellipsoid in meters, θe is the
angle with the height axis and riis the distance between the radar and the center of the ellipsoid.

Table 1. Estimated RCS for the body parts of a human with a height of 1.8 m[7]

Figure 3 shows The radial velocities of 9 points are modeled as function of average speed and
time. The same reference points are selected as in the Thalmann model in order to use the same
model for the size and shape of the body parts. Figure 4 shows the envelopes from spectrogram
of radar responses from our simulations with the presentedalgorithm. These envelopes can
easily indicate that the direction of movement is negative or positive with respect to the radar’s
range direction based on the movement of the limbs.In addition, these envelopes show the
velocity of the limb movements.
Figure3. Radial velocities of the body parts for a running human.
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Figure 4.Results for Reflected Signal of Moving Human Body Parts using our STFT
implementations

3. conclusıon
In this article, micro-Doppler signatures generated by the movements of various human
limbs such as torso-hand-foot-knee-elbow are analyzed using STFT. The results of the
simulations made are similar to those of the spectrogram results of the experiments and the
simulation results made in the literature. As a result, STFT of the simulated signal is observed
and the changes in both frequency and time domain are clearly seen. Radar responses are
generated by the impact of the radar signals of continuous wave radar having 24 GHz central
frequency on the human limbs that perform very low frequency movements. It is understood
that the characteristics of the movements can be defined by these radar responses.
Firstly, reflected signals from moving body parts of human are analyzed in the time
domain and the velocity of limbs are obtained from the chart.Then, envelope of the scattering
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phenomena can be read using the STFT analysis. By using to these envelopes, the characteristic
features of each limb movement are more easily observed.STFT implementation is generated
for a clear analysis of radar responses involving both time and frequency information of the
scattered signal.the velocity values of the limbs in the time domain in Figure 3, and the velocity
values obtained from the spectrogram in figure 4 are the same. This proves that the developed
algorithms work correctly.
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YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK MERSİN İÇİN GÜNLÜK GÜNEŞ
RADYASYONUNUN MODELLENMESİ
Erdinç TİMOÇİN1
Samed ÇETİNKAYA2

ÖZET
Bu çalışmada, Mersin’deki (36.8 oN, 34.6 oE) günlük güneş radyasyonunu doğru bir şekilde
tahmin etmek için yapay sinir ağı (YSA) modeli geliştirilmiştir. 1985 ve 2005 yılları arasındaki
dönem için alınan günlük güneş radyasyonu verileri modelde eğitim, test ve doğrulama
aşamaları için kullanılmıştır. Çapraz korelasyon katsayı, kök ortalama karesel hata, ortalama
mutlak hata ve ortalama mutlak yüzde hata gibi istatistiksel göstergeler ile geliştirilen modelin
performansı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, önerilen modelin literatürdeki diğer
modellerle karşılaştırıldığında en iyi tahmin performansını sunduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Günlük güneş radyasyonu, yapay sinir ağı, istatistik, Mersin.

THE MODELING OF DAILY SUN RADIATION FOR MERSİN USING ARTIFICIAL
NEURAL NETWORK METHOD
ABSTRACT
In this study, an artificial neural network (ANN) model was developed to accurately estimate
the daily solar radiation in Mersin (36.8 oN, 34.6 oE). Daily solar radiation data obtained for the
period between 1985 and 2005 were used for training, testing and verification in the model. The
performance of the model developed were tested with statistical indicators such as cross
correlation coefficient, root mean square error, mean absolute error and mean absolute
percentage error.
1 Vocational School of Technical Sciences, Mersin University, erdinctimocin@mersin.edu.tr
2 Vocational School of Technical Sciences, Mersin University, samedcetinkaya@mersin.edu.tr

The results show that the proposed model offers the best estimation performance compared to
other models in the literature.
Key Words: Daily solar radiation, artificial neural network, statistics, Mersin
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INTRODUCTION
In recent years, technological and economic developments have significantly increased
global energy demand. Due to the failure of the fossil energy sources to meet this demand,
many countries have faced energy crisis. To overcome this situation, the studies have focused
on researching renewable energy sources in recent years. Unlike finite fossil fuels, solar energy
is the most advantageous and non-polluting source of renewable energy.
Turkey situated at between latitudes 36 oN and 42 oN and due to its geographic position
it is a rich country from the aspect of the utilization potential from the solar energy. The major
solar energy regions of Turkey are South Eastern Anatolia Region and the Mediterranean
regions and the utilization potential from the solar energy of these regions are at a size which
needs to be examined importantly. In this context, Mersin is one from provinces of Turkey that
have maximum solar radiation potential. The utilization of solar energy in Turkey has not
reached its desired level although this large potential. Currently solar energy usage is primarily
limited to heating and cooling applications in the southern part of the country (Kaygusuz and
Sarı, 2003; Sozen et al., 2004; Menges et al., 2006).
For the efficient and efficient use of solar energy, it is necessary to have precise
knowledge about the various components of solar energy such as solar radiation where we want
to use solar energy. Therefore, it is very important to modeling solar radiation data for short
and long terms. The modeling of solar radiation data is one of the most important tools for the
correct development, planning and pricing of solar energy systems. Mistakes in estimation of
solar radiation lead to significant economic losses and limit the national expansion of renewable
energy.
Various empirical models have been developed by many researchers to estimate daily
global radiation. All the proposed networks have acceptable forecasting accuracy and the neural
networks give the highest precision forecasting comparing to the conventional networks. In
these studies, geographic and meteorological data were usually used as input parameters to
predict and forecast solar radiation potential (Iqdour and Zeroual, 2007; Zervas et al., 2008;
Benghanem et al., 2009; Paoli et al., 2010; Khatib et al., 2011; Amrouche and Pivert, 2014;
Harrag and Messalti, 2017; Sharma and Kakkar, 2018).
In this study, we present a new application using ANNs to predict daily solar radiation
in Mersin, Turkey. The main originality of our model is use of the solar radiation data as input
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parameters on the assumption that there is no better indicator of solar radiation behavior than
itself.
The input parameters, output parameter and the structure of ANNs model used in this study
are explained in detail in the section 2. The performance results of proposed model are presented
in the section 3.

1. OVERVIEW OF THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
An artificial neural network is a machine learning model that can be described with two sets
of {𝑁, 𝑉} and a function 𝑤. N describes sets of neurons, V describes set of connections between
neurons. Any connection between 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑖 and 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑗 can be described as 𝑣𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 ∈
𝑁. Weight function determines the weight of each input connection to neuron’s dedicated
output, since weight function can be described using a weight matrix. ANN model is able to
learn by optimizing the weight values using the training data and correcting weight values using
an approach named perceptron. A neural network can be structured by either Single-Layer
Perceptron (SLP) or MLP. A MLP has multiple perceptron layers and this model provides better
learning and feed forwarding mechanisms. Since it is a more advanced version of ANNs,
modern neural network models use MLP structures (Haykin, 1999).
The proposed model in this study has a two-layer feed forward architecture and multilayered perceptron algorithm is used in training. Figure 1 gives the architecture diagram of the
model with two hidden layers. The hidden layers have six neurons in model. We have used
employ hyperbolic tangent sigmoid functions in hidden layers and linear function in output
layer as activation functions (Haykin, 1999). The Eq. 1 expresses the network structure given:

𝑞

𝑝

𝑂𝑘 = 𝜐𝑜𝑘 ∑ 𝜐𝑗𝑘 tanh(𝑤𝑜𝑗 + ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖 )
𝑗=1

(1)

𝑖=1

where 𝑂𝑘 is the output of the kth output unit, υjk and 𝑤𝑜𝑗 are the networks network weights, p
is the number of network inputs, and q is the number of hidden units.
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Figure 1. The architecture diagram of neural network model used in study.

The data collected in this study is randomly divided and 70% are used for training, 15% for
testing and 15% for validation. Testing data does not have any effect on training. It provides
independent measure of network performance during and after training. It would be inevitable
for ANNs to memorize the input data set if the validation set was not used in training. In the
training phases of the ANNs, terminating the training process, when the gradient of the error in
‘validation data within training’ approaches zero, prevents memorization.

2.1. Inputs and Output of the ANNs Model
In this work, raw data used in constructing the inputs were extracted from Solar
Radiation

Data

Center

(http://www.soda-pro.com/web-services#radiation).

The

data

considered include the years from 1985 to 2005. The inputs parameters used in the ANNs model
are summarized in Table 1. The output of model is daily solar radiation.
The days of year (d) from 1 to 365 is used to learn seasonal variations. However, the d
suffers from the problem that the temporally adjacent data for December and January are
numerically far apart, making it difficult for the ANNs to view them as being adjacent. To solve
this problem in the ANNs model, we convert days to two inputs, trigonometric Sine component
of the days (Sin(2πd/365)) and trigonometric Cosine component of the days (Cos(2πd/365)),
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both of which, taken together, provide the required cyclic continuity while simultaneously
providing a unique input at days of the year.

Table 1. Inputs of the ANNs used to predict daily solar radiation (SR).
Input Parameter
Explanation

Notation

1

SR observed at day ‘d-1’

SR (d-1)

2

SR observed at day ‘d-2’

SR (d-2)

3

SR First Difference (FD)

SR (d) - SR (d-1)

4

SR Second Difference (SD)

FD (d) - FD (d-1)

5

SR First Relative Difference (FRD)

FD (d) / SR (d)

6

SR Second Relative Difference (SRD)

SD (d) /SR (d)

Trigonometric Sine component of the

7

day ‘d’
Trigonometric Cosine component of the

8

day ‘d’

Sin (2πd/365)

Cos (2πd/365)

3. RESULTS
We calculated R, RMSE, MAE and MAPE between the predicted and observed daily
solar radiation values, as performance measures of model. Eq. (2), (3), (4) and (5) are defining
the respective measures:

R=

C (o, m)
C(o, o). C(m, m)

(2)

In Eq. 2, C(o, m) is the cross covariance function and C(o, o) and C(m, m) are the autocovariance functions.
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2
∑N
i=1(Oi − Mi )
N

RMSE = √

MAE =

(3)

∑N
i=1|Oi − Mi |
N

(4)

N

1
(Oi − Mi )
MAPE = ∑ |
| × 100
N
Mi

(5)

i=1

In Eq. (3), (4) and (5), Oi is the model output result; Mi is the observed data, and N is the total
number observations considered.
Table 2 shows performance results of ANN model for solar radiation from 1985 to 2005.
RMSE, MAE and MAPE values indicate the divergence between the observed and predicted
values and hence, lesser values of RMSE, MAE and MAPE implies more precise in estimating.
When the values in the Table 2 are considered, it is clearly seen that the error values of ANN
model for output parameter are very small for all statistical indicators. In addition, considering
R values between the predicted and observed target parameter, it is clear that the results of ANN
model are very near to 1. That is, proposed ANN model has the high prediction success with
the small forecasting error for daily solar radiation.

Table 2. Performance results of ANN model from 1985 to 2005.
Output
Parameter
Radiation
(MJ/m2)

R

RMSE

MAE

MAPE(%)

0,9998

0,0086

0,0051

0,062

The cumulative distribution of the error variation is useful in terms of displaying the
overall performance. Figure 2 shows cumulative distribution of the absolute errors between
predicted and observed daily solar radiation values for ANN model from 1985 to 2005. The
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cumulative distribution of the absolute error values for the ANN model shows very small
values.

Figure 2. Cumulative distribution of the absolute errors between predicted and observed daily
radiation values from 1985 to 2005.
Table 3 shows performance results of ANN model for solar radiation during 2005. When the
values in the Table 3 are considered, similarly to the results in Table 2, the error values of ANN
model for the output parameter are very small for all statistical indicators during 2005. In
addition, R values between the predicted and observed values are very near to 1.

Table 3. Performance results of ANN model during 2005.
Output
Parameter
Radiation
(MJ/m2)

R

RMSE

MAE

0,99998

0,0063

0,0046

MAPE
(%)
0,057

Table 4 shows performance results of ANN model for solar radiation during different seasons
of 2005. It is clearly seen that the error values of ANN model for radiation are very small for
all seasons. That is, the divergences between the observed and predicted values are very small
for all seasons during 2005. When the error values of each season for solar radiation are
compared with each other, it is seen that the summer is season that statistical indicators have
the smallest values, while the winter is season that statistical indicators have the biggest values.
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Table 4. Performance results of ANN model for different seasons during 2005.
Solar Radiation (MJ/m2)
Season
RMSE

MAE

MAPE (%)

Spring

0,0064

0,0049

0,061

Summer

0,0058

0,0033

0,015

Fall

0,0065

0,0041

0,064

Winter

0,0067

0,0060

0,088

Figure 3 compares the predicted daily solar radiation values from the ANN model with the
observed daily solar radiation values during 2005 in Mersin. When the daily variations of the
observed and forecasted values are considered, it is clearly seen that the ANN forecast values
follow the observed ones with small error values for the target parameter. It can be said that
ANN model is a model with high prediction success.

Figure 3. Daily variations of the observed and predicted solar radiation values during 2005.

4. CONCLUSIONS
Solar energy creates opportunity to use renewable clean and domestic energy and is very
important for sustainable energy future. Solar radiation data are a measure of the rate of total
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incoming solar energy at the Earth’s surface. Predictions of this data are essential for the proper
design of buildings, solar energy systems and reduce economic losses.
In this study, a new approach is proposed for the prediction of the future observations of the
daily solar radiation, without using other meteorological variables on the assumption that there
is no better indicator of solar radiation behavior than itself. The results show that there is a great
agreement between simulated and measured daily solar radiation data. Additionally, a
comparison, in term of the statistical indicators, with models most used in literature, is also
performed, and the obtained results show that the proposed neural network model is more
efficient and gave the best results. Our study reveals that using only solar radiation parameter
instead of using a large number of different meteorological parameters can be increased the
accuracy of the estimation and the proposed model can be generalized and used in different
locations.
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AKDENİZ’E ÖZGÜ BİR KÜLTÜR VE TASARIM ETKİNLİĞİ: MAVİ YOLCULUK
VE BODRUM GULETİ
Bülent İbrahim TURAN1
Ahmet Can ÖZCAN2

ÖZET
Özellikle deniz ve Akdeniz söz konusu olduğunda yerel olan kültür ve tasarım ögelerinin
aslında ne kadar geniş bir coğrafyayı ve uzak kültürleri de etkilediğini ve ne kadar geniş bir
coğrafyadan ve kültürlerden etkilendiğini de ele almak gerekir. Bu çalışmada genelde
Akdeniz’e ve özelde de Ege Denizi’ne ve Bodrum yöresine özgü bir etkinlik olan Mavi
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Yolculuk olgusunun özellikle bölgeye özgü bir tekne tasarımının gelişimiyle ilişkisi ele alınarak
Bodrum Guleti’nin tasarım kimliğini oluşturan Akdeniz’e özgü ve Akdeniz’i aşıp Atlantik
ötesine uzanan tasarım gelişimi üzerinde durulacaktır.1945 yılında Halikarnas Balıkçısı Cevat
Şakir’in çoğu sanatçı yakın dostlarını sürgün için gittiği Bodrum’da bir tekne gezintisine davet
etmesiyle kültürel ve entelektüel bir faaliyet olarak başlayan ilk Mavi Yolculuk zaman içinde
hem uluslararası bir turizm faaliyetine hem de yöreye özgü bir tekne yapım ve hizmet tasarımı
etkinliğine dönüşür. Bu süreçte başlangıçta yine Akdeniz’e özgü derme çatma balıkçı veya
dalgıç tekneleriyle çıkılan ve yöredeki doğal ve kültürel varlıklara entelektüel bir yaklaşımla
gerçekleştirilen geziler, zamanla dünya çapında bilinen bir turizm faaliyetine, faaliyetin
gerçekleştirildiği tekneler de yöreye özgü ve Bodrum Guleti diye bilinen bir tasarımın doğup
gelişmesine yol açmıştır. Günümüze kadar uzanan bu sürecin analizi geleceğe yönelik bazı
öngörü ve planlamaların da yolunu açacaktır. Çalışma kayıtlı bilgi kaynaklarının olduğu kadar
Mavi Yolculuk deneyimi tanıklıklarının ve yöredeki tekne tasarım ve üretimini sürdüren kişi
ve kurumların birikimlerinin de bir derlemesi niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Hizmet Tasarımı, Yat Tasarımı, Bodrum Guleti, Mavi Yolculuk.
A MEDITERRANEAN TYPE OF SEA CRUISE AND DESIGN; BLUE CRUISE AND
BODRUM GULET
ABSTRACT
When it comes down to sea and Especially Mediterranean Sea, it is necessary to consider to
which extent the local elements of culture and design are influenced by other geographies and
cultures, and to which extent these elements influence others. In this study, the relationship
between the Blue Cruise phenomenon, which is an activity specific to the Mediterranean Sea
and especially to the Aegean Sea, and a specific boat design, Bodrum Gulet, specific to the I.
ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium
298 region, will be analyzed historically. The first Blue Voyage started as a cultural and
intellectual activity by Cevat Şakir, the fisherman of Halicarnassus in 1945, who invited many
of his best mainly artist friends to take a boat ride in Bodrum, where he went to exile. Realized
by local fishing and sponge diving boats at first, the activity becomes a unique boat construction
and service design activity. The excursions made with an intellectual approach to the natural
and cultural assets in the region in the beginning not only transforms into a unique service
design activity of international tourism, but also gives way to the development of a very unique
type of boat design called Bodrum Gulet. We hope to provide some future foresight and
planning as well, through the analysis of this service and yacht design processes, and the study
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is not only a compilation of recorded information sources but also an organized collection of
Blue Cruise experience testimonies and the accumulation of people and institutions that
continue to design and produce boats in the region.
Key Words: Service Design, Yacht Design, Bodrum Gulet, Blue Cruise
1

Giriş

Turizmin ülkemiz açısından önemi oldukça büyüktür. 2017 yılında turizm ve seyahat
sektörünün GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)’ya doğrudan dağılımı 116,7 milyar Türk Lirası
ile %3,8, yapılan yatırımlar ve istihdam gibi katkılarla birlikte toplam dağılımı 359,1 milyar
Türk Lirası ile %11,6’ya ulaşmıştır (WTTC-World Travel and Tourism Council, 2018).
Ülkemizde turizm denince akla gelen ilk kavramlardan birisi de Mavi Yolculuk’tur. Mavi
Yolculuk’a elverişli rotaları, doğal ve bakir koyları, sıcakkanlı yerel halkı, yelken seyrine imkan
veren rüzgar rejimi ülkemizde Akdeniz’in Mavi Yolculuk için barındırdığı pek çok avantajdan
yalnızca birkaçıdır. Mavi Yolculuk ile birlikte gelişen bir değer olan Bodrum Guletleri yalnızca
ülkemizde tanınan simgesel ürünler olmaktan çıkmış, ünü tüm dünyaya yayılan özel tekneler
haline gelmiştir. Bu araştırmada da Mavi Yolculuk ve Bodrum Guletleri’nin ortaya çıkış
noktaları, tarihsel gelişimleri ve günümüzdeki tabloları incelenmiş, bu bağlamda yapılan çeşitli
anket ve görüşmeler sayesinde gerek ürün/hizmet kullanıcılarının gerek ürün/hizmet
sağlayıcılarının görüşleri elde edilmiştir.
2

Mavi Yolculuk Kavramı

Ülkemiz turizm sektöründe oldukça büyük bir öneme sahip olan Mavi Yolculuk kavramının
ortaya çıkışı 1940 li yıllara dayanmaktadır. Mavi Yolculuk’un kökeni, 1945 yılında Halikarnas
Balıkçısı; yani Cevat Şakir Kabağaçlı’nın, aralarında Sebahattin Eyüboğlu’nun da olduğu
dostlarını tekneyle yapılan keşif gezisine davet etmesine dayanmaktadır (Şahin, 2009). Yapılan
ilk yolculuklar, Cevat Şakir Kabaağaçlı ve arkadaşları tarafından, konfordan ve günümüzde
kullanılan pek çok donanımdan uzak tekneler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu
samimi ve keyifli geziler zaman içerisinde kulaktan kulağa aktarılarak gitgide popülerlik
kazanmış, günümüzde ise oldukça büyük bir sektör haline gelmiştir.
Mavi Yolculuk Felsefesi ve Mavi Yolcu Kavramı
Mavi Yolculuk kavramını diğer yat gezintilerinden ayırmak için öncelikle bu özel yolculukların
felsefesini anlamak, içinde barındırdığı değerli ülküleri irdelemek gerekmektedir. Mavi
yolculuğa çıkmış insanlar unutamayacakları tecrübeler edinerek tabiat ve insanlarla kaynaşmış,
bu eşsiz tecrübeyi bir kez daha yaşamak özlemi duymuşlardır (Erhat, 1979). Bu noktada da
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Mavi Yolcu kavramını anlamak gerekmektedir. Mavi Yolcu olmak, insana, kendisini sektöre
aşılayacak ve bu ülküyü etrafına benimsetmeyi barındıran bir bilinç işidir (Erhat, 1979). Mavi
yolcular, yalnızca gezinti amacıyla değil, aynı zamanda Ege ve Akdeniz’de yer almış
uygarlıklara ait kalıntıları gözlemlemek ve bu kalıntılar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla
Mavi Yolculuk’a katılmıştır (Urgan, 2017). Doğayla kaynaşmak, çevre bilincine sahip olmak,
sosyalleşmek, gidilen yerlerin kültürlerini tanımak, gezinti sırasında teknede yapılan iş bölümü
vasıtasıyla dayanışma ve yardımlaşma kavramını pekiştirmek Mavi yolculuk felsefesinin
içerisindeki değerli ülkülerden yalnızca birkaç tanesidir. Başka bir deyişle, doğaya ve gidilen
yerlerdeki kültürlere, geleneklere karşı gelmeden, bozmadan saygıyla tanımak Mavi
Yolculuk’un değerli felsefesi olarak tanımlanabilir.
Dünden Bugüne Mavi Yolculuk
Mavi Yolculuk kavramının ilk ortaya çıkışındaki felsefe ve ülküleri göz önüne alındığında,
kullanılan tekne tipinin, teknelerin boyunun ve özelliklerinin aslında ikinci planda tutulduğu
görülmektedir. Buradaki öncelikler konforlu teknelerle yapılan tatillerden ziyade eğlence, keşif
ve sosyalleşme amaçlı geziler olmuş, bu sebeple de teknelerde kamara ve tuvalet olanaklarının
yetersiz olması, Mavi Yolculuk’un büyüleyici bir deneyim olarak kulaktan kulağa, nesilden
nesle aktarılmasına engel olmamıştır. 1950 li yıllarda Gökova Körfezi’ni gezmek amacıyla
tuvaleti dahi bulunmayan bir balıkçı teknesi kiralayarak yapılan Mavi Yolculuklar, gün
geçtikçe daha yüksek fiyatlı yatlarla yapılmaktadır (Erhat, 1979).
Günümüzdeki Mavi Yolculuk olanaklarına bakıldığında, farklı tip ve boylarda yüzlerce farklı
tekne alternatifi, farklı rota seçeneğine ulaşmak mümkündür. Farklı türde hizmet olanakları,
farklı kabin ve donanım tipi, mavi yolculuğa çıkacak konuklara oldukça fazla seçenek
sunmaktadır. Gelişen teknolojinin pek çok sektörde olduğu gibi denizcilik sektöründe de
yarattığı değişimler sonucunda Mavi Yolculuk çok daha konforlu ve donanımlı tekneler
vasıtasıyla, geniş rota alternatifleri ile gerçekleştirilebilmekte, globalleşmenin ve ulaşım
olanaklarının da katkısıyla dünyanın her yerinden turist gruplarına hizmet verebilmektedir.
Mavi Yolculuk’un tarihsel gelişimi ve değişimi, üzerinde durulması gereken bir durumdur.
Mavi Yolculuk yalnızca sıradan bir tekne kiralama hizmeti olarak görülmemeli,
içinde barındırdığı ülkü ve felsefeler unutulmamalıdır. Tüm bunların yanında hizmet sektörüne
has unsurların Mavi Yolculuk hizmeti için geçerli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Gelen
müşteri profilinin hizmet sektöründeki yeri, müşteriye sunulan hizmetin nitelik ve niceliği,
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hizmet unsurlarının içerikleri gibi konular diğer tüm hizmet sektöründe olduğu gibi Mavi
Yolculuk için de kritik öneme sahip konulardan yalnızca birkaçıdır.
Mavi Yolculuk’a gelen müşterilerin iyi anlaşılması, isteklerinin, dileklerinin, beklentilerinin iyi
analiz edilebilmesi, bu sektörün devamlılığı için oldukça önemlidir. Müşteri olmaksızın bir
hizmetin varlığını devam ettirmesi mümkün değildir (Meroni & Sangiorgi, 2011). Bir hizmet,
müşterilerin beklentilerine, ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uymalı, bunları tatmin etmelidir
(Edvardsson, 1997).
Mavi Yolculuk hizmetinde yer alan çalışanların da Mavi Yolculuk hizmeti üzerine etkisi
oldukça fazladır. Çalışanların gerek birbirleriyle olan etkileşimi, gerek ise müşterilere
yaklaşımı, sunulan hizmetin kalitesi üzerinde oldukça önemli bir role sahiptir.
Organizasyonların başarısı için, hizmet çalışanlarının, hizmet içi kalite ile, bu kalitenin sunulan
hizmet kalitesi üzerindeki etkisi arasındaki bağlantıyı anlamaları zorunludur (Cook, 2002).
Mavi Yolculuk ile Bodrum Guletleri İlişkisi
Dünden Bugüne Bodrum Guletleri
19. yüzyılın ortalarında Akdeniz’de görülmeye başlayan guletler, 1950’li yıllarda Bodrum’da
imal edilmiş, 1960’lı yıllarda Mavi Yolculuk macerası ile daha düzgün tekneler üretilmeye
başlamıştır (Köyağasıoğlu, 2014). Başlangıçta yük taşıma, süngercilik ve balıkçılık amacıyla
kullanılan guletlerin, Mavi Yolculuk’ta da kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan estetik kaygısı,
bu teknelerin günümüz formlarına kavuşmasında etkili olmuştur (Büyükkeçeci & Turan, 2018).
1983 yılında laminasyon tekniğinin Gemi İnşa Müh. Fuat TURAN tarafından Bodrum’da
guletlere uygulanmaya başlamasından ardından Bodrum Guletleri’nin imalatında yeni bir sayfa
açılmış, bu üretim metodu sayesinde verimlilik ve üretimdeki esneklik artırılmıştır. Önceleri
“yığma” olarak adlandırılan imalat metodunda ağacın formu ve seçilen ağaçların ebatları
üretimde belirleyici ve kısıtlayıcı etmenler olarak görülmekteyken laminasyon tekniği
sayesinde istenen form ve ölçülerde yapısal elemanlar imal edilebilmiş, bu da daha büyük
ebatlarda Bodrum Guletleri’nin imal edilmesinin önünü açmıştır.
Gulet kelimesinin, Hollanda kökenli olan Uskuna kelimesine karşılık gelen İtalyanca Goletta
ve Fransızca Goulette kelimelerinden geldiği bilinmektedir (Köyağasıoğlu, 2014). İngilizcesi
schooner olan, ıskuna, iskuna ve iskona olarak da bilinen uskuna tipi tekneler, iki direğe,
cıvadra ve flok yelkenlere sahip olan ve sübye armalı teknelerdir (Özen, 2017). Bu
tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere gulet aslında tekne gövdesinden ziyade bu teknenin
sahip olduğu karakteristik arma ve yelken donanımı ile ilgili bir tanımlamadır. Gulet
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kelimesinin bir gövde terimi halini alması ülkemizde gerçekleşmiştir (Bodrum Deniz MüzesiGayıktan Gulete Bodrum Tekneleri ve Deniz Kabukları Koleksiyonu, 2012). Yıllar boyunca bu
arma tipine sahip karakteristik tekneler, arma ve yelken donanımlarından çok sahip oldukları
özel gövde yapısı ve karakteristikleriyle anılmaya başlamıştır. Günümüze gelindiğinde ise artık
yukarıda belirtilen arma ve yelken donanımından farklı donanımlara sahip olan pek çok gulet
görülebilmektedir.
Günümüzde Bodrum Guletleri tanımlanacak olursa, şarap kadehine benzer bir orta posta,
karpuz şekline sahip bir kıç formu, belirgin eğriliğe sahip bir şiyer hattı, belirgin eğriliğe sahip
olan yüksek baş formu ve boyuna ağırlığa sahip salma bu tekne tipinin belirleyici özellikleri
arasında yer alacaktır. Şekil 1’de 28 m boyunda bir Bodrum Guleti’ne ait genel yerleşim çizimi
görülmektedir.

Şekil 1: Günümüz Bodrum Guletleri’ne örnek: 28 m boyunda bir Bodrum Guleti
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Mavi Yolculuk ve Bodrum Guletleri
Mavi Yolculuk kavramının ortaya çıkmasından ve yıllar boyunca popülerliğinin artmasının
ardından Bodrum’da var olan tekne imalatı da popülerlik kazanmış, ustaların geleneksel
bilgileri ve becerileriyle ortaya çıkan farklı tekne tiplerinin namı gitgide artmıştır. Bu farklı
tekne tipleri arasında özellikle Bodrum Guleti, Mavi Yolculuk’un başlangıç noktası olan
Bodrum’un simgesel ürünlerinden biri haline gelmiş, kendine has tasarım çizgileri ve gelişen
teknolojik donanımlar ile artık tüm dünyada tanınan bir tekne tipi haline gelmiştir.
Her ne kadar Bodrum Guletleri artık Mavi Yolculuk rotalarında kullanılan tekneler olmaktan
çıkıp tüm Akdeniz ve Ege Denizi’nde yelken açan lüks tekneler haline gelmiş olsa da Bodrum
Guletleri’nin gelişimini Mavi Yolculuk’tan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Mavi
Yolculuk’un başlarında balıkçılık ve süngercilik amacıyla kullanılan guletler, arkadaş grupları
tarafından kiralanarak kullanılmış, ilerleyen zamanlarda bu teknelere kıyasla daha konforlu ve
donanımlı guletler imal edilmiştir. Estetik kaygılarının göz önünde bulundurularak Bodrum
Guletleri’nin şekillenmesi ve günümüzdeki formuna kavuşmasında Mavi Yolculuk’un katkısı
tartışılmaz bir gerçektir.
Günümüzde Mavi Yolculuk ve Bodrum Guletleri’ne Genel Bakış
Mavi Yolculuk’un ortaya çıkmasından günümüze kadar olan gelişiminde, gerek sektör içi gerek
sektör dışı pek çok etmende gözle görülür değişiklikler olmuştur. Kullanılan teknelere verilen
önemin, diğer Mavi Yolculuk elementlerine gösterilmemesi, sektör içi artan rekabet ve fiyat
politikaları, kısıtlayıcı yasa ve yönetmeliklerin varlığı ve alternatif hizmetlerin ortaya çıkması
sektör içi değişen etmenlere örnek olarak vermek mümkündür. Diğer taraftan seçilen rotalarda
çevre kirliliği, doğa tahribatının artması, gidilen koylarda gürültünün artması, gelen müşteri
profilinde sosyo-kültürel ve demografik yapıya bağlı değişimler de sektör dışı değişen önemli
etmenler olarak sıralanabilir.
Sektör İçi Etmenler
Sektör İçi Rekabet
Mavi Yolculuk kavramının ortaya çıkmasından ve yıllar boyunca popülerliğinin artmasının
ardından bu özgün geziler başlı başına bir sektör haline gelmiş, ekonomik açıdan pek çok
firmanın ilgisini çekmiştir. Bunun sonucunda sektör içinde irili ufaklı pek çok acente ortaya
çıkmış, sektör içi rekabet gitgide artmıştır. Artan rekabetin olduğu bu sektörde acente ve tekne
sahipleri rekabet avantajını tekne özellikleri ve fiyat avantajına odaklanarak elde etmeye
çalışmışlardır.
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Ekonomik Faktörler
Mavi Yolculuk’un barındırdığı pek çok element arasında özellikle başlangıç maliyeti
bakımından ilk sırayı hiç şüphesiz kullanılan tekneler almaktadır. Boylarına ve barındırdığı
ekipmanlara fiyatları değişebilen bu özel teknelerin imalat maliyeti milyonlarca Euro’yu
aşabilmekte, bu da bu teknelerin herkes tarafından ulaşılamaz hale gelmesini sağlamaktadır.
Örnek verilecek olunursa 25 m boyunda, lamine ahşaptan imal edilmiş, 4 kabine sahip ortalama
lüks kategori bir teknenin imalatı ortalama 1.200.000,00€-1.500.000,00€ arasında
değişmektedir.
Elbette başlangıç maliyetinin yanı sıra teknelerin yıllık giderleri, teknede çalışan mürettebat
sayısı, kışlama giderleri, bağlama giderleri gibi işletim giderleri de oldukça büyük meblağlara
tekabül edebilmektedir. Tüm bu yüksek giderler, Mavi Yolculuk hizmetinin fiyatlamasını
etkilemektedir. Ancak yukarıdaki başlıkta da belirtildiği üzere yüksek rekabetin varlığı,
fiyatlandırma üzerinde oldukça yüksek bir baskı yaratmakta, bu da tekne sahipleri ve acenteler
açısından bağlayıcı olmaktadır. Kısacası, başlangıç ve işletim giderlerinin yüksek olması, Mavi
Yolculuk fiyatlamasını yukarı taşıma eğiliminde iken artan rekabet ise bunu aşağı yönde
baskılama eğilimindedir. Her ne kadar rekabet sebebiyle fiyatların baskılandığı görülse de
günlüğü binlerce Euro’ya ulaşan Mavi Yolculuk hizmeti, herkes tarafından kullanılan bir
hizmet olmaktan çıkmış daha çok yüksek gelir düzeyine sahip kişilerin yararlanabileceği bir
lüks seyahat olarak görülmeye başlamıştır. Mavi Yolculuk’un başlangıç felsefesinde yer alan
sosyal ve erişilebilir seyahat kavramı, yerini lüks ve konforlu seyahatlere bırakmıştır ki bu da
üzerinde tartışılması gereken bir değişimdir.
Mavi Yolculuk’ta Tekneler
Bodrum Guletleri, Mavi Yolculuk’un tarihinden bu yana belki de üzerinde en çok durulan
unsurlar olarak görülmüştür.Elbette bu eşsiz teknelerin Mavi Yolculuk ve ülkemize katkıları
açısından önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak diğer pek çok hizmet sektöründe olduğu gibi,
hizmeti oluşturan tüm elementlerin ayrı öneme sahip olduğu ve yalnızca tek bir unsur üzerine
odaklanmanın müşteriler açısından olumsuzluklara yol açabileceği unutulmamalıdır. Özellikle
1990 lı yıllarda modası gitgide artan kabin kiralama opsiyonu ile kullanılan teknelerin
boylarında büyümeye gidilmiş, kabin sayıları ve dolayısıyla da yolcu kapasiteleri artırılarak
firmalar arasında birer rekabet avantajı olarak görülmüştür. Günümüze gelindiğinde boyları 12
ile 50 m arasında değişen Bodrum Guletleri’ni görmek mümkündür. Son zamanlarda artan
teknoloji ile birlikte Mavi Yolculuk’ta kullanılan tekneler, lüks apartman dairelerini
aratmayacak konfora sahip olabilmektedir. Ancak burada tartışılması gereken konu, Mavi
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Yolculuk’un sade ve yalın bir şekilde doğa ile iç içe olmayı ve sosyalleşmeyi barındıran
felsefesi ile günümüz Mavi Yolculuk tekneleri ne derece örtüşmekte olduğudur.
Kısıtlayıcı Yasa ve Yönetmelikler
Denizcilik sektöründe yaşanmış olan kazalardan yola çıkarak önleyici ve koruyucu pek çok
yasa ve yönetmelikler uygulanmaktadır. Mavi Yolculuk’ta kullanılan tekneler de bu çeşit yasa
ve yönetmeliklere tabidir. Bu yasa ve yönetmelikler içerisinde teknenin imalat ve seferi ile
alakalı pek çok kuralları barındırmaktadır. Bunların yanı sıra söz teknenin, imalat aşamasında
bayrak devleti tarafından tanınan bir sertifika kuruluşu (Örneğin: Türk Loydu, RINA, ABS, vb)
tarafından sertifikalandırılması Gemilerin Teknik Yönetmeliği’nde belirtilmiş kuralların
dışında pek çok ek kuralara ve kısıtlamaya tabi tutulmasını da beraberinde getirmektedir.
İmalatın yanı sıra sefer yapılan liman kuralları, sınırlama, yasa ve yönetmelikleri de teknelerin
seferleri esnasında pek çok kısıtlama ve önlemi barındırmaktadır. Tüm bu kuralların ve
önlemlerin teknelerin hem imalat hem de işletmeleri açısından pek çok donanım ve ekipman
seçiminde etkisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Alternatif Hizmetlerin Varlığı
Deniz turizmine elverişli pek çok avantajın bulunduğu Akdeniz’de, Mavi Yolculuk’un yanı sıra
alternatif pek çok hizmetin varlığı da görülmektedir. Yolcu gemileri ile yapılan haftalık turlar,
Yunan Adaları’na yapılan günübirlik veya yatılı turlar, günlük gezinti tekneleri ile yapılan
günübirlik turlar Mavi Yolculuk’un içerisinde barındırdığı pek çok güzelliği yaşatmasa da
Akdeniz’de denizcilik sektöründe Mavi Yolculuk’a alternatif farklı hizmetler olarak
görülebilmektedir. Bunun en önemli faktörlerinden bir tanesinin de Mavi Yolculuk hizmet
fiyatlarının olduğu söylenebilir.
Sektör Dışı Etmenler
Çevre ve Doğaya Bağlı Etmenler
Mavi Yolculuk’u Mavi Yolculuk yapan unsurların bir tanesi de hiç kuşkusuz ki seçilen rotaların
doğası ve çevre ile alakalı avantajlarıdır. Turistlerin gidilecek destinasyonların karakteristik
özelliklerine yönelik duygu ve hisleri, bir gezinin planlamasında büyük rol oynamaktadır
(Goossens, 2000). Sessiz, sakin, huzurlu ve temiz koyların varlığı, Mavi Yolculuk için olmazsa
olmaz bir öneme sahiptir. Ancak son zamanlarda koylarda artan kirlilik, gürültü ve kimi
koylardaki yapılaşmalar Mavi Yolculuk’u olumsuz etkilemekte, hatta gelecekte bu sektör için
tehlike yaratmaktadır.
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Müşteri Profilinin Değişimi
İlk zamanlarında yerli yabancı pek çok sanatçıya ev sahipliği yapan Mavi Yolculuk,
günümüzde oldukça geniş bir kitleye hitap eder hale gelmiştir. Diğer pek çok sektörde olduğu
gibi Mavi Yolculuk’ta da özellikle son zamanlarda hızla gelişen trendlerin takip edilmesi,
müşterilerin demografik ve sosyo-kültürel özelliklerine göre değişen talep ve zevkleri üzerinde
durulması gereken bir konudur. Müşterinin üreç üzerindeki düşünce ve algısı ile şekillenen
kalite algısı, söz konusu müşterinin tatmin olmasında belirleyicidir (Edvardsson, 1997). Bu algı
ve düşünceler de bireylerin demografik, kültürel hatta ekonomik özellikleri ile
şekillenebilmektedir.
Mavi Yolculuk Müşteri Profili, Hizmet Sağlayıcıları ve Bodrum Gulet İmalatı Üzerine
Yapılan Çalışmalar
Mavi Yolculuk Müşterileri Anlamaya Yönelik Bir Çalışma: Omotenashi Blues Çalıştayı
Sonrası Anket Çalışması
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Japon Shizouka Kültür Üniversitesi tarafından her yıl ortaklaşa
düzenlenen tasarım çalıştaylarından 2017 yılındaki ayağı Muğla’nın Bodrum ilçesinde,
Omotenashi Blues adıyla gerçekleşmiş ve Mavi Yolculuk kavramını konu almıştır. Çalıştay
boyunca Türk ve Japon öğrencilerden oluşan grup öncelikle 3 gün süren bir Mavi Yolculuk
tecrübesi edinmiş, sonrasında çeşitli konular ile ilgili geliştirdikleri tasarımların sunumunu
gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu çalıştaya katılan öğrenciler, Mavi Yolculuk tecrübesini
edindikten sonra kendilerine yöneltilen anketler aracılığı ile de bu deneyimleri hakkında sahip
oldukları izlenimleri, Mavi Yolculuk’un kendilerinde bıraktığı pozitif ve negatif etkileri
iletmişlerdir. Katılımcılara 3 adet açık uçlu soru ve bir adet Likert Ölçeği içeren soru
yöneltilmiştir. 14 katılımcının verdiği cevaplar incelenmiş, açık uçlu olan sorulara verilen
cevaplar gruplanarak nitel değerlere dönüştürülmüş ve böylelikle çeşitli ana grupların dağılımı
saptanmıştır. Katılımcılara yöneltilen sorular aşağıdaki şekildedir:
1) Mavi Yolculuk’un sizde bıraktığı tecrübeye dayalı çağrıştırdığı 5 kelimeyi yazınız.
2) Mavi Yolculuk boyunca sizi mutlu eden şeyleri sıralayınız.
3) Mavi Yolculuk esnasında sizi mutsuz eden şeyleri sıralayınız.
4) Tablo 1 de yer alan konu başlıklarına, Mavi Yolculuk için taşıdıkları önem sırasına göre
puan veriniz (1: Çok Önemli, 5: Önemsiz)
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Şirketin Tanınırlığı/İmajı
Şirketin İnternet Sitesi
Lojistik ve Ulaşım
Kaptan ve mürettebatın yolcular ile iletişimi
Kaptan ve mürettebatın birbirlerine olan
iletişimi/davranışı
Tekne özellikleri (tasarım, ebat, vs)
Rota Seçimi
Fiyat
Yiyecek & İçecek
Özel jestler (İkramlar, sunumlar, vs)
Tablo 1: Mavi Yolculuk Önem Sıralama sorusu

Soru 1’e Verilen Cevaplardan Çıkarılan Sonuçlar
Ankette yer alan ilk soruya verilen cevaplar, yukarıda da belirtildiği gibi çeşitli gruplara
ayrılmış, benzer anlamı taşıyan kelimeler aynı grupta toplanmıştır. Bu gruplar kapsamında
katılımcılar tarafından en çok verilen cevaplar ve yüzdeleri şu şekilde olmuştur:
1. Sosyal aktiviteler başlığı altındaki cevaplar, %35,94
2. Huzur ve dinlenme başlığı altındaki cevaplar, %15,63
3. Çevre ve doğa başlığı altındaki cevaplar, %10,94.
Katılımcılar tarafından verilmiş bu cevaplardan çıkarılan sonuçlar şu şekildedir:


Mavi Yolculuk süresi boyunca katılımcıların tecrübe ettiği ve sonrasında onlarda en çok
çağrışım yapan kelimeler, katılımcıların bu gezi sırasında katıldıkları sosyal aktiviteler
ile ilgili olan kelimelerdir. Bu aktiviteler, teknede yemek pişirme, yelken seyri, balık
tutma, yüzme, kanoya binme, sosyal ortamlarda bulunup yeni insanlarla tanışma gibi
çeşitli aktiviteleri temsil etmektedir.
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“Huzur ve dinlenme başlığı altında verilen cevaplar” ile “çevre ve doğa başlığı
altındaki cevaplar” ın sıralamaları gidilen yerlerin doğasının ve sessizliğinin
katılımcılar üzerinde ne denli önemli bir etki bıraktığının göstergesidir.



Verilen cevaplar, genellikle soyut kavramlar üzerinde yoğunlaşmış, tekne ve diğer
somut kavramlara dair verilen cevaplar, daha alt sıralarda yer almıştır.

Soru 2’ye Verilen Cevaplardan Çıkarılan Sonuçlar
Ankette yer alan ikinci soruya verilen cevaplar ve sahip oldukları yüzdeler aşağıdaki gibidir:
1. Çevre ve doğaya bağlı faktörler, %31,58,
2. Gezi sırasındaki aktivitelere bağlı faktörler, %21,05,
3. Kullanılan tekneler ile alakalı faktörler, %12,28.
Katılımcılar tarafından verilmiş bu cevaplardan çıkarılan sonuçlar şu şekildedir:


Çevre ve doğa ile ilgili olan faktörler, katılımcıları en çok mutlu eden faktörler olmuştur.
Bu faktörler arasında denizin temizliği, koyların bakirliği, havanın temizliği gibi
faktörler yer almaktadır.



Gezi sırasında yapılan aktiviteler katılımcıları mutlu etmiş, başka bir deyişle
katılımcıların Mavi Yolculuk’tan memnun olarak ayrılması için önemli bir faktördür.



Kullanılan tekneler ile alakalı faktörler, en çok verilen cevaplar arasında yer almaktadır
ancak gene de gezi sırasındaki aktivitelere bağlı faktörler ile bu faktörler arasında gözle
görülür bir yüzde farkı mevcuttur.

Soru 3’e Verilen Cevaplardan Çıkarılan Sonuçlar
Ankette yer alan üçüncü soruya verilen cevaplar ve sahip oldukları yüzdeler aşağıdaki gibidir:
1. Kullanılan teknelere bağlı faktörler, %45,65,
2. Çevresel faktörler, %15,22,
3. Beklenmeyen acil durumlara bağlı faktörler, %8,70
Katılımcılar tarafından verilmiş bu cevaplardan çıkarılan sonuçlar şu şekildedir:
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Mavi Yolculuk’ta kullanılan teknelere bağlı faktörler, katılımcıların Mavi Yolculuk
deneyimleri sırasında onlarda en çok mutsuzluk yaratan faktörler olmuştur. Mutfak
alanının dar oluşu, mutfak havalandırmasının yeterli olmayışı, kabin ve tuvalet
alanlarının dar oluşu bu faktörlere örnek olarak gösterilmiştir.



Rüzgar, fazla dalgalı denizin varlığı, tamamen izole olma duygusu ve bunun gibi
etmenleri kapsayan çevresel faktörler, katılımcıları en çok mutsuz eden faktörler
arasında yer almıştır. Her ne kadar bu gibi faktörlere müdahale şansı olmasa da, bu
faktörlerin katılımcılar üzerinde etkilerinin azaltılması ile ilgili çalışmalar üzerinde
durulmalıdır.



Katılımcıların söz konusu gezi sırasında karşılaştıkları caretta caretta saldırısı, arı
sokması gibi beklenmeyen durumlar, onların üzerinde en çok mutsuzluk yaratan
faktörler arasında yer almıştır.

Soru 4’e Verilen Cevaplardan Çıkarılan Sonuçlar
Ankette yer alan dördüncü soruya verilen cevaplar ve sahip oldukları yüzdeler aşağıda verilmiş
Tablo 2’deki gibidir:
Katılımcılar

Ort.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Şirketin Tanınırlığı/İmajı

4

1

4

4

1

3

5

2

1

3

3

1

3

3

2,71

Şirketin İnternet Sitesi

2

3

3

3

1

2

3

3

3

2

2

2

3

2

2,43

Lojistik ve Ulaşım

2

2

2

2

1

5

3

2

2

4

2

1

2

1

2,21

Kaptan ve mürettebatın yolcular ile iletişimi

1

1

1

4

2

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1,79

Kaptan ve mürettebatın birbirlerine olan iletişimi/davranışı

1

1

1

3

2

5

1

1

1

1

2

1

1

1

1,57

Tekne özellikleri (tasarım, ebat, vs)

2

2

3

5

3

5

1

1

1

3

1

1

1

2

2,21

Rota Seçimi

3

1

2

5

1

4

2

1

2

1

3

2

1

3

2,21

Fiyat

3

1

3

5

1

3

2

1

2

2

1

1

1

1

1,93

Yiyecek & İçecek

2

1

2

4

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1,64

Özel jestler (İkramlar, sunumlar, vs)

5

4

3

4

1

1

4

2

1

1

1

2

2

2

2,36

Tablo 2: 4. Soruya katılımcılar tarafından verilmiş cevaplar
Katılımcılar tarafından verilen cevaplara göre, listede yer alan faktörler arasında Mavi Yolculuk
üzerinde en çok öneme sahip olanlar ve ortalama değerleri;
1. Kaptan ve mürettebatın birbirlerine olan iletişimi/davranışı, 1,57
2. Yiyecek ve içecekler, 1,64
3. Kaptan ve mürettebatın yolcular ile iletişimi, 1,79 şeklindedir.
Verilen bu cevapları 1,93 ile “Fiyat” faktörü, 2,21 ortalamalar ile “Lojistik ve Ulaşım”, “Tekne
özellikleri” ve “Rota Seçimi” faktörleri takip etmektedir. Verilen tüm bu cevaplara göre;

191

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium



Mürettebat, Mavi Yolculuk hizmeti üzerinde oldukça büyük hatta kritik sayılacak bir
öneme sahiptir.



Mavi Yolculuk esnasındaki yiyecek-içecekler de mürettebatın tutumundan sonra
gelerek oldukça büyük bir öneme sahiptir.



“Tekne ile ilgili özellikler”, katılımcılar tarafından “lojistik-ulaşım” ve “rota seçimi”
faktörleri ile aynı önem sırasında görülmüştür. ,

Anketten Çıkarılan Genel Sonuçlar
Omotenashi Blues isimli çalıştayın sonunda katılımcı öğrenciler tarafından yanıtlanmış olan ve
yukarıda belirtilmiş olan sonuçlar, bu bölümde birlikte değerlendirilecek ve bu doğrultuda
genel çıkarımlar yapılacaktır.


Çevreye dayalı faktörler, Mavi Yolculuk kapsamında katılımcılar üzerinde olumlu ve
olumsuz önemli bir etki bırakmıştır. Bu da aynı durumun farklı kişiler üzerinde farklı
etki yaratabilmesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.



Teknelerin sahip olduğu bazı özellikler katılımcıları en çok mutlu eden 3. Faktör olarak
görülürken, bu konudaki bazı farklı özellikler ise katılımcıları en çok mutsuz eden
etmenler olarak sıralanmıştır. Buradan çıkarılacak sonuç da, Mavi Yolculuk’ta da diğer
tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi, müşterinin karşılaştığı her bir detayın dahi
sunulan hizmet kalitesini etkiler nitelikte oluşudur.



Özellikle 4. Soruya verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere, Mavi Yolculuk
hizmetinde kullanılan teknelerin özellikleri, katılımcıların gözünde en önemli etmenler
arasında yer almamış, bununla birlikte mürettebatın gerek birbirleriyle, gerek ise
müşteriyle olan etkileşimi, Mavi Yolculuk üzerinde en çok öneme sahip etmenler
arasında görülmüştür.



Mavi Yolculuk hizmetin geliştirilmesi yalnızca tekne boyutunun ve özelliklerinin
geliştirilmesi ile değil, bir bütün olarak tüm elementlerin ele alınarak, incelenerek
geliştirilmesi ile mümkündür. Bu elementler içinde mürettebatın tutumu, gezi sırasında
sunulan sosyal aktiviteler, gidilen koylar ve çevre ile ilgili etmenler, yiyecek ve
içeceklerin kalitesi gibi faktörler bulunmaktadır.

Mavi Yolculuk Hizmet Sağlayıcıları Anlamaya Yönelik Bir Çalışma
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Mavi Yolculuk sektöründe hizmet sağlayıcıları anlamak da en az müşterilerin görüş ve önerileri
hakkında bilgi edinmek kadar önemlidir. Bu sebeple, Tablo 3’de yer alan katılımcılar ile yüz
yüze görüşülerek anket çalışması yapılmıştır.

Tablo 3: Mavi Yolculuk’ta hizmet sağlayıcıları anlamaya yönelik çalışmada görüşülen
katılımcılar
Söz konusu çalışmada 8 adet katılımcı ile görüşülmüş, kendilerine aşağıdaki anket soruları
yöneltilmiştir.
1. Mavi Yolculuğa gelen müşteri profilini tanımlar mısınız?
2. Gelen müşteriler için en önemli hususlar nelerdir? Neleri tercih ediyorlar, nelerden
kaçınıyorlar? (Örneğin: Çevresel faktörler, popüler destinasyonlar, aktiviteler, vs.)
3. Bundan 10 yıl önceki müşteri profili ile şu anki müşteri profilini kıyaslarsak ne gibi
değişimler görüyorsunuz?
4. Müşterilerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda Mavi Yolculuk kavramında ne gibi
değişikliklere ihtiyaç duyuluyor?
5. Teknede ve karada geçirilen zamanları değerlendirecek olursak bu konuda müşterilerin
genel talepleri hangi doğrultuda?
6. Gelen müşterilerde yaşa/cinsiyete/millete göre değişen tercihler nelerdir?
7. Mavi Yolculuk’un parlak günleri ve günümüzde azalan talep göz önüne alındığında bu
duruma yol açan etmenlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Bu etmenlerin yanındaki
kutucuklara taşıdıkları öneme göre 1 ile 5 arasında bir değer veriniz (1: Önemsiz, 5:
Oldukça önemli) Bunların dışında gözlemlediğiniz etmen varsa lütfen önem derecesi ile
birlikte belirtiniz.
a. Ekonomik kriz, dış politika gibi sektör dışı gelişen faktörler ( )
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b. Sektördeki rekabetin arz-talep dengesini bozacak şekilde kontrolsüz artması ( )
c. Tekne imalatındaki maliyetlerin artması (

)

d. Bakım onarım, kışlama, mürettebat gibi sürekli giderlerin artması (
e. Sınırlayıcı yasa ve yönetmelikler (

)

)

f. Doğaya bağlı ve çevresel etmenler ile eski destinasyonların popülerliğini
kaybetmesi (

)

g. Günlük gezi teknelerinin etrafa verdiği rahatsızlık (
h. Acentelerin fiyatlandırma politikaları (
i. Gerekli tanıtımın yapılamaması (

)

)

)

j. Müşterilerin, benzer hizmeti farklı ülkelerde almaya başlaması (

)

8. Teknenin efektif olarak kullanıldığı servis ömrü nedir?
9. Gelen müşterilerin ortalama kalış (servisten yararlanma) süresi ne kadardır?
Anketten Çıkarılan Genel Sonuçlar
Yukarıda belirtilmiş olan anket çalışması kapsamında verilen cevaplardan çıkarılan genel
sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:


Müşterilerin sessizlik, huzur ve doğa beklentisi, tüm katılımcılar tarafından verilen
ortak bir cevaptır.



Kabin charter ı daha çok alt-orta gelir düzeyine sahip müşteriler tarafından tercih
edilirken özel charter tipi daha çok orta-üst gelir düzeyine sahip müşteriler tarafından
tercih edilmektedir.



Katılımcılardan 6 tanesi mürettebatın önemini vurgularken bunlardan 3 ü mürettebat
eğitiminin altını çizmiştir.



Müşteri beklenti ve tercihleri müşterilerin milliyetlerine göre değişiklik göstermektedir.
Örneğin yerli müşteriler yeme-içme ve rahatlama üzerine taleplerde bulunurken farklı
ülkelerden gelen turistler doğa ve tarih turları gibi aktiviteler ile ilgili taleplerde
bulunmaktadır.
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Bundan 10 yıl önce gelen müşteri kalitesinin bugünkü müşteri kalitesine göre daha
yüksek olduğu, 2 acente sahibi/yetkilisi ve 2 kaptan-tekne sahibi tarafından
belirtilmiştir.



Katılımcılardan bir tanesi, özellikle son birkaç yıldır butik tekne olarak tabir edilen,
daha az kabin sayısına sahip ama konforlu, küçük boyutlarda teknelere rağbet olduğunu
belirtmiştir.



5.2 de belirtilmiş olan Likert Ölçeği sorusuna verilen cevaplara göre a, c ve e ile
listelenmiş olan faktörlerin Mavi Yolculuk sektörü üzerindeki etkisi oldukça büyüktür.
Verilen bu cevaplar da Mavi Yolculuk sektörünün sektör dışı etmenlere karşı duyarlı
sektör olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sektör içinde var olan kısıtlayıcı yasa
ve yönetmelikler ile başlangıç maliyetlerinin artması, sektör içinde olup Mavi Yolculuk
sektörünü etkileyen diğer önemli faktörler olarak sıralanmıştır.

Günümüzde Bodrum Guletleri İmalatını ve Sektörü Anlamaya Yönelik Bir Çalışma
Bodrum Guletleri’nin tarihsel gelişimini ve günümüzdeki yerini anlamaya yönelik, Bodrum
tersaneler bölgesinde aktif olarak çalışan 9 adet katılımcı ile yüz yüze görüşülmüştür.
Katılımcıların özellikleri Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 4: Bodrum Guletleri’ni anlamaya yönelik anket çalışmasında görüşülen
katılımcılar
Görüşmelerden Çıkarılan Genel Sonuçlar
Bodrum Guletleri ile ilgili yapılan yüz yüze görüşmelerden çıkarılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
•

Bodrum’daki tekne imalatında, önceleri “yığma” olarak adlandırılan ve ağaçların
şekline göre postaların kesilerek tekneye form verildiği imalat metodu, yerini
laminasyon imalat tekniğine bırakmış, bu da tekne imalatında hem verimliliği hem de

195

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

esnekliği artırmıştır. Günümüzde Bodrum’da guletler de dahil olmak üzere boyları 20
metreden büyük tekneler lamine gövde den imal edilmektedir.
•

Bodrum Guletleri’nin popülerliği özellikle 80 li yıllardan sonra artmış, 1990 lı yılların
sonu-2000 li yılların başında artan rekabet ile birlikte oldukça büyük boylarda Bodrum
Guleti imalatı gerçekleştirilmiştir. Ancak Bodrum’da, günümüzde 30 metre üzeri gulet
siparişi oldukça azalmış, yerini farklı tekne tiplerine bırakmaya başlamıştır.

•

Bodrum Guletleri, estetik olmaları bakımından avantajlı olsa da, gelen müşteriler, daha
geniş iç hacme sahip olmaları bakımından aynakıç tipi tekneleri daha çok talep eder hale
gelmişlerdir. Aynı boyda, yuvarlak kıç yapısına sahip bir gulete oranla daha çok kabin
alanı sunması sebebiyle aynakıç tipi tekneler ticari olarak da oldukça avantajlı olarak
görülmektedir.

•

Bodrum Guleti’ni imal eden ustanın tecrübesi ve bu özel forma yatkınlığı oldukça
büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple farklı bölgelerde imal edilen guletler, Bodrum
Guleti’nden farklılıklar gösterebilmektedir. Öyle ki, Bodrum’da dahi farklı ustalar
tarafından imal edilmiş olan guletlerin formları ve karakteristik özellikleri, birbirinden
farklılıklar gösterebilmektedir.

•

Günümüzde Mavi Yolculuk’a gelen müşterilerin lüks ve konfor beklentisi sebebiyle
teknelerin başlangıç ve bakım giderleri artmıştır. Bunda gelişen teknolojinin ve lüks
kavramının zamanla değişmesinin etkisi vardır. Kıyaslanacak olursa, bundan 35-40 sene
önce ticari amaçla imal edilmiş Bodrum Guletleri’nde duş kabini, bağımsız banyo-WC,
klima gibi özellikler lüks olarak sayılmaktayken, günümüzde artık tüm bu özellikler
standart özellik haline gelmiştir. Bu da Bodrum Guletleri’nde iç yerleşimi ve gövde
ölçülerini etkilemektedir.

•

80-90’larda imal edilen Bodrum Guletleri’nde tekne ölçüleri belirlenirken 2 m kabin
boyu, 1 m tuvalet ölçüsü standart bir charter kabini için yeterli olarak görülüyorken,
günümüzde bu ölçülerin üzerinde kabin ölçüleri talep edilir hale gelmiştir.

•

Özellikle son birkaç senedir gerek artan fiyatların etkisiyle, gerek gelen müşteri
gruplarındaki kişi sayılarının düşmesi sebebiyle tekne sahipleri büyük teknelerden
ziyade 15-20 m boylarında az kamaralı butik teknelere yönelmiştir.

Tartışma ve Sonuç
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Bölüm 5’de belirtilmiş olan araştırmalardan edinilen sonuçlar bir arada değerlendirilerek
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.


Mavi Yolculuk ve Bodrum Guletleri ülkemiz için birbirinden farklı düşünülemeyecek
olan iki önemli simgesel kavramdır. Her bir sektör diğeri ile iç içe geçmiş, diğerine
sürekli olarak katkı sağlamıştır. Bodrum Guletleri’nin gelişiminde Mavi Yolculuk’un
yapı taşı olarak sayılması gibi Mavi Yolculuk’un bu denli popüler hale gelmesinde
Bodrum Guletleri’nin simgesel önemi büyüktür.



Mavi Yolculuk’un bir hizmet sektörü olarak ele alınıp, tüm elementlerin barındırdığı
değer unutulmamalıdır. Teknede çalışan mürettebatın, gerek birbirleriyle, gerek teknede
bulunan konuklarla olan iletişimi, müşteriye sunulan yemeklerin kalitesi, gidilen
koyların temizliği, Mavi Yolculuk esnasında müşterilere sunulan aktivitelerin çeşitliliği
en az kullanılan tekneler kadar öneme sahiptir. Bununla birlikte herhangi bir elementte
meydana gelen bir aksaklık, eksiklik veya olumsuzluğun sunulan hizmet kalitesini
olumsuz yönde etkilediği yapılan araştırmada da ortaya konmuştur.



Mavi Yolculuk’a katılan müşterilerin profilinde zamanla gerçekleşen değişim ve
çeşitlilik,

müşterilerin

aynı

ortamlarda

farklı

deneyimler

kazanmasına

yol

açabilmektedir. Örneğin bir müşteri için mutluluk sebebi sayılan sessizlik ve huzur
ortamı bir başka müşteri için rahatsız edici ve sıkıcı bir ortam olarak
algılanabilmektedir.


Mavi Yolculuk’un başlangıcında barındırdığı felsefe ve ülkü, günümüzde yerini konfor
ve lüks arayışına bırakmış, bu da kullanılan teknelerin ebat ve donanımlarına
yansımıştır. Oluşan bu durum başlangıç maliyetlerini ve bakım giderlerini artırmış,
dolaylı yönden Mavi Yolculuk hizmet fiyatlarını olumsuz olarak etkilemiştir. Bu
bağlamda Mavi Yolculuk’un sıradan bir tekne kiralama hizmeti olmadığının altı
çizilmeli, içinde barındırdığı ülkü ve felsefe insanlara doğru bir şekilde tanıtılmalıdır.



Kısıtlayıcı yasa ve yönetmelikler, Bodrum Guletleri’nde kullanılan ekipman ve
donanımları üzerinde etkili olmuş, bu da hem başlangıç maliyetlerine hem de işletim
giderlerine yansımıştır.



Özellikle son yıllarda artan daha küçük teknelere yönelim, üzerinde durulması gereken
bir durumdur. 90 lı yıllarda artan rekabet ile hız kazanan büyük tekne talebi günümüzde
tersine dönmüş, insanlar tekrardan “az ama öz” anlayışı ile küçük teknelere yönelmeye
başlamıştır.
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Özellikle Mavi Yolculuk hizmeti bir hizmet tasarımı kapsamında ele alınarak, her bir elementi
ayrıca incelenmeli, başarısızlık noktaları saptanmalıdır. Bu noktaların saptanmasının ardından
önerilecek bir hizmet tasarımı ile mevcut hizmetin kimliği ve kültürel dokusu bozulmadan
geliştirmek hedeflenmelidir. Bunu yaparken Mavi Yolculuk’un unsurları, tarihsel gelişimi,
gelen müşterilerin sosyo-kültürel ve demografik özelliklerindeki değişiklikler verimli bir
şekilde okunmalı, değişen beklenti ve isteklere en verimli çözüm, hizmet konsepti üzerinden
üretilmelidir. Elbette Bodrum Guletleri’nin bu kapsamdaki rolü göz ardı edilmemeli, olası
optimum çözüm(ler) için bu özel tekne tipleri de tasarım ve fonksiyon açısından ele alınarak
araştırma kapsamında tutulmalıdır. Söz konusu araştırmalara yol gösterebilecek bazı araştırma
soruları aşağıda listelenmiştir:


Mavi Yolculuk’un bir hizmet konsepti olarak ele alınması durumunda müşteri profili
açısından en büyük hassasiyete sahip kritik etkileşim noktaları nelerdir? Bu
noktalardaki olası aksaklık ve başarısızlıklar ne şekilde çözümlenebilir?



Mavi Yolculuk’un başlangıç felsefesinin yerini lüks ve konfor simgeleri barındıran bir
tatil olarak görünmesinde sektörün rolü nedir? Gelen müşteri profilinde ortaya çıkan
değişikliklerin bu değişimde etkisi nedir?



“Kabin Charter” kavramının Mavi Yolculuk ve Bodrum Guletleri üzerindeki etkisi ne
olmuştur? Olası bir Mavi Yolculuk hizmet tasarımı kapsamında kabin charter ı
kavramının rolü ne olacaktır?



Günümüzde Mavi Yolculuk sektöründeki eğilim göz önüne alınarak, burada hem
müşteri hem de hizmet sağlayıcı açısından optimum tekne ebat ve özellikleri ne
olmalıdır? Olası bir gruplandırma mümkün müdür? Eğer mümkün ise olası
gruplandırmaların fizibilite çalışmaları ve işletim unsurları şablon haline getirilebilir
mi?



Bodrum Guletleri’nin imalat, bakım ve işletim giderlerini düşürmek üzere ne gibi
çalışmalar yapılabilir?
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Genetic Structuring of Black Sea Shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) populations
Cemal Turan*
Funda Turan
Abstract
Population structure of Black Sea Shad Alosa immaculata from the Marmara Sea
(Bandırma Bay) and Black Sea (Akçakoca, Sinop, and Trabzon) were analysed with mtDNA
PCR-RFLP. Analysis of ND 5/6 gene segment of mtDNA revealed eighteen haplotypes from
150 individuals. High haplotype sharing was observed among populations. Haplotype 1
(AAAAAA) was the most common, present in 68% of individuals. Average haplotype and
nucleotide diversity within populations were 0.7804 and 0.0090 respectively. The average
nucleotide diversity and nucleotide divergence between samples were 0.014106 (±0.0000085)
and 0.005049 (±0.0000023) respectively. The highest nucleotide diversity (0.026693) was
observed between the Sile and Sinop samples, and the lowest nucleotide diversity (0.003182)
was observed between Trabzon and Samsun samples.

The highest nucleotide divergence

(0.011240) was observed between the Sinop and Trabzon samples, and the lowest nucleotide
divergence (0.000265) was observed between Trabzon and Samsun samples. In dendrogram of
Neighbor-joining tree, Trabzon and Samsun samples clustered as a closest taxa and Sinop
samples clustered as most divergent taxa.
Keywords: Alosa, Black Sea Shad, Population Genetics, mtDNA PCR-RFLP,
Introduction
Clupeidae is one of the world’s most commercially important family of Fishes (Faria et al.
2006). The Alosa immaculata is herring-like fishes with some differences regarding their
external aspect. Belonging to the Clupeidae family, they are old forms of fish, attested from the
Tertiary Period (Ciolac, 2004). The Black Sea Shad lives in Black sea and Marmara Sea (Turan
et al. 2007). Pelagic species is generally prefers the Southern areas of the Black Sea.. Its
behaviour in the marine environment is not well studied but it is know that in the winter, the
sahad can be found along the South-Eastern Coast of the Black Sea in the relative deep locations
(more than 40 m) (Antonescu, 1957).
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They feed crustaceans and small fishes. These fish are widespread in Black Sea, Marmara Sea
of Azov and Caspian Sea. In Turkey, it is reported in Black Sea and Marmara Sea coasts (Erazi,
1942; Akşiray, 1954; Slastanenko, 1956; Whitehead, 1984; Eryılmaz, 2001; Kuru, 2004)
The Black Sea Shad has obtained commercial importance due to decreasing stocks of
other economically important species inhabiting the Black Sea after the mid-80s. Some 76% of
the shad production of Turkey is provided from the Black Sea and Marmara Sea. The shad has
the lowest fishing rate among the other commercial species with a rate of production of 0.4%
in the Black Sea and Marmara Sea. An organization for shad fishing has not been established
yet. In the future, research on the determination of the stock and bio-ecological characteristics
of the shad must be started in order to profit from the optimum level of stocks and to provide
continuity of stocks. (Zengin et al. 1998; Yılmaz and Polat, 2002; Ergüden et al. 2007).
A reliable management of fish populations should be based on truthful biological data
for sustainable exploitation of biological marine resources (Carvalho and Hauser, 1994). In
marine species demographic processes and fishery activities can vary considerably between
populations or stocks. The potential capacity of populations to adapt and evolve as independent
biological entities in different environmental conditions depends on exchange of individuals
between populations. Identification of intraspecific groups of marine fish species with different
genetic and morphological characteristic is essential for understanding population dynamics
and the estimation of sustainable harvests (Carvalho and Hauser, 1994; Begg et al., 1999).
Several studies have already been conducted on these fish by Navodaru (1996), Ciolac
and Patriche (2004), Ciolac (2004) in Turkey there are very few such as Samsun (1995), Yılmaz
and Polat (2002). The first objective of the present study was to investigate population structure
of Alosa immaculata throughout the Black Sea and Marmara Sea with simultaneous use of
PCR–RFLP analysis of mitochondrial ND 5/6 gene and morphology.
Material and Methods
Samples were collected separately by commercial fishing vessels (Trawl) from five
fishing ports in the Black sea (Sile, Sinop, Samsun, Trabzon ), Marmara (Adalar) (Figure 1).
Figure 1. Map of the sampling locations for Black Sea Shad. ; indicate sampling location.
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The abbreviations and sampling information is given table 1. The samples were placed
individually in plastic bags, and kept frozen at -30 oC until transportation. In the laboratory,
muscle tissues just beneath the lateral line were dissected quickly and stored at -30 oC until they
were examined for mt DNA analysis.
Table 1. Sampling details of A. immaculata used in this study.
Sampling Area
Sampling Area

Abbreviation
Coordinates

Sample
size

Mean

Collection

Total
length

Date

40o 51’04.86”N
Adalar

ADA

30

03.12.2006

30

04.12.2006

30

24.04.2007

30

25.04.2007

29 03’37.13”E
o

41o 11’10.27”N
Sile

SLE
29o 35’51.46”E
42o 17’29.65”N

Sinop

SNP
35 13’45.71”E
o

41o 31’18.40”N
Samsun

SMS
36 36’07.06”E
o
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41o 09’27.34”N
Trabzon

TRB

30

23.04.2007

39o 55’03.89”E

Total DNA was extracted from muscle using the standard phenol: chloroform: isoamyl
alcohol procedure (Sambrook et al., 1989). PCR amplification of the mitochondrial ND 5/6
gene was carried out using the universal primers:
ND5/6-a: 5’-AAC AGT TCA TCC GTT GGT CTT AGG-3’
ND5/6-b: 5’-TAA CAA CGG TGG TTC TTC AAG TCA-3’
The amplification was performed with a profile of 94oC for 4 min, followed by 35 cycles
of 94oC/30s strand denaturation, 52 oC/20s annealing and 72oC/1 min 30 sec primer extensions,
and a final 7 min elongation at 72 oC. The ND 5/6 rDNA amplification conditions were: 1.5 µl
10 x polymerase buffer, 0.5 µl dNTP (10 mM), 0.3 µl Taq DNA polymerase (3 U/µl), 0.10 µl
primers, 1µl template DNA, and water for a total reaction volume of 25 µl (Turan et.al. 2009).
The PCR product was restricted with 6 endonucleases: AluI, XhoI, Hın6I (HhaI), BsurI
(HaeIII), FspBI, Bsh1236 (FnuDII). The fragments of the restricted DNA samples were
separated on 6% polyacrylamide gels, together with a pGem marker (Promega). A modified
silver nitrate staining protocol (Tegelstrom, 1987) was used to visualize the DNA fragments.
Nucleotide sequence diversities and divergence (Nei and Tajima, 1981; Nei, 1987) were
determined using the REAP computer package (McElroy et al., 1991). The significance of
geographic heterogeneity in haplotype distribution was tested through a Monte Carlo simulation
(Roff and Bentzen, 1989) with 100 randomisations of the data. The distance matrices of
pairwise comparisons among populations were used to generate tree with the neighbour joining
algorithm in the program neighbour using the PHYLIP v 4. Bootstrapping with replicates
encompassing 100 data sets (Felsenstein, 1985) was performed to investigate the robustness of
nodes in each cluster.
PCR-RFLP generated fragment profiles were classified by letters which were then
combined to define composite mtDNA haplotype patterns. Size of the restriction fragments
were estimated from their mobilities relative to a standard DNA ladder molecular size marker
using the DNA-FRAG version 3.03.
Results
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A total of 18 composite haplotypes was found from 150 individuals. The composite haplotypes
and their occurrence in each population are given in Table 2. High haplotype sharing was
observed among populations. Haplotype 1 (AAAAAA) was the most common, present in 68%
of individuals (Table 2).
Table 2. Frequency of 18 composite mtDNA haplotypes from RFLP data within the studied
stocks of Alosa immaculata. Letters reflect individual haplotypes for six restriction enzymes;
AluI, XhoI, Hın6I, BsurI, FspBI, Bsh1236, (left to right). H= haplotype diversity; N = nucleotide
diversity.
Sampling Sites

Total

22

14

27

23

102

Bsh1236I

TRB

FspBI

SMS

BsurI

SNP

Hın6I

SLE

XhoI

ADA

AluI

Haplotypes

Restriction Enzymes

Type 1

A

A

A

A

A

A

16

Type 2

A

A

A

A

A

B

1

1

4

6

Type 3

A

A

A

A

B

B

2

2

3

7

Type 4

C

C

C

A

C

C

4

4

Type 5

C

A

A

A

A

C

2

2

Type 6

C

C

C

A

C

A

2

2

Type 7

A

A

A

A

C

C

3

3

Type 8

B

B

C

A

C

A

3

3

Type 9

A

A

C

A

C

A

2

2

Type 10

B

A

A

A

A

A

2

2

Type 11

B

B

B

B

B

B

2

2

Type 12

A

A

A

B

B

B

2

2

Type 13

B

A

A

B

A

A

2

2

Type 14

A

B

A

A

A

A

3

3

Type 15

A

B

A

A

B

B

2

2

Type 16

A

A

B

A

A

A

2

2

Type 17

A

B

A

A

B

A

2

2

Type 18

A

B

B

A

B

B

2

2
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Total

30

30

30

30

30

150
Average

H

0.8789 0.8889 0.8895 0.5111 0.7333

0.7804

N

0.0070 0.0104 0.0220 0.0030 0.0027

0.0090

Average haplotype and nucleotide diversity within populations were 0.7804 and 0.0090
respectively. The average nucleotide diversity and nucleotide divergence between samples were
0.014106 (±0.0000085) and 0.005049 (±0.0000023) respectively. The highest nucleotide
diversity (0.026693) was observed between the Sile and Sinop samples, and the lowest
nucleotide diversity (0.003182) was observed between Trabzon and Samsun samples.

The

highest nucleotide divergence (0.011240) was observed between the Sinop and Trabzon
samples, and the lowest nucleotide divergence (0.000265) was observed between Trabzon and
Samsun samples (Table 3).

Table 3. Pairwise estimates of nucleotide divergence (above diagonal) and diversity (below
diagonal) among A. immaculata populations. ***, significance value of Monte Carlo x2 test (
*, P<0.05; **, P< 0.01; ***, P<0.001).

Stock

ADA

SLE

SNP

SMS

TRB

ADA

___

0.001861**

0.009875***

0.000773*

0.001066*

SLE

0.010566

___

0.010473***

0.002114**

0.002224**

SNP

0.024400

0.026693

___

SMS

0.005650

0.008687

0.022997

___

0.000265

TRB

0.006115

0.008969

0.023805

0.003182

___

0.010603***
-

0.011240***

In dendrogram of Neighbour-joining tree, Trabzon and Samsun samples clustered as a closest
taxa and sinop samples clustered as most divergent taxa (Figure 2).
Figure 2. Neighbour-joining tree showing genetic relationships among stocks of A. immaculata
Bootstrap support, from 5000 replications, is indicated on branches.
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Discussion
Results obtained from the mitochondrial DNA ND 5/6 gene analysis revealed that all
populations are genetically different from each other, indicating restricted gene flow even
between geographically closly locaded popuations. Microgeographic environment features may
cause detected deference in samples. According to geographical distribution of populations,
Trabzon and Sinop samples are a self-requiriting populations.
Average haplotype and nucleotide diversity within populations were 0.7804 and 0.0090
respectively. Turan et al. (1998) found haplotype diversity nucleotide diversity was 0,9205 and
was 0,008 (for Clupea harengus). Total eight composite haplotype was immobilized for
Marmara sea (Adalar) populations. One shared haplotype (AAAAAA) was observed all
populations.
There are haplotype sharing between Adalar (Marmara Sea), Samsun (Black Sea) and Trabzon
(Black Sea) populations (Table 2). Consequently, the Bosphorus where between Marmara Sea
and Black Sea is form a genetic bottleneck for Alosa immaculata.
The highest nucleotid divergence (0.009875) and diversity (0.024400) were found between
Adalar and Sinop populations. In adition to Samsun population was immobilized genetically
closer relationship from not related to geographic proximity. There is between the Sinop (SNP)
and Adalar (ADA) populations, highest genetic distance, from the NJ tree (Figure 2).
As a result of analysis, was immobilized total five composite haplotype for Sile (SLE)
populations. Secondary maximum haplotype (0.8889) and nucleotide diversity (0.0104) was
determinated in Sile populations. There are between Sile and Sinop populations highest
significant nucleotid divergence (0.010473) and diversity (0.026693) according to value of
Monte Carlo x2 test (P<0.001) (Table 3).
The marine species generally show shallow genetic differentiation due to lack of major
geographical barriers to dispersal and gene flow (Ward et al., 1994). Genetic divergence
between Sile and Sinop populations of Black sea shad found to be considerably high in
comparisons to other marine species, which may be related to dispersal ability of Alosa
immaculate. Between Sile and Sinop populations were immobilized genetically close
relationship from related to geographic proximity. This results indicate that geographic
proximity is not playing a role to differentiate populations.

207

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Results obtained from genetic and morphologic analyses indicated that there is genetic and
morphological structuring of Black Sea Shad (Alosa immaculate). Mitochondrial ND 5/6
mtDNA analysis indicated four genetically identifiable populations.
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Genetic Differentiation of Twaite Shad (Alosa fallax nilotica)
Populations
Cemal Turan1
Funda Turan

Abstract
Population genetic structure of Alosa fallax nilotica from four locations throughout the
Eastern Mediterranean, Aegean, Marmara and Black Seas was examined based on restriction
fragment length polymorphism (RFLP) analysis of mtDNA Cytochrome b gene. A product of
approximately 2477-bp segment was screened in 120 individuals using six restriction enzymes,
resulting in 17 composite haplotypes. The most common haplotype was present in 58% of
individuals, while the next most frequent haplotype was present in 7.5% of individuals. Average
haplotype diversity within samples was moderate (0.6397), and nucleotide diversity within and
between samples was 0.0084 and 0.009001 respectively. Mean nucleotide divergence between
samples was moderate (0.000505), with the highest value (0.011115) detected between the
Aegean Sea (Izmir) and North-eastern Mediterranean Sea (Mersin Bay) samples, and the lowest
(0.000003) between the Black Sea (Samsun) and North-eastern Mediterranean Sea (Antalya
Bay) samples. In Monte Carlo pairwise comparisons, all the samples exhib a UPGMA tree
indicated high genetic differentiation of Mersin Bay sample. Mantel’s test indicated that the
nucleotide divergence between populations of Alosa fallax nilotica were not significantly
associated with their geographical isolation (r=-0.2963; P >0.05). Consequently, mtDNA
Cytochrome b data provided evidence for the existence of genetically distinct A.f. nilotica
Mersin Bay population in the North-eastern Mediterranean Seas.
Key Words: Alosa fallax nilotica, population identification, genetic, morphology
Introduction
The twaite shad Alosa fallax has a widespread distribution and ranges from Turkish
coasts of the Black Sea to throughout the Mediterranean sea and Northeast Atlantic coasts from
northern Morocco to southern and western Iceland and Bergen ; North Sea, Baltic, Gulf of
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Bothnia and Gulf of Finland (Whitehead, 1984). Twaite shad is represented by two subspecies:
Alosa fallax fallax in Northeastern Atlantic area and Alosa fallax nilotica in Mediterranean and
Black Seas (Whitehead, 1984 ; Geldiay and Balık, 1996). In Turkish seas, Alosa fallax nilotica
rarely occur in Black and Aegean seas and commonly occur in Eastern Mediterranean sea.
Alosa fallax nilotica have been mainly fished in the certain areas of each sea ; Sinop in the
Black sea, Izmir in the Aegean sea and Iskenderun in the Eastern Mediterranean sea of Turkey.
Populations of twaite shad are dominant in these regions. Because some of the biggest rivers in
Turkey end out in these regions; the river of Sakarya ends out in Sinop, the river of Menderes
ends out in Izmir, the rivers of Seyhan and Ceyhan end out in Iskenderun Bay.
Despite the number of studies on the biology, distribution and the identification
characteristics of the Alosa species (Svetovidov, 1964; Whitehead, 1985; Aksiray, 1987; Turan
and Basusta, 2001; Erguden et al., 2007; Turan et al., 2007; Eschmeyer, 2014), little is known
about their phylogenetic relationships resulting in a systematic and taxonomic uncertainty
which may undermine the establishment of adequate conservation measures.
A reliable management of fish populations should be based on truthful biological data for
sustainable exploitation of biological marine resources (Carvalho and Hauser, 1994). In marine
species demographic processes and fishery activities can vary considerably between
populations or stocks. The potential capacity of populations to adapt and evolve as independent
biological entities in different environmental conditions depends on exchange of individuals
between populations. Identification of intraspecific groups of marine fish species with different
genetic and morphological characteristic is essential for understanding population dynamics
and the estimation of sustainable harvests (Carvalho and Hauser, 1994; Begg et al., 1999).
The objective of the present study was to investigate Population genetic structure of Alosa fallax
nilotica from four locations throughout the Eastern Mediterranean, Aegean, Marmara and Black
Seas was examined based on restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of
mtDNA Cytochrome b gene.
Material and Methods
Samples were collected separately by commercial fishing vessels (Trawl) from five
fishing ports in the Black Sea (Samsun), Aegean Sea (İzmir) and Mediterranean Sea (Antalya
and Mersin) (Figure 1).
Figure 1. Map of the sampling locations for Alosa fallax nilotica. ; indicate sampling location.
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The samples were placed individually in plastic bags, and kept frozen at -30 oC until
transportation. In the laboratory, muscle tissues just beneath the lateral line were dissected
quickly and stored at -30 oC until they were examined for mt DNA analysis.

Total DNA was extracted from muscle using the standard phenol: chloroform: isoamyl alcohol
procedure (Sambrook et al., 1989). PCR amplification of the mitochondrial Cyt B gene was
carried out using the universal primers:
Cyt B-F: 5’-TAG AGT TCA TCC GAT GAT CAT AGG-3’
Cyt B-R: 5’-AAC CAA CGA GTG TTC TTC TAG GCA-3’
The amplification was performed with a profile of 94oC for 4 min, followed by 35 cycles of
94oC/30s strand denaturation, 52 oC/20s annealing and 72oC/1 min 30 sec primer extensions,
and a final 7 min elongation at 72 oC. The ND 5/6 rDNA amplification conditions were: 1.5 µl
10 x polymerase buffer, 0.5 µl dNTP (10 mM), 0.3 µl Taq DNA polymerase (3 U/µl), 0.10 µl
primers, 1µl template DNA, and water for a total reaction volume of 25 µl (Turan et.al. 2009).
The PCR product was restricted with 6 endonucleases: A BsurI, AluI, EheI, Hin6I, RsaI,
XhoI. The fragments of the restricted DNA samples were separated on 6% polyacrylamide gels,
together with a pGem marker (Promega). A modified silver nitrate staining protocol
(Tegelstrom, 1987) was used to visualize the DNA fragments.
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Nucleotide sequence diversities and divergence (Nei and Tajima, 1981; Nei, 1987) were
determined using the REAP computer package (McElroy et al., 1991). The significance of
geographic heterogeneity in haplotype distribution was tested through a Monte Carlo simulation
(Roff and Bentzen, 1989) with 100 randomisations of the data. The distance matrices of
pairwise comparisons among populations were used to generate tree with the neighbour joining
algorithm in the program neighbour using the PHYLIP v 4. Bootstrapping with replicates
encompassing 100 data sets (Felsenstein, 1985) was performed to investigate the robustness of
nodes in each cluster.
PCR-RFLP generated fragment profiles were classified by letters which were then
combined to define composite mtDNA haplotype patterns. Size of the restriction fragments
were estimated from their mobilities relative to a standard DNA ladder molecular size marker
using the DNA-FRAG version 3.03.
Results
A total of 17 composite haplotypes was found from 120 individuals. The composite
haplotypes and their occurrence in each population are given in Table 2. High haplotype sharing
was observed among populations. Haplotype 3 (AAAAAA) was the most common, present in
58,33% of individuals (Table 1).

Table 1. Frequency of 17 composite mtDNA haplotypes from RFLP data within the studied
stocks of Alosa fallax nilotica.
Mersin

Antalya

İzmir

Samsun

AABAAA

2

-

-

-

BBBBBB

3

-

2

-

3.

AAAAAA

17

16

20

17

4.

BAAABB

2

-

-

-

5.

BABBBB

2

-

-

-

6.

BBABBB

2

-

-

-

2

-

-

-

Haplotip
1.
2.

7.

BBBAAB
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8.

AAAAAB

-

5

4

-

9.

BAAAAA

-

2

-

2

10.

AABAAA

-

3

-

2

11.

AAAABA

-

2

-

-

12.

BAAABA

-

2

-

-

13.

ACCACA

-

-

2

-

14.

AAAACA

-

-

2

-

15.

ABBAAA

-

-

-

3

-

-

-

2

AAABBB

-

-

-

4

Total

30

30

30

30

16.
17.

BBAAAA

Average haplotype and nucleotide diversity within populations were observed 0.6397
and 0.0084 respectively. The highest haplotype diversity was observed Antalya (0.6874)
population. The lowest nucleotide diversity was observed İzmir (0.5425). The highest
nucleotide diversity was observed Mersin (0.0150) population. The lowest nucleotide diversity
was observed Antalya (0.0044) population.
The highest nucleotide diversity (0.012174) was observed between the Samsun and
Mersin samples, and the lowest nucleotide diversity (0.005505) was observed between İzmir
and Antalya samples. The highest nucleotide divergence (0.011115) was observed between
the İzmir and Mersin samples, and the lowest nucleotide divergence (0.000003) was observed
between Antalya and Samsun samples. Mean nucleotide divergence within populations were
observed 0.000505 (Table 2).
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Table 2. Pairwise estimates of nucleotide divergence (above diagonal) and diversity (below
diagonal) among Alosa fallax nilotica populations. ***, significance value of Monte Carlo x2
test (**, P< 0.01; ***, P<0.001).
İzmir

Samsun

0.011060

0.011992

0.012174

____

0.005505

0.006140

Location

Mersin

Antalya

Mersin

____

Antalya

0.001353***

İzmir

0.011115***

0.000056**

Samsun

0.000742***

0.000003**

____
0.000130***

0.007157
____

In dendrogram of Neighbour-joining tree, Antalya and Samsun samples clustered and
the closest population to these populations is İzmir but Mersin samples clustered as most
divergent taxa (Figure 2).
Figure 2. Neighbour-joining tree showing genetic relationships among stocks of A. fallax
nilotica Bootstrap support, from 5000 replications, is indicated on branches.

216

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Discussion
Results obtained from the mitochondrial DNA Cyt b gene analysis revealed that all
populations are significant differentiation of genetic volatility among the Alosa fallax nilotica
populations from our seas indicates that the populations of this species are significantly isolated
from each other and have very low degree of gene flow. The lowest haplotype and nucleotide
diversity obtained from the Samsun population is a sign that this population is subject to hunting
pressure.
Average haplotype and nucleotide diversity within populations were 0.6397 and 0.0084
respectively. Turan et al. (1998) found haplotype diversity nucleotide diversity was 0.9205 and
was 0.008 (for Clupea harengus). Total seven composite haplotype was immobilized for
Mersin populations. One shared haplotype (AAAAAA) was observed all populations.
The highest nucleotid diversity (0.012174) were found between Mersin and Samsun
samples and the highest nucleotid divergence (0.011115) were found between Mersin and İzmir
samples according to value of Monte Carlo x2 test (P<0.001) (Table 3). In adition to Mersin
population was immobilized genetically closer relationship from not related to geographic
proximity. There is between the Mersin and Samsun populations, highest genetic distance, from
the NJ tree (Figure 2).
Results obtained by A.f. nilotica populations show different populations in our seas and
these populations are independent of each other. It shows that the pressure on any of the
populations cannot be compensated by other populations and that the population of the
oppression will confront the circle with the danger of extinction.
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BUĞDAY SAPLARINDAN ELDE EDİLEN KAĞITLARIN FİZİKSEL VE OPTİK
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POTASYUM BORHİDRÜRÜN ETKİSİ
Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ1
Arş. Gör. Mustafa ÇİÇEKLER2
Özet
Ülkemizdeki en fazla üretimi yapılan buğdayın hasat sonrası ortaya çıkan saplarının
kağıt endüstrisinde hammadde olarak değerlendirilmesi gün geçtikçe daha fazla önem
kazanmaktadır. Bu araştırmada, buğday saplarından potasyum borhidrür (KBH4) katkılı soda
yöntemiyle kağıt hamurları üretilmiş ve KBH4’ün elde edilen kağıtların verim, fiziksel ve optik
özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Optimum pişirme parametrelerini belirlemek için dört
adet pişirme deneyi yapılmıştır. İlave edilen KBH4 oranındaki artışa paralel olarak elde edilen
kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu, patlama indisi ve yırtılma indisi ve optik
özelliklerden parlaklık değerlerinde artışlar olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimler: Buğday sapı, potasyum borhidrür, kağıt, fiziksel ve optik özellikler.
The Effects of Potassium Borohydride on the Physical and Optical Properties of
Paper produced from Wheat Straws
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Abstract
The use of wheat straw as a raw material remaining after harvest in the paper industry
in Turkey is very important today. In this study, KBH4 modified soda pulping was performed
by using wheat straws and the effects of KBH4 addition on the yield, physical and optical
properties of papers were investigated. In order to determine the optimum cooking parameters,
four different laboratory experiments were performed. It was noted that the breaking length,
burst index and tear index and brightness, of handsheets increased by KBH4 additions.
Key words: Wheat straw, Potassium borohydride, paper, physical and optical properties.

GİRİŞ
Günümüzde nüfus artışına ve teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak orman ürünlerine
talebin artması ve orman alanlarının azalması orman ürünleri sanayinde odun hammaddesine
alternatif kaynakların kullanılması üzerine birçok araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu
nedenle özellikle tarımsal atıklar alternatif hammadde olarak ön plana çıkmaya başlamıştır.
Tarımsal atıklar, dünya genelinde özellikle kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde hammadde
potansiyeli olarak önemli bir yer tutmaktadır (Cheng, 1993; Tutus ve Cicekler, 2016). Ayrıca,
tarımsal atıklar bünyesinde canlı organizmalar bulundurmakta olup bu organizmalar tahıllar
üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle tarımsal atıkların tarlalardan
arındırılması ve alternatif hammadde olarak kullanılması son derece önemli bir hal almıştır
(Paul ve Clark, 1989).
Genel olarak tarımsal artıklar gibi odun dışı orman ürünlerinden kağıt hamuru ve kağıt
üretimi oduna nazaran daha kolay ve daha az maliyetlidir. Düşük lignin içeriği ve pişirme
kimyasallarının daha kolay nüfuz etmesi ile yüksek sıcaklık ve basınç altında daha kısa sürede
daha az kimyasal kullanılarak kağıt hamuru üretimi mümkündür. Odundan kağıt hamuru
üretiminde genellikle sülfat yöntemi tercih edilmesine rağmen tarımsal atıklardan kağıt hamuru
üretiminde çevreye daha az zararlı olan soda yöntemi modifiye edilmiş soda yöntemleri
kullanılmaktadır (Chandra, 1998).
Ülkemizde tarımsal atık olarak en çok üretimi yapılan buğday sapları yüksek bir
potansiyele sahiptir. Buğday üretimi 2016 yılında dünyada yaklaşık 750 milyon ton iken
ülkemiz 20.6 milyon ton ile dünya buğday üretiminde 11. sırada yer almaktadır. Birçok
araştırıcı ve tarımcılara göre 1 kg buğday üretilen yerden yaklaşık 2 kg buğday sapı elde
edildiğini bildirmiştir (Akgül, 1997; Çiçekler, 2012; Tutuş ve Çiçekler, 2016). Dolayısıyla 2016
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yılında ülkemizde yaklaşık 41 milyon ton buğday sapı elde edilmektedir. Ancak, balyalama,
taşıma ve hasat sonrası tarlada bırakılan anız kayıpları yaklaşık %32 civarındadır. Bu nedenle
ülkemizde buğday sapının yaklaşık %68’i yani 27.2 milyon tonu değerlendirilebilmektedir.
Buğday sapları lignoselülozik lif yapısından dolayı kağıt ve karton, kompozit malzeme ve yem
sanayinde değerlendirilmektedir.
Buğday saplarından kağıt hamuru üretiminde genel olarak soda yöntemi kullanılmakta
olup üretilen kağıdın özelliklerini ve elde edilen kağıt hamurunun verimini iyileştirmek
amacıyla bu yöntem modifiye edilerek de kullanılmaktadır. Pişirme çözeltisine ilave edilen bazı
kimyasallar ile hem verim özellikleri hem de üretilen kağıdın fiziksel ve optik özellikleri
geliştirilebilmektedir. Bu kimyasallar genellikle selülozları ve hemiselülozları alkalilerin
etkisinden korumak için kullanılmaktadır. Antrakinon ve borlu bileşikler çoğunlukla kullanılan
kimyasallardır (Hafızoğlu, 1982; Tutus, 2008; İstek ve Göndeki, 2009).
Potasyum borhidrür (KBH4), birçok alanda NaBH4’ün yerine kullanılmaktadır. Özel
olarak, tekstil boyalarının, antibiyotiklerin, steroid preparatlarının, vitaminlerin, üretiminde
indirgeyici

olarak

kullanılmaktadır.

Ayrıca,

organik

bileşiklerdeki

OH-gruplarının

korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kağıt hamuru üretiminde yapılan çalışmaların
neredeyse tamamında NaBH4 kullanılmıştır. KBH4’ün kullanımı ise yok denecek kadar azdır.
Ülkemiz buğday ve buğday sapı üretimi bakımından oldukça önemli bir ülke olup
üretilen buğday sapları genellikle hayvan yemi olarak değerlendirilmekte ya da tarlada
yakılarak yok edilmektedir. Bu çalışmada, buğday saplarından KBH4 ilaveli pişirme ile kağıt
üretimi gerçekleştirilmiş ve KBH4’ün kağıt hamurlarının verim fiziksel özellikleri üzerine
etkileri incelenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma materyali olarak ülkemizde en geniş yayılış alanına sahip yıllık bitkilerden
ticari adı Ceyhan 99 olan Buğday (Triticum aestivum L.) sapları kullanılmıştır. Saplar,
Kahramanmaraş Tarımsal Araştırmalar İl Müdürlüğü deneme sahalarından alınmıştır.
Kağıt Hamuru Üretimi
Hava kurusu buğday sapları kirliliklerinden arındırılarak 6-8 cm uzunluğunda kesilmiş
ve rutubetleri belirlenmiştir. Buğday sapları tam kuru 500 gr olacak şekilde depolanmış ve
aşağıda Tablo 1’de verilen koşullarda 4 ayrı pişirme deneyi yapılmıştır.
Tablo 5. Buğday saplarına uygulanan Soda-KBH4 pişirme koşulları
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Pişirme Koşulları

Birim

Değer

NaOH Oranı

%

18

KBH4 Oranı

%

0, 0.3, 0.5, 0.7

Sıcaklık

o

140

Süre

Dakika

50

Çözelti Sap Oranı

L/kg

5/1

C

Pişirme işlemleri yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı elektrikle ısıtılan ve döner pişirme
kazanında gerçekleştirilmiştir. Pişirme işlemi sonunda kazandan boşaltılan hamurlar 200
meshlik elekte siyah çözelti uzaklaştırılana kadar bol su ile yıkanmıştır. Disintegratörde
liflerine ayrıldıktan sonra 0.15 mm yarıklı sarsıntılı elekte elenerek lifsel olmayan yapılar
uzaklaştırılmıştır. Elenmiş hamurlar %20-25 kuruluğa getirilerek polietilen poşetlerde +4 oC’de
muhafaza edilmiştir.
Kağıt Üretimi ve Fiziksel Testler
Buğday sapından elde edilen kağıt hamurları standart laboratuvar kağıdı formasyonu
öncesinde 10 L hacimli karıştırıcıda % 0.4 kesafete ayarlanmış ve serbestlik tayinleri ISO 52671 metoduna göre Schopper Riegler aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kağıt hamurları 50±5
SRo serbestlik derecelerinde Hollander cihazında dövme işlemine uğratıldıktan sonra Rapid
Köthen RK-21 laboratuvar tipi kağıt makinesinde 70 (gr/m2) gramajlarda test kağıtları
üretilmiştir. Üretilen kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu (TAPPI T494 om-01),
patlama indisi (TAPPI T403 om-15) ve yırtılma indisi (TAPPI T414 om-98, optik
özelliklerinden parlaklık (ISO 2469:2014) ve sarılık (ASTM E313) değerleri ilgili standartlara
bağlı kalınarak belirlenmiştir. Her bir pişirme deneyinden elde edilen kağıt hamurlarından
üretilen kağıtlara 5 tekrar yapılmış ve ortalamaları hesaplanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Buğday saplarından Soda-KBH4 yöntemi ile elde edilen kağıt hamurlarına ait verim
fiziksel ve optik özellikler aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 6. Buğday saplarından elde edilen kağıt hamurlarına ait verim, fiziksel ve optik özellikler

222

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Deney
No

KBH4
oranı
(%)

Toplam Kopma
Verim
Uzunluğu
(%)

(km)

Yırtılma

Patlama

İndisi

İndisi

(mN.m2.g-

(kPa.m2 g- (ISO)

1

)

1

Parlaklık

Sarılık
(E313)

)

1

0.0

49.21

6.01

5.47

3.04

37.91

50.90

2

0.3

49.84

6.77

6.59

3.15

41.18

50.00

3

0.5

49.35

7.65

6.45

3.30

41.86

49.85

4

0.7

50.59

7.37

6.75

3.10

40.22

51.06

Tablo 2 incelendiğinde, pişirme ortamına ilave edilen KBH4 ile toplam verimde yaklaşık
%2.80 oranında artış göstermiştir. Gülsoy ve ark., (2016) sahil çamı yongalarından Kraft-KBH4
yöntemi ile kağıt hamuru üretmişler ve KHB4’ün kağıt hamuru ve kağıt özellikleri üzerine
etkisini araştırmışlarıdır. Bu çalışma sonucunda %2 KBH4 kullanıldığında elenmiş veriminin
%46.21’den %53.90’a çıktığını tespit etmişlerdir. KBH4 güçlü bir indirgen olması ve pişirme
sırasında selüloz zincirinin indirgen ucundaki karbonil grubunu hidroksil grubuna indirgeyerek
muhtemel soyulma reaksiyonunu durdurmasıyla ulaşıldığı söylenebilir. (Hafizoglu, 1982;
Courchene, 1998; Tutus ve Eroglu, 2003; Tutus ve Eroglu, 2004; Tutus ve Usta 2004; Istek ve
Gunteki, 2009).
Buğday saplarından soda yöntemi ile kağıt hamuru üretiminde ortama %0.7 oranında
KBH4 ilavesi ile kopma uzunluğu, yırtılma ve patlama indisi sırasıyla %22.63, %23.40 ve
%2.99 oranlarında artmıştır (Şekil 1). Optik özelliklerden parlaklık değeri ise KBH4 ilavesi ile
yaklaşık %6.09 oranında yükselmiştir (Şekil 2). Sarılık değerinde ise kayda değer bir etki
göstermemiştir.
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Şekil 2. KBH4 oranının kağıt hamuru fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Şekil 3. KBH4 oranının kağıt hamuru optik özellikleri üzerine etkisi
Yapılan birçok çalışmada, borlu bileşiklerin pişirme sırasında soyulma reaksiyonunu
önleyerek karbonhidratların daha az zarar görmesini sağladığını ve bu nedenle de üretilen
kağıtların fiziksel ve optik özelliklerinin iyileştiği bildirilmiştir (Akgül ve ark., 2007; Çöpür ve
Tozluoğlu, 2008; İstek ve Özkan, 2008; İstek ve Gönteki, 2009; Gümüşkaya ve ark., 2011;
Erişir ve ark., 2015; Gülsoy ve ark., 2016).
SONUÇLAR
Soda yönteminde pişirme ortamına belirli oranlarda ilave edilen KBH4, kağıt hamuru
verimini arttırırken elde edilen kağıt hamurlarının parlaklık değerlerini önemli derecede
etkilemiştir. Pişirme ortamına %0.7 oranında KBH4 ilave edilmesi ile parlaklık değeri yaklaşık
%6.1 artış göstermiştir. Kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu, patlama ve yırtılma
indislerini de olumlu yönde etkilemiştir.
Ülkemiz ve dünyada kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi odun hammaddesi
yetersizliğinden dolayı alternatif hammaddeler aramaya yönelmiştir. Oduna ikame olarak
büyük bir potansiyele sahip tarımsal artıkların bu sektörde değerlendirilmesi hammadde
sorununun çözümünde önemli bir rol oynamaktadır.
Ayrıca, buğday saplarından elde edilen kısa lifli hamurlar ve bunlardan üretilen
kağıtların kopma, patlama ve yırtılma mukavemetlerinin yanında optik özellikleri de yüksek
çıkmaktadır. Buğday saplarından elde edilen ağartılmamış ve ağartılmış hamurlar uzun lifli
hamurlara belirli oranlarda katılarak kağıt üretiminde kullanılabilir.
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KAHRAMANMARAŞ KAĞIT FABRİKASI ATIK SULARININ ARITILMASI

Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ1
Öğrt. Gör. Ahmet LEBLEBİCİ 2
Özet
Kağıt endüstrileri çevreyi kirleten endüstriler içinde yer almakta ve gerek çevresel
gerekse yasal baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Kağıt fabrikalarında kirlenmenin önemli bir
kısmı genellikle sulu süspansiyondaki maddelerden ileri gelmektedir. Bu nedenle, kağıt
fabrikalarında su kirlenmesini en aza indirmek ve sürekli kontrolünü sağlamak önemlidir.
Bu çalışmada; Kahramanmaraş kağıt fabrikasında kullanılan temiz ve atık suların
özellikleri tespit edilmiştir. Atık sularda kimyasal arıtma ve renk açma işlemleri uygulanmış
olup bu sular pit, hidrojen peroksit ve ozon ile muamele edilmiştir.
Sonuç olarak, Kahramanmaraş kağıt fabrikası atık sularının pit, hidrojen peroksit ve
ozon ile muamelesinde; pH, kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, balık biyodeneyi ve
inorganik madde miktarlarında genel olarak bir azalma tespit edilmiştir. Ayrıca, atık suyun
rengini açmak amacıyla uygulanan hidrojen peroksit ve ozon muamelesinde ise koyu
kahverengi olan atık su, berrak renge dönüşmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, kağıt fabrikası, atık su, arıtma
WASTEWATER TREATMENT OF KAHRAMANMARAŞ PAPER MILL
Abstract
Paper industries are among the industries polluting the environment and face
environmental and legal pressures. A significant portion of the contamination in the paper mills
is usually caused by the substances in the aqueous suspension. Therefore, it is important to
minimize water contamination and ensure continuous control in paper mills.
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In this study; the properties of fresh water and wastewater used in Kahramanmaraş paper factory
were determined. Chemical purification and bleaching processes were applied to paper mill
wastewaters and pit, hydrogen peroxide and ozone were used in this process.
As a result, the treatment of Kahramanmaraş paper mill wastewater with pit, hydrogen peroxide
and ozone; a general decrease in pH, chemical oxygen demand, suspended solid matters, fish
biotest and inorganic substances were determined. In addition, the paper mill dark brown
wastewater has become clear color with hydrogen peroxide and ozone treatments.
Keywords: Kahramanmaraş, paper mill, wastewater, treatment.
GİRİŞ
Dünyada artan nüfusa bağlı olarak gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme, gün geçtikçe
artan çevre kirliliği problemini de beraberinde getirmiştir. Bugün çevre kirliliği doğal çevrenin
dengesini bozar duruma gelmiştir ve insan yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Su kirliliği
ise çevre kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Kağıt endüstrileri çevreyi en fazla kirleten endüstriler içinde yer almakta, çevresel ve
yasal baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Hava ve su kirlenmesini en aza indirmek ve sürekli
kontrolünü sağlamak, kağıt maliyetlerini de etkileyen pahalı yatırımları gerektirmektedir
(Eroğlu ve Usta, 2004 ; Silveri and Wagner, 1998).
Atık kağıt geri dönüşüm fabrikalarında kirlenmenin önemli bir kısmı genellikle atık
kağıtlardan ileri gelmektedir. Ülkemizde toplanan atık kağıtların çok önemli bir kısmı
çöplerden ve çöplüklerden geri dönüşüme gönderilmekte olup organik atık içerikleri, lif
kırıntıları, dolgu ve kuşeleme de kullanılan CaCO3, TiO2 ve kaolen gibi inorganik maddeler
bunlardan bazılarıdır (Kırcı, 2007).
Bu çalışmada, Kahramanmaraş kağıt fabrikasında kullanılan temiz ve atık suyun
özellikleri tespit edilmiştir. Atık sulara kimyasal arıtma ve renk açma işlemleri uygulanmış olup
bu sular; pit (Gavur gölü toprağı), hidrojen peroksit ve ozon ile muamele edilmiştir. Bununla
birlikte, üretimde kullanılmış atık su belirli koşullarda fizikokimyasal arıtma sistemlerinden
geçirilerek standart değerlere çıkarılmaya çalışılmış ve optimum arıtma koşulları belirlenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada Kahramanmaraş kağıt fabrikası taze ve atık suları kullanılmıştır.

228

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Kahramanmaraş kağıt fabrikası taze ve atık suların analiz değerleri TSE standartlarına
bağlı kalınarak tespit edilmiştir (Anonim, 1989).
Deneyler için kullanılacak her bir üretim çeşidine (fluting, gri karton ve test liner) ait
atık su deşarj edilecek ortama verilmeden önceki bölgelerden her saat başı birer litre (24 saat),
alınarak karıştırılmış ve KSÜ Orman Fakültesi, orman Endüstri Mühendisliği bölüm
laboratuvarına analizler için buzdolabında 5 oC sıcaklık da muhafaza edilmiştir. Deneylerden
önce fabrikadan çevreye deşarj edilen atık suyun analizi yapılarak giderimi amaçlanan bazı
inorganik maddeler (Na+1, Fe+2, Ca+2, K+2, Zn+2, Mg+2, Cu+2 ve Pb+2), debi, askıda katı madde
miktarı ve kimyasal oksijen ihtiyacı miktarları ölçülmüş ve balık biyo deneyleri yapılmış ve Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde (Anonim, 2004) verilen değerlerle karşılaştırılmıştır
(Anonim, 2004).
Daha sonra, Kahramanmaraş kağıt fabrikası atık sularına; fizikokimyasal arıtma
yöntemlerinden flottasyon (yüzdürme) ve kimyasal arıtma ve renk açma yöntemlerinden; Pit,
hidrojen peroksit ve ozon ile muamele işlemleri ayrı ayrı uygulanmış olup bu işlemler
sonucunda yine arıtılmış suda; debi, inorganik maddeler ve oranları, askıda katı madde miktarı
ve kimyasal oksijen ihtiyacı miktarları, su rengi ve balık biyo deneyleri yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Kahramanmaraş kağıt fabrikası taze suyun özelliklerine ait bulgular
Kahramanmaraş kağıt fabrikasında 5 adet kuyu bulunmakta olup su ihtiyacını bu
kuyulardan karşılamaktadır. Kuyulardan alınan sular ana su deposuna birikmekte ve buradan
fabrikaya dağıtılmaktadır. Fabrikada içme ve kullanma suyu Ultra Viyole lamps cihazından
geçirilerek dezenfekte işlemi yapılmaktadır. Kullanılan içme ve kullanma suyunun özellikleri
aşağıdaki Tablo 1’de ve kuyu suyunda bulunan Na+1, Fe+2, Ca+2, K+2, Zn+2, Mg+2, Cu+2 ve Pb+2
miktarları Tablo 2’de verilmiştir (Leblebici, 2007 ; Bailey et all. 1999).
Tablo 1. Kahramanmaraş kağıt fabrikasında kullanılan içme ve kullanma suyunun özellikleri.
Renk ve Koku
Görünüş Tad

Renksiz, Kendine
Berrak

has

Sertlik

o

26 F

Amonyak Nitrit
(NH3)

(-)

(NO-)

(-)
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Klorür
(Cl-)

Toplam
Organik pH

Tortu

Madde

17.75

2,7

ppm

ppm

7,6

(-)
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Tablo 2. Kahramanmaraş kağıt fabrikasında kullanılan kuyu suyunda bulunan Na+1, Fe+2, Ca+2,
K+2, Zn+2, Mg+2, Cu+2 ve Pb+2miktarları (ppm) .
Na+1

Fe+2

Ca+2

K+2

Zn+2

Mg+2

Cu+2

Pb+2

85.690

2.507

55.644

6.331

0.020

58.069

0.039

0.450

Kahramanmaraş kağıt fabrikası yarı kapalı sistemle çalışmaktadır. İşletmeden gelen atık
sular ilk önce çökeltme havuzuna alınmakta, burada atık su içerisinde bulunan kum, taş ve
benzeri ağır çisimler çökeltilmekte, devam eden atık su 200 mesh’lik elekten geçirilmekte,
buradaki amaç ise atık su içerisinde bulunan son kırıntı elyafların geri kazanımını sağlamaktır.
Dışarı verilen atık su miktarı yaklaşık olarak saatte 200 m3 tür. Bu çalışmada deşarj edilen
(dışarı atılan) atık suların arıtılarak tekrar kullanılması hedeflenmektedir.

Kahramanmaraş kağıt fabrikası atık suyunun özelliklerine ait bulgular
Kahramanmaraş kağıt fabrikası yarı kapalı sistemle çalışmaktadır. İşletmeden gelen atık
sular ilk önce çökeltme havuzuna alınmakta, burada atık su içerisinde bulunan kum, taş ve
benzeri ağır çisimler çökeltilmekte, devam eden atık su 200 mesh’lik elekten geçirilmekte,
buradaki amaç ise atık su içerisinde bulunan son kırıntı elyafların geri kazanımını sağlamaktır.
Dışarı verilen atık su miktarı yaklaşık olarak saatte 200 m3 tür. Bu çalışmada deşarj edilen
(dışarı atılan) atık suların arıtılarak tekrar kullanılması hedeflenmektedir. Kahramanmaraş kağıt
fabrikası atık suyunun analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir (Leblebici, 2007).
Tablo 3. Kahramanmaraş kağıt fabrikası atık su analiz değerlerine ait bulgular
Parametreler

Birim

pH

-

AKM

Analiz
sonuçları

Parametreler Birim

Analiz
sonuçları

Cr+6

(ppm) <0,005

(ppm) 1920

Ni

(ppm) 0,029

Yağ ve Gres

(ppm) <10

Cd

(ppm) <0,005

KOİ

(ppm) 2593

Fe

(ppm) 5,562

7,02
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S-2

(ppm) 0,089

Toplam

Kjeldahl (ppm)

azotu

Al

(ppm) 20,39
(ppm)

40816

Pb

0,106

NH4-N

(ppm) 1,568

Cu

(ppm) 0,194

Serbest Siyanür

(ppm) 0,002

Zn

(ppm) 0,453

Toplam Krom

(ppm) 0,054

Hg

(ppm) <0,002

Kahramanmaraş kağıt fabrikasından alınan atık su (fluting, gri karton ve test liner)
karışımındaki bazı inorganik madde (Na+1, Fe+2, Ca+2, K+2, Zn+2, Mg+2 ve Cu+2) miktarları,
kimyasal oksijen ihtiyacı ve askıda katı madde miktarı ölçülmüş ve bunları standart değerlere
yaklaştırmak için; flottasyon, Pit, Hidrojen peroksit ve Ozon uygulamaları yapılmış ve elde
edilen değerler Tablo 4’de Flottasyon (yüzdürme) ve Pit, Hidrojen peroksit ve Ozon
Uygulamalarına ait Bulgular ve Tablo 5’ deki Çevre ve Orman Bakanlığı kirli sulara ait
parametreler ve standart sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır (Leblebici, 2007).
Aşağıda Tablo 4’de, kağıt fabrikası atık sularının pH’ı 7.68 iken flottasyon sonunda
7.02’ ye ve pit muamelesi ile de 6.88’ e, hidrojen peroksit ve ozon ile 5.46’ ya kadar
düşürülmüştür. Yine atık suyun debisi 153 olup, flottasyon sonunda 160’ a, ve pit muamelesi
ile 165’ e, hidrojen peroksit ile 158 ve ozon ile 157’ ye kadar yükselmiştir. Kimyasal oksijen
isteği ise atık suda 2593 ppm iken, flottasyon işlemiyle 2476’ ya, ozon muamelesi ile de 993’
e kadar düşmüştür. Pit, hidrojen peroksit ve ozon uygulamasından sonra yapılan balık
biyodeneyi 8 olarak belirlenmiş olup standart değerler arasında kalmıştır. AKM (ppm) atık suda
1920 iken flottasyon sonunda 1843’ e, ve pit 350’ye ve hidrojen peroksit muamelesiyle 280’ e
kadar düşmüştür (Leblebici, 2007).
Tablo 4. Flottasyon (yüzdürme) ve Pit, Hidrojen peroksit ve Ozon Uygulamalarına ait Bulgular
Yöntemler
Parametreler

Atık su

Flottasyo

Pit

Hidroje

Ozon

n

n

Peroksit
pH

7.68

7.02

6.88
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5.46

5.46
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Debi (m3/t)

153

160

165

158

157

KOİ (ppm)

2593

2476

-

-

993

AKM (ppm)

1920

1843

350.40

280.33

475.3

Balık

-

-

8

8

8

Koyu

Kahve

Açık

Berrak

Berra

Kahve

Rengi

biyodeneyi
Renk

k

Kahve

Rengi

Rengi

Na (ppm)

217

215

205

219

256

Fe (ppm)

5.56

5.08

14.78

2.70

3.53

K (ppm)

25.33

24.79

20.30

18.20

19.97

Zn (ppm)

0.45

0.41

0.19

0.28

0.24

Mg (ppm)

55.07

54.97

129.45

106.93

122.7

Cu (ppm)

0.194

0.185

0.09

0.11

0.12

Tablo 5. Çevre ve Orman Bakanlığı, kirli sulara ait parametreler ve standartları (Anonim, 2004).
Parametreler

Birim

Standart
7.70

pH
Debi

m3/saat

150

Kimyasal Oksijen İsteği (KOİ)

ppm

870

Askıda Katı Madde (AKM)

ppm

80

Balık Biyodeneyi (ZSF)

-

8

Renk

-

Berrak

Na+1

ppm

85.69
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Fe+2

ppm

2.51

K+2

ppm

6.33

Zn+2

ppm

0.02

Mg+2

ppm

58.07

Cu+2

ppm

0.04

Atık suyun rengi koyu kahverengi iken flottasyon ve Pit ile açık kahverengine ve
hidrojen peroksit ve ozon muamelesi ile de oldukça berrak renge ulaşmıştır.
Sözkonusu arıtma ve renk açma yöntemleriyle muamele sonunda inorganik maddelerden Na,
Fe, K, Zn, M ve Cu miktarlarının bir kısmında önemsiz azalma bir kısmında ise artışlar olduğu
belirlenmiştir.
Kahramanmaraş kağıt fabrikası üretiminde kullanılan kuyu suyundaki inorganik madde
miktarlarına bakıldığında bazı inorganik madde miktarlarının fazla olduğu ve bununda direk
olarak sonuçları etkilediği ve yüksek çıktığı görülmüştür. Bu nedenle kuyu suyu üretimde
kullanılmadan önce pit ile muamele edilmeli ve daha sonra üretimde kullanılmalıdır.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, Kahramanmaraş kağıt sanayiine atık suların arıtılmasında ön bir
flottasyon kademesinden sonra hidrojen peroksit uygulaması ile Çevre ve Orman Bakanlığı su
kirliği kontrol yönetmeliğinde verilen standart değerlere yaklaşıldığı görülmüştür.
Ülkemizde her türlü kağıt ve karton üretiminde ilk kullanımdan sonra atık suyun
atılması yerine arıtılarak birçok kez kullanarak su israfının ve aşırı su kullanımının önüne
geçilmelidir.
Sonuç olarak, söz konusu yöntemlerin uygulanması durumunda Kahramanmaraş kağıt
fabrikası atık suları standartlarda verilen değerlere ulaştırılacak ve kağıt fabrikasının çevreyi
kirletmeye olan etkisi en aza indirilecektir.
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Doğu Akdeniz Yöresi Okaliptus Diri Ve Öz Odunları Lif Morfolojisınin
Kâğıt Yapımına Uygunluğunun Araştırılması
Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ1
Prof. Dr. İbrahim BEKTAŞ2
Gamze GÜLTEKİN3
Özet
Okaliptus odunu kâğıt endüstrisi için önemli türlerden biridir. Bu bildiride, okaliptus
odununu oluşturan başlıca lifsel karakterli hücrelerin morfolojik özelliklerini diri (DO) ve öz
(ÖO) odunlarına göre incelenerek, bu özelliklerin kâğıt yapımına uygunluğu araştırılmıştır. Bu
amaç doğrultusunda test materyali olarak, Türkiye’de egzotik olarak yetiştirildiği Tarsus
yöresinden temin edilen okaliptus (Eucalyptus grandis) odunları kullanılmıştır.

Yapılan

testlerde okaliptus diri ve öz odunlarında, lif uzunluğu (DO:1.34 mm, ÖO:1.28 mm), lif
genişliği (DO:28.48 μ, ÖO:26.92 μ), lümen çapı (DO:14.06μ, ÖO:11.73 μ) ve hücre çeper
kalınlığı (DO:14.41μ, ÖO:14.35 μ) olarak ölçülmüştür. Bu ölçümlere dayanılarak lifsel
yapıdaki hücrelerin morfolojik özelliklerinden Keçeleşme oranı, Elastikiyet Katsayısı, Katılık
katsayısı, Runkel sınıflaması ve F faktörü, diri ve öz odunlar için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Bildiri kapsamında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile okaliptus diri odunun, öz
odunundan kâğıt üretimine daha uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimler: Okaliptus, diri odun, öz odun, morfolojik özellikler, kâğıt yapımı.
Investigation of the suitability for paper making of eucalyptus sapwood and heartwood
fiber morphology
Abstract
Eucalyptus wood is one of the important species for the paper industry. In this paper,
the morphological characteristics of the main fibrous cells forming the eucalyptus wood was
examined according to the sap (SW) and heart (HW) woods and the suitability of these
properties to the paper production was investigated. For this purpose, eucalyptus (Eucalyptus
grandis) trees were used as test material obtained from Tarsus region where exotic grown in

1Prof.

Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46100,
Kahramanmaraş, Türkiye, E-mail: atutus@ksu.edu.tr
2 Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46100,
Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş,
Türkiye.
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Turkey. In the performed tests were measured eucalyptus sapwood and fiber length as fiber
length (SW: 1.34 mm, HW: 1.28 mm), fiber width (SW: 28.48 μ, HW: 26.92 μ), lumen diameter
(SW: 14.06μ, HW: 11.73 μ) and cell wall thickness (SW: 14.41μ, HW: 14.35 μ).Based on these
measurements, felting power, flexibility coefficient, rigidity coefficient, Runkel index and F
ratio were calculated separately for sapwood and heartwood. It has been concluded that
eucalyptus sapwood is more suitable than the heartwood for the paper making.
Key words: Eucalyptus, sapwood, heartwood, morphological properties, paper making.
GİRİŞ
Orman endüstrisinde, ağaç malzemenin sahip olduğu anatomik, kimyasal, fiziksel ve
mekanik özellikleri onun kullanım yerini büyük oranda etkilemektedir. Başta ağaç türü olmak
üzere ağacın özelliği; diri odun-öz odun oranına, yaşına, çapına, kimyasal ve morfolojik
özellikleri ile yetişme yeri koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Bu yüzden ağaç malzemenin
endüstri dallarına uygunluğunu belirlemede söz konusu özelliklerin bilinmesi büyük önem
taşımaktadır (Bozkurt ve Erdin, 1997).
Odun hammaddesinin anatomik (öz odun, diri odun miktarı ve özellikleri) ve kimyasal
özellikleri, kâğıt endüstrisi ve diğer odun endüstrilerinde çok önemli etkiye sahiptir. Odunsu
maddeler karmaşık morfolojik ve kimyasal yapıya sahip olduğundan, heterojen fiziksel ve
kimyasal özelliklerde olduğu için; hem masif odunun kullanım yerleri için hem de kâğıt hamuru
üretimi için heterojenlik miktarının bilinmesi önemlidir (Eroğlu, 1990).
Liflerin boyları iğne yapraklılarda ortalama (ort.) 3-5 mm, çapları 20-40 µ; yapraklı
ağaçlarda 1-2 mm, çapları 10-50 µ kadardır (Bozkurt ve Erdin, 1997).
Klemm boyutlarına göre lifleri; 2-3 mm uzunluğundaki lifler uzun lifler, 1-2 mm
uzunluğundaki lifler orta uzunlukta lifler, 0,1-1 mm uzunluğundaki lifler ise kısa lifler olarak
sınıflandırmıştır(Casey, 1960).
Kâğıt hamuru üretiminde kullanılan hammaddeler özellikle genç odun, yaşlı odun, diri
odun ve öz odun özellikleri kâğıt hamuru üretimine ve kâğıt kalitesi üzerine etkilidir. Özellikle
kimyasal yapısındaki farklılıklar, lif morfolojik özellikleri ve ekstraktif madde içeriği kâğıt
özellikleri üzerine önemli etkiler yapmaktadır (Eroğlu ve Usta, 2004).
Kâğıt hamurunun kalitesi ve kullanım yeri bakımından lif boyutlarının önemi büyüktür
(Kırcı, 2006). Lif uzunluğu kâğıdın yırtılma, çekme, katlama ve patlama dirençleri üzerine
etkilidir ve kâğıt endüstrisinde uzun lifler tercih edilir.
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Lif uzunlukları okaliptusun türlerine, yaşına ve ağacın gelişimine göre değişmektedir.
Okaliptusun diri odununda allejik ve gallik asit yanında vanilik, sirinjik, ve triterpen asitler ve
beta sitosterol, öz odunda ise fenoller diri odundan daha fazladır (Hillis ve Brown, 1978).
Kaliteli kâğıt hamuru üreriminde okaliptus odunundan elde edilen kâğıt hamuru tercih
nedenidir. Geniş ve 0.6-14 mm uzunluğundaki liflere sahip odun yapısı kağıdın dayanıklı
olmasını sağlamaktadır (Campbell ve Hartley, 1978).
Günlaştı (1978)’de yaptığı çalışmada, selüloz ve kâğıt sanayinde okaliptus odunun
kullanım olanaklarını araştırmıştır. Ülkemizde özellikle Çukurova bölgesinde ambalaj sanayi
ve yakacak odun olarak kullanılmakta olan okaliptus odununun diğer ülkelerde olduğu gibi
kâğıt ve selüloz sanayinde kullanım olanaklarının olduğunu bildirmiştir. Ülkemizdeki okaliptus
türleri içerisinde E.camaldulensis’in ise ülkemiz koşullarına iyi uyum sağlayan tür ve odun
liflerinin kısa olması nedeniyle selüloz ve kâğıt sanayinde iğne yapraklı ağaç odunlarıyla
birlikte kullanılmakta olduğunu rapor etmiştir.
Sharma ve ark. (2011), Okaliptus (O.grandis)’in morfolojik ve kâğıt hamuru
özelliklerini incelemişlerdir. Buna göre, lifsel özelliklerinden lif boyu 0.92 mm, lif genişliği
19.2 µ, lümen genişliği 6.67 µ, runkel oranı 1.88, elenmiş verim %45.13, kappa numarası 18.7
olduğunu tespit etmişlerdir.
El-Moussaouiti ve ark. (2012), O. Camaldulensis’nin kimyasal, morfolojik, hamur ve
kâğıt özelliklerini incelemişlerdir. Buna göre, lif özelliklerine bakıldığında lif boyu 0.70 mm,
lif genişliği 10.1 µ, lümen genişliği 5.5 µ, fleksibite oranı 54, rijidite katsayısı 0.46, runkel
oranını 0.84 olarak belirlemişlerdir. Kimyasal özelliklerinden, ekstraktif miktarı %6.6, sıcak su
çöz. %6.7, klason lignin oranı %27.2, kül oranı %0.5, hamur verimi %45.7, kappa numarası
18.8 olduğunu tespit etmişlerdir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada test materyalleri, Tarsus yöresinden temin edilen ortalama 20 yaşlarında
egzotik ağaç türlerimizden Okaliptus (Eucalyptus grandis) kullanılmıştır. Araştırmada
kullanılan ağaç türleri TS 4176’ya uygun olarak seçilmiştir. Deney numuneleri ilgili
standartlara uygun olarak bu ağaçlardan hazırlanmıştır.
Örneklerin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi için X40’lık objektifte lif uzunluğu,
lif genişliği, lümen çapı ve çift çeper kalınlığı ölçülmüştür. TAPPI T 232 cm-85 standardına
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bağlı kalınarak projeksiyon yöntemi ile lif boyutlarının ölçümü yapılmıştır. Bu ölçümlere
dayanılarak elastiklik oranı, keçeleşme oranı, runkel sınıflaması, rijidite (katılık katsayısı) ve F
oranları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
Keçeleşme Oranı

: Lif Uzunluğu / Lif Genişliği

Elastikiyet Katsayısı : Lümen Çapı * 100 / Lif Genişliği
Katılık Katsayısı

: Hücre Çeper Kalınlığı / Lif Çapı * 100

Runkel Sınıflaması

: Hücre Çeper Kalınlığı * 2 / Lümen Çapı

F Faktörü

: Lif Uzunluğu / Hücre Çeper Kalınlığı * 100

BULGULAR VE TARTIŞMA
Söz konusu tez çalışmasında sarıçam, kızılçam, okaliptus, kavak türlerinin morfolojik
özellikleri (lif uzunluğu, lif genişliği, lümen genişliği, çeper kalınlığı) incelenmiştir. Tablo 1’de
morfolojik ölçümlerin sonuçları görülmektedir.
Tablo 1: Okaliptus diri ve öz odunlarında morfolojik ölçüm sonuçları
Eucalyptus Lif boyu (mm)

Lif genişliği (µ)

Lümen çapı (µ)

Çeper kalınlığı (µ)

grandis

Ortalama S.sapma Ortalama S.sapma Ortalama S.sapma Ortalama S.sapma

Diri odun

1.34

0.17

28.48

4.8

14.06

4.8

14.41

3.99

Öz odun

1.28

0.17

26.92

4.5

11.73

3.9

14.35

3.54

Ortalama

1.31

-

27.7

-

12.90

-

14.38

-

Tablo 1’de verilen değerler incelendiğinde, okaliptus diri odunlarının morfolojik
özelliklerine ait değerlerin, öz odunda ölçülen değerlerden daha büyük olduğu görülür. Bu
veriler dayanılarak DO/ÖO oranları hesaplandığında lif uzunlukları arasında 1.05, lif
genişliklerinde 1.06, lümen çaplarında 1.20 ve çeper kalınlıkları arasında 1.00 değerleri elde
edilir. Bu oranlara bakılarak, okaliptus diri odunlarının kâğıt üretimine öz odunlarından daha
elverişli olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili literatürler tarandığında morfolojik özelliklere ait
muhtelif ağaç türlerinde yapılmış diri ve öz odunlara ait verilerden ziyade ortalama değerlere
ait çalışmalara rastlanılmaktadır. Örneğin, Gürboy ve Özden (1994)’de, okaliptus (E.grandis)
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DO’un lif boyu 0.63 mm, lif genişliği 24.11 µ, lümen genişliği 7.15 µ, çeper kalınlığı 8.48 µ ve
ÖO’un lif boyu 0.57 mm, lif genişliği 20.11 µ, lümen genişliği 6.23 µ, çeper kalınlığı 6.94 µm
şeklinde ölçülmüştür. Bunlardan bazılarında, Karaçam (P.nigra) DO’un lif boyu 2.64 mm, lif
çapı 44 µ, lümen çapı 30.2 µ, ÖO’un lif boyu 1.44 mm, lif çapı 38.5 µ, lümen çapı 26 µ (İstek
ve ark., 2010), Doğu ladini (P.orientalis)’nin lif boyu 3.02 mm, lif çapı 42 µ, lümen çapı 38.56
µ (Ay ve Şahin, 1998), Radiata çamı (P.radiata)’nın lif boyu 2.3 mm, lif genişliği 32.6 µ (Evans
ve ark., 1999), Sarıçam (P.sylvetris)’ın lif boyu 2.15 mm, lif genişliği 33.1 µ ve P.contorta’nın
lif boyu 2.23 mm, lif genişliği 31.7 µ (Sable ve ark., 2012) olduğu tespit edilmiştir. Yine, Melez
kavak (P.deltoides) DO’un lif boyu 1.49 mm, lif çapı 21.2 µ, lümen genişliği 13.7 µ, çeper
kalınlığı 3.5 µ, ÖO’un lif boyu 1.26 mm, lif çapı 20.5 µ, lümen genişliği 13.7 µ, çeper kalınlığı
3.2 µ (Cobas ve ark., 2013), Pavlonya (P.fortunei L.)’nın lif boyu 1.002 mm, lif çapı 35.44 µ,
lümen genişliği 26.49 µ (Ashori ve Nourbakhsh, 2009) ve Kara kavak (P.nigra)’ın lif boyu 0.94
mm, lif çapı 28.93 µ, lümen genişliği 21.96 µ (Kar, 2005); Adi gürgen (C.bet ulus)’in lif boyu
1.23 mm, lif çapı 20.22 µ, lümen genişliği 9.2 µ (Alkan ve ark., 2003) olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu literatürlerde ortaya konan morfolojik ölçüm sonuçlarının, özellikle Gürboy ve
Özden (1994) tarafından yapılan E.grandis ‘e ait ölçümlerin okaliptus odunu DO ve ÖO için
Tablo 1’de verilen değerlere paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmeler
ışığında, Tablo 2’de okaliptus için elde edilen morfolojik ölçüm sonuçları, diğer bazı ağaç
türleri ile karşılaştırılmıştır.
Tablo 2: Okaliptüs ile diğer bazı ağaçların lif boyutları
Morfolojik

Lif boyu

Lif genişliği

Lümen çapı

Çeper kalınlığı

özellikler

(mm)

(µ)

(µ)

(µ)

Okaliptus DO

1.34

28.48

14.06

14.41

Okaliptus ÖO

1.28

26.92

11.73

14.35

Sarıçam DO

4.94

69.71

33.13

36.57

Sarıçam ÖO

3.64

64.54

32.64

31.89

Kızılçam DO

6.13

78.87

36.78

42.09

Kızılçam ÖO

3.71

65.91

34.84

31.22

Kavak DO

1.49

46.51

24.50

22.00

Kaynak

-
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Kavak ÖO

1.31

44.98

24.43

20.45

Meşe DO

1.24

22.50

9.80

12.7

Meşe ÖO

0.97

18.40

9.40

9.00

Kayın DO

1.22

23.75

6.14

17.61

Kayın ÖO

1.08

22.36

6.04

16.32
Ataç,2009

Karaçam DO

2.39

42.00

30.40

11.60

Karaçam ÖO

1.58

36.50

25.00

11.50

Göknar DO

3.58

49.58

39.50

10.08

Göknar ÖO

2.74

41.33

31.72

9.610

Ağaç malzemenin kâğıt üretimine uygunluğunun göstergelerinden biri de, morfolojik
özellikleri üzerinden hesap edilen ve lifler arasındaki ilişkileri gösteren Elastiklik katsayısı,
Keçeleşme oranı, Runkel sınıflaması ve Katılık katsayılarıdır. Bu hesaplamalar sonucu elde
edilen oransal değerler kağıtın direnç özellikleri hakkında önemli bilgiler verir. Okaliptus
odununda hesaplanan DO ve ÖO’lara ait lif boyutları arasındaki söz konusu katsayılar Tablo
3’te görülmektedir.
Tablo 3: Okaliptus DO ve ÖO’larına ait morfolojik katsayılar
Katılık

F

Eucalyptus

Elastiklik

Keçeleşme

Runkel

grandis

katsayısı

oranı

sınıflaması katsayısı

oranı

Diri odun

49.37

47.19

1.02

25.31

930

Öz odun

43.76

46.85

1.28

28.21

892

Ortalama

46.57

47.02

1.15

26.76

911

Tablo 3’teki veriler DO ve ÖO açısından ele alındığında, lümen çapının lif genişliğine
bölünerek 100 ile çarpılmasıyla hesaplanan Elastikiyet Katsayısı (Ek) 4 grup altında
incelenmektedir ( I.Grup : Ek.> 75, II. Grup : 50<Ek.<75, III. Grup :30 < Ek.< 50, IV. Grup :
Ek.<30) (Tank, 1981). Bu sınıflandırmaya göre, Okaliptus DO II. grupta, ÖO ise III grupta yer
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almaktadır. Keçeleşme oranı kağıdın fiziksel özelliklerinden olup kağıdın kopma, patlama,
yırtılma ve çift katlama direnci ve sağlamlığını olumlu yönde etkilemektedir ve 70’in üzerinde
olması istenir(Kırcı, 2000; Bektaş ve ark.,1999). Bu değerlendirmelere göre,

Okaliptus

odununda DO ve ÖO keçeleşme oranları beklenen seviyenin altında kalmaktadır. Çift çeper
kalınlığının lümen çapına bölünmesi ile Runkel Sınıflaması değeri elde edilmektedir. Runkel
sınıflaması 1’den büyük lifler kalın çeperli, 1’e eşit olan lifler orta kalın çeperli ve 1’den küçük
olan lifler ise ince çeperli liflerdir. Selüloz ve kağıt yapımına en uygun lifler ince çeperli lifler
olup orta kalın çeperli lifler de selüloz ve kağıt yapımına uygundur ve kalın çeperli lifler ise
selüloz ve kağıt yapımına en az uygun lifler olarak değerlendirilmektedir. Runkel oranında
düşüş meydana geldiğinde lif boyuna bağlı bir özellik olan yırtılma direnci dışında, patlama
ve kopma direnci

gibi fiziksel direnç özellikleri olumlu yönde etkilenmektedir. Runkel

Sınıflaması bakımından, kâğıt yapımına okaliptus DO’larının (1.02) ÖO’lardan (1.28) daha
olduğu Tablo 3’ten görülmektedir. Katılılık katsayısı değerinin yüksek olması kâğıdın fiziksel
direnç özelliklerini (kopma, yırtılma, patlama ve çift katlama direnci) olumsuz olarak
etkilemektedir(Bektaş ve ark., 1999). F oranının yüksek değerde olması ise oldukça elastik bir
yapıya sahip olan liflerin kâğıt yapımına uygunluğunu göstermektedir(Bektaş, 2018;
Ekhuemelo ve Udo, 2016). Ayrıca lif esnekliği de kâğıt üretiminde önemli bir rol oynayan bir
kâğıt hamuru özelliğidir(Rusu ve ark. 2011). Tablo 3’te verilen F oranlarına göre okaliptus
odunu liflerinin oldukça elastik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
Diğer yandan, Aslan ve ark. (2008)’de Okaliptus (E.camaldulensis)’de keçeleşme
oranını 57.61, elastikiyet oranını 50.40, runkel oranı 0.98 ve katılık katsayısı 24.70 olduğunu
rapor etmişlerdir. Erten ve İlter (1995) Karaçam’da keçeleşme katsayısını 84.50, esneklik
oranını 85.7, runkel oranını 0.17, rijidite katsayısını 7.12 olarak hesaplamıştır.
Buraya kadar yapılan değerlendirmeler ışığında, kâğıtların fiziksel direnç özellikleri ile
odunun morfolojik yapısı arasında çok sıkı bir ilişkinin varlığı anlaşılmaktadır. Özellikle
odundaki lifsel hücrelerin bu ilişkilerde çok önemli etkileri söz konusudur. Tablo 4’te kâğıdın
bazı fiziksel dirençleriyle odun lifleri arasındaki ilişkiler karşılaştırılmıştır. Tablo 4’de yer alan
verilerden, kâğıdın fiziksel direnç özellikleri üzerine lif uzunluğunun artması ve hücre çeperi
kalınlığındaki azalmaların önemli oranda etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Tablo 4: Lif hücrelerin morfolojik faktörleri ile kağıdın fiziksel direnç özellikleri arasındaki
ilişkiler (Bektaş ve ark., 1999)
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İlişkiler

Patlama

Yırtılma

Direnci

Direnci

+

Çift Katlama Kâğıdın
Direnci

Yoğunluğu(*)

++

+

-

Hücre çeperi kalınlığı arttıkça -

+

--

--

Hücre

-

++

++

Lif uzunluğu arttıkça

çeperi

kalınlığı +

azaldıkça
Lif uzun. / Lif geniş. arttıkça
Lif kıvrıklığı artıkça

+
--

+

+

-

(*): Porozite, hava geçirgenliği, su tutma kapasitesi ve hacimlilik, yoğunlukla ters orantılıdır.
(+): Pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir.
(++): Kesinlikle pozitif etkisi vardır.
(-):Negatif etkisinin olduğu belirlenmiştir.
(--):Kesinlikle negatif etkisi vardır.

Sonuç olarak, konu ile ilgili yapılan çalışmalardan ve bu bildiriden elde edilen
verilerden,

okaliptus diri ve öz odunlarının mekanik ve kimyasal kâğıt hamuru üretim

yöntemleriyle, iyi kalitede kâğıt yapımına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda,
diri odun liflerinden imal edilecek kâğıtların özelliklerinin öz odunlardakine göre daha üstün
olacağı da anlaşılmaktadır.
SONUÇLAR
Okaliptus diri ve öz odunlarında yapılan morfolojik ölçümlerde, DO lif boyutlarının
ÖO’dan yüksek olduğu belirlenmiştir.
Okaliptus öz odununun diri odununa göre, lif boyutları esas alınarak hesaplanan
Keçeleşme oranı, Elastikiyet Katsayısı, Katılık katsayısı, Runkel sınıflaması ve F faktörü
değerleri daha düşük sonuç vermiştir.
Sonuç olarak okaliptus diri ve öz odunlarının lif morfolojisinin kâğıt üretimine uygun
olduğu, ancak, diri odun liflerinin öz odunlarınkine nazaran daha elverişli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
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6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinde Akademik Motivasyon Ve Siber Zorbalığın
İncelenmesi
Uzman A. Nasır TÜRK1
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sema Gürkan2
Özet
Bu çalışma akademik motivasyon ve siber zorbalığın cinsiyet, sınıf düzeyi, ebeveynlerin
birlikte yaşama durumu, internetin en çok kullanıldığı ortam, karne not ortalaması, anne eğitim
düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılığın varlığının ve ilişkisinin
incelendiği ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Çalışmanın örneklemini Mersin’de
bulunan Yenişehir Gazi Paşa Ortaokulu, Toroslar Bahriye Ortaokulu, Mezitli 75. Yıl Ortaokulu
ve Akdeniz 24 Kasım Ortaokulu’nda 6 ve 7’inci sınıfta öğrenim gören 435 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin akademik motivasyonunu belirlemek üzere
Akademik Motivasyon Ölçeği ve siber zorbalık düzeyini belirlemek için ise Siber Zorbalık
Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılara ait diğer demografik bilgileri toplamak amacıyla
kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 7. sınıf öğrencilerinin bilmeye yönelik
motivasyon düzeyinin 6. sınıf öğrencilerinin bilmeye yönelik motivasyon düzeyinden daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 7. sınıf öğrencilerin 6. sınıf öğrencilerine göre
daha fazla siber zorba davranışlar sergilediği belirlenmiştir. Ebeveynleri birlikte yaşayan
öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerinin ebeveynleri birlikte yaşamayan öğrencilere
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. İnterneti daha çok internet kafede ve okul ortamında
kullanan öğrencilerin motivasyon düzeyinin, interneti daha çok ev ortamında kullanan
öğrencilerin motivasyon düzeyinden daha fazla olduğu görülmüştür. İnterneti daha çok internet
kafede kullanan öğrencilerin siber zorbalık düzeyinin, interneti daha çok ev ortamında kullanan
öğrencilerin siber zorbalık düzeyinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Karne not ortalaması
arttıkça akademik motivasyon düzeyinin arttığı saptanmıştır. Benzer şekilde, karne not
ortalaması yüksek olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin akademik motivasyonlarının arttığı ve
siber zorba davranışlar sergileme düzeyinin düştüğü gözlenmiştir. Baba eğitim düzeyinin ise
siber zorbalık üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik motivasyon, siber zorbalık
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Investigation Of Academic Motivation And Cyber Bullying For 6th And 8th Grade
Students
Abstract
This study is a correlational research that to investigate whether there is a significant
relationship between the academic motivation and cyber bullying with respect to gender, class
level, cohabitation of parents, the most used environment of the internet, academic success and
education level of mother and education level of father. 435 students were chosen from 6 and
7th grade students, studying at Gazi Paşa Ortaokulu, Bahriye Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu ve
24 Kasım Ortaokulu, that are located in the county of Akdeniz, Toroslar, Mezitli and Yenişehir
within the city of Mersin. To obtain the academic motivation of students, the academic
motivation scale was used, while the cyber bullying scale was used to determine the cyber
bullying scale of students. Furthermore, personal information forms were used to obtain
demographic information of students.
This research revealed that the motivation of 7th grade students for learning is higher than the
one of 6th grade students. In a similar trend, the 7th grade students showed a higher level of
cyber bullying in compare to 6th grade students. The students that live together with their
parents showed a higher academic motivation in compare to the students that live without their
parents. Furthermore, it is observed that the motivation level of students who have the access
to internet connection at internet cafes and school is higher than those that have a private
internet access at their home. Additionally, the academic motivation of students increase when
end of year point of students increase. In the contrary, the academic motivation of students
increase when level of cyber bullying increase. It is also showed that the students whose mother
have an education level lower than middle school degree have showed a higher motivation for
success in compare to those whose mother have an education level higher than high school
degree. Furthermore, those whose mother have an education level higher than university degree
showed a lower level of cyber bullying in compare to those whose mother have an education
level, lower than high school degree. In contrast, the level of students’ father education level
showed no effect on the level of cyber bullying.
Key words: Academic motivation, cyber bullying
1. GİRİŞ
Saldırganlık hayatın her döneminde ve tarih boyunca ilkel toplumlardan başlayarak çağdaş
toplumlara kadar dünyanın her yerinde görülmüştür (Gökler, 2009). Zorbalık, saldırganlığın
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içinde yer alır. Bir eylemin zorbalık olabilmesi için sadece saldırganlık özelliği taşıması yeterli
değildir. Aynı şekilde taraflardan birinin güçsüz olması, bir başka deyişle, güç dengesinin eşit
olmaması gereklidir. Bunun yanında süreklilik özelliği taşıması, kasıtlı olması gibi özellikleri
taşıması da gerekmektedir (Olweus, 1993).
Teknolojinin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte geleneksel zorbalık kavramı
genişleyerek internet üzerinden zorba davranışına dönüşmüştür (Ayas ve Horzum, 2011).
Günümüzde, öğrenciler zamanlarının önemli bir bölümünü internette geçirmektedirler.
İnternette yer alan sosyal medya programları ise öğrenciler için bir sosyalleşme aracı olarak
görülmeye başlanmıştır. Eskiden vakitlerini sokakta, arkadaşlarıyla geçiren öğrenciler artık
vakitlerinin önemli bir bölümünü yine arkadaşlarıyla sosyal medyada geçirmektedirler.
Dolayısıyla, öğrencilerin akademik motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen zorbalık kavramı
artık sosyal medyada karşımıza siber zorbalık olarak çıkmaktadır. Öğrencilerin eğitimden
aldıkları faydanın en üst düzeye çıkarılması isteniyorsa siber zorbalık ile akademik motivasyon
arasındaki ilişki ortaya çıkarılmalı ve siber zorbalığın akademik motivasyon üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltacak önlemler alınmalıdır.
Sanal zorbalık olarak ifade edilen siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir
insana veya birçok insana ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik veya ilişkisel tarzda zarar
verme davranışlarının tümüdür. Siber zorbalık ikiye ayrılır; birincisi teknik yönünü içeren
elektronik zorbalık (electronic bullying), ikincisi ise olayın daha çok psikolojik yönünü belirten
iletişim (e-iletişim) zorbalığıdır (Arıcak, 2011).
Son zamanlarda yapılan birçok araştırmada okullarda siber zorbalığın yaygın bir problem
olduğunu vurgulanmaktadır (Raskauskas ve Stoltz, 2007). Patchin, Hinduja (2006) 13-18
yaşında olan öğrencilerin neredeyse yarısının siber zorbalık mağduru olduğunu ve her beş
öğrenciden birinin siber zorba olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan bir başka çalışmada ise 18
yaşından küçük her dokuz öğrenciden birinin siber zorbalık yaptığı, üç kişiden birinin de siber
zorbalığa maruz kaldığı tespit edilmiştir (Li, 2007). Bu oranların
yüksekliği siber zorbalığın gençler arasında yaygın olduğunu göstermektedir. Okullarda
görülen siber zorbalık durumları (school bullying), dünyanın birçok ülkesinde önemli bir sorun
olarak görülmektedir. Okul zorbalığı, güç dengesizliği olan durumlarda kasten ve sürekli
olarak, güçlü olanın güçsüze zarar vermek maksadıyla meydana gelen saldırgan davranışların
tümüdür (Olweus, 1993). Gizli numarayla aramalar, çağrılar, kimliğini gizleyerek mail
gönderenler, hakaret tehdit içeren sözler, virüs göndermeler/bulaştırmalar, e-posta ve benzeri
zararlı hareketler de siber zorbalık olarak tanımlanmaktadır (Arıcak, 2009).
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Siber zorbalığa uğrayan öğrencilerin psikolojik açıdan olumsuz etkilendikleri ve onların okula
yönelik fikirlerinin olumlu olmadığı gözlenmektedir. Birçok araştırmada sanal âlemde tacize
uğrayan öğrencilerin okula gidemedikleri (Raskauskas ve Stoltz, 2007), okul akademik
başarıların düştüğü, okula bağlılıklarının azaldığı, (Schneider, O’donnell, Stueve ve Coulter,
2012) görülmektedir. Özetle, siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin okul performanslarının
düşme eğiliminde olduğu görülmektedir.
Siber zorbalığın cinsiyetle ilişkisini inceleyen çalışmalar incelendiğinde, siber zorba
davranışların kızlar tarafından daha fazla sergilendiği görülmüştür (Keith ve Martin, 2005).
Kızlar ve erkekler arasında yapılan bir başka araştırma sonucunda ise siber zorba davranışlar
sergileme açısından cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. (Topçu, Baker,
Çapa ve Aydın, 2008).
Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrenciler içinde siber zorbalık ve mağduriyetin
sürekli bir sorun olduğu görülmektedir. (Arıcak ve ark., 2008). Yapılan bu çalışmalarda
ülkemizdeki siber zorba mağduru olan öğrencilerin oranının %36 olduğu görülmüştür. ErdurBaker, Kavşut (2007) interneti sık kullanan 14-19 yaşlarındaki öğrencilerin siber zorbalıkta
bulunduğunu rapor etmişlerdir. Çetin Peker, Eroğlu (2010) çalışmalarında, kız öğrencilerin
internet

bağımlılığının

artmasının

yaşam

kalitelerinin

düşmesine

sebep

olduğunu

belirtmişlerdir. Ayrıca, erkek öğrencilerde de internet bağımlılığının artmasının, siber zorba,
siber kurban ve siber zorba/kurban olma olasılığını artırdığını belirtmiştir.
Siber zorbalık ve motivasyon ilişkisine bakılan çalışmalarda siber zorbalığın öğrenciler
üzerinde olumsuz etkisinin olduğu görülmektedir. Okul çağındaki bu gençler siber zorbalıkla
karşılaştığı zaman derslere karşı motivasyonları düştüğü, derslerden zayıf notlar aldıkları
görülmektedir (Agatston, Kowalski ve Limber, 2007; Arıcak, 2011; Hinduja ve Patchin, 2008).
Siber zorbalık öğrencilerin okul başarısını önemli oranda azaltmaktadır. Araştırmalar siber
zorbalığın öğrencilerin okul hayatlarında ki önemli problemlerden biri olduğunu
göstermektedir. Siber zorbalık davranışlarına maruz olan öğrencilerin okulu bırakma, derslere
girememe, ders notlarında önemli düzeyde düşme, derslere motive olmama, akranlarıyla
problem yaşama, sürekli tedirgin olma, yalnız hissetme ve çaresizlik gibi davranışları
sergiledikleri görülmektedir (Beran ve Li, 2005). Bu durum, siber zorbalığın öğrencilerin
akademik motivasyonu üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini akıllara getirmektedir.
Siber zorbalık davranışlarına maruz olan öğrencilerin okulu bırakma, derslere girememe, ders
notlarında önemli düzeyde düşme, derslere motive olmama, akranlarıyla problem yaşama,

249

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

sürekli tedirgin olma, yalnız hissetme ve çaresizlik gibi davranışları sergiledikleri
görülmektedir. Araştırmalar göstermektedir ki, siber zorba davranışlar, siber mağdurda derslere
konsantre olamama, okul derslerinde başarısızlık, okula devamsızlık, derslerden korkma gibi
birçok olumsuz etkiye sebep olabilmektedir (Beran ve Li, 2005). Bu durum, siber zorbalığın
öğrencilerin akademik motivasyonu üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini akıllara
getirmektedir.
Akademik motivasyonu açıklamaya çalışan birçok teori bulunmaktadır (Vallerand ve ark.,
1992). Bu teorilerden biri olan Özerklik Teorisi (Self-Determination Theory) motivasyonun,
içsel, dışsal ve motivasyonsuzluk olmak üzere üç boyuttan oluştuğunu ileri sürmektedir.
Özerklik, bireyin tercihte bulunması ve bunları tecrübe etmesi anlamına gelmektedir. Özerlik
kuramı ise özerkliği bireyin kendine ait hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşabilmek
amacıyla önceliklerini belirleyerek motive olması ve sorumluluk alması olarak tanımlamıştır
(Deci ve Ryan, 2000). Özerlik teorisi, bireylerin doğuştan gelen öğrenme isteği ve içsel
uyarılma özelliğine sahip olduğunu kabul etmektedir (Deci, 1975).
Alanyazın incelendiğinde, siber zorbalığa uğrayan öğrencilerin akademik motivasyonunda
düşüş olduğu gözlenmektedir (Beran ve Li, 2005). Fakat alanyazında, siber zorbalık yapan
öğrencilerde, siber zorbalık ve akademik motivasyon ilişkisini inceleyen yeterince araştırmaya
rastlanmamıştır. Bu yüzden, bu araştırma da, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mersin ilinin
Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören
öğrencilerde akademik motivasyon ve siber zorbalığın incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır.
1. Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları puanlar cinsiyet, sınıf,
ebeveynlerin birlikte yaşama durumu, internetin en çok kullanıldığı ortam, karne not
ortalaması, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı fark
göstermekte midir?
2 Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanlar cinsiyet, sınıf, ebeveynlerin birlikte
yaşama durumu, internetin en çok kullanıldığı ortam, karne not ortalaması, anne eğitim düzeyi
ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı fark göstermekte midir?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, siber zorbalık ile akademik motivasyon arasındaki ilişkinin incelenmesini ve bu
değişkenlerin cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve ebeveynlerin birlikte
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yaşama durumu değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediklerinin belirlenmesini
amaçlayan ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. İlişkisel tarama modeli, karşılaştırma ve
ilişki sorularından oluşan çalışmalar için uygun görülmektedir. İlişkisel tarama modeli,
karşılaştırma ve ilişki sorularından oluşan çalışmalar için uygun görülmektedir. İlişkisel tarama
modelinde bağımsız değişkenlere müdahale edilmeden bu değişkenlerin bağımlı değişken
üzerindeki etkisi incelenir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013).
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Mersin ilinin Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde
bulunan ortaokullarda öğrenim gören 6. ve 7.

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Tüm

öğrencilere ulaşmak zaman ve kaynak yetersizliği ile mümkün olmadığından, araştırma,
Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde bulunan ortaokullar içerisinden rastgele
seçilen Akdeniz Gazi Paşa Ortaokulu, Toroslar Bahriye Ortaokulu, Mezitli 75. Yıl Ortaokulu
ve Yenişehir 24 Kasım Ortaokulu’nda öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrencileri üzerinden
yürütülmüştür. Dolayısıyla, örneklem seçiminde olasılıklı olmayan örnekleme türlerinden biri
olan uygun örnekleme yönteminden yararlanılmıştır.
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı
Sayı (n)

Yüzde (%)

Kız

169

47,60

Erkek

186

52,40

6. sınıf

236

66,48

7. sınıf

119

33,52

Birlikte

322

90,70

Ayrı

33

9,30

Cinsiyet

Sınıf

Ebeveynlerin Birlikte Yaşama Durumu
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İnternetin En Çok Kullanıldığı Ortam
İnternet Kafe

34

9,58

Okul

45

12,68

Ev

276

77,74

45-65

69

19,44

66-85

132

37,18

86-100

154

43,38

Ortaokul Mezunu ve Altı

209

58,87

Lise Mezunu

99

27,89

Üniversite Mezunu

47

13,24

Ortaokul Mezunu ve Altı

202

57,22

Lise Mezunu

79

22,38

Üniversite Mezunu

72

20,40

Karne Not Ortalaması

Anne Eğitim Düzeyi

Baba Eğitim Düzeyi

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin %47,60’ının kız ve %52,40’ının
erkek olduğu, %66,48’inin 6. sınıf ve %33,52’sinin 7. sınıf olduğu, %90,70’inin ebeveynlerinin
birlikte ve %9,30’unun ise ebeveynlerinin ayrı yaşadığı, %19,44’ünün not ortalamasının 45-65
aralığında, %37,18’inin not ortalamasının 66-85 aralığında ve % 43,48’inin not ortalamasının
86-100 aralığında olduğu, %58,87’sinin anne eğitim düzeyinin ortaokul mezunu ve altında,
%27,89’unun lise mezunu ve % 13,24’ünün üniversite mezunu olduğu ve %57,22’sinin baba
eğitim düzeyinin ortaokul mezunu ve altında, %22,38’inin lise mezunu ve % 20,40’ının
üniversite mezunu olduğu görülmektedir.
2.3. Veri Toplama Araçları
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Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Siber Zorbalık Ölçeği ve
Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır.
2.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Kişisel bilgi formunda öğrencilere ait cinsiyet, sınıf, ebeveynlerin birlikte yaşama durumu,
internetin en çok kullanıldığı ortam, karne not ortalaması, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim
düzeyi değişkenlerine ait bilgiler sorulmuştur.
2.3.2. Siber Zorbalık Ölçeği
Bu araştırmada, Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu’nun (2012) geliştirdiği Siber Zorbalık Ölçeği
(SZÖ) kullanılmıştır. Ölçek, 24 maddeden oluşmakta olup dörtlü (Hiçbir Zaman, Bazen, Çoğu
Zaman, Her Zaman) skala üzerinden yanıtlanmaktadır. "Hiçbir Zaman" bir puan olarak, "Her
Zaman" yanıtı ise dört puan olarak değerlendirilmektedir. Böylece ölçekten alınabilecek en
düşük puan 24, en yüksek puan ise 96 olmaktadır. Puanların yükselmesi siber zorbalığın
yüksekliğine işaret etmektedir.
Siber Zorbalık Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile incelenmiştir. AFA
sonuçları SBÖ’nün tek faktörlü yapısının sağlandığını ve tek faktörlü yapının ölçeğe ait
varyansın %50,58’ini açıkladığını göstermiştir. Siber Zorbalık Ölçeğinin güvenirliği ise
Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğe ilişkin hesaplanan Cronbach alfa katsayısının
0.95 olduğu görülmüştür.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerinden elde edilen bulgular hep birlikte
değerlendirildiğinde Siber Zorbalık Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğu ve bu çalışmada
kullanılmasında herhangi bir engel olmadığı sonucuna varılmıştır.
2.3.3. Akademik Motivasyon Ölçeği
Özerklik Teorisi temel alınarak, Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen
Akademik Motivasyon Ölçeği-AMÖ (Academic Motivation Scale-AMS) Yurt ve Bozer (2015)
Türk kültürüne uyarlanmıştır. AMÖ, 28 maddeden oluşan yedili Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte
“Neden okula gidiyorsunuz?” sorusu ve hemen altında “Çünkü…” ifadesi yer almaktadır.
Katılımcılar ölçekteki maddeleri “Çünkü…” ifadesi ile tamamlayarak 1 (hiç uyuşmuyor) ile 7
(tam olarak uyuşuyor) arasında değişen derecelerle değerlendirmektedir.
AMÖ; bilmeye yönelik içsel motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya
yönelik içsel motivasyon, içe yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon-dış düzenleme,
belirlenmiş dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk olmak üzere yedi boyuttan oluşmaktadır.
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Ölçeğin boyutlarından alınan puanlar 4-28 puan arasında değişmekte ve ayrı ayrı
değerlendirilebilmektedir. Ölçekte sadece Motivasyonsuzluk boyutundaki ifadeler olumsuzdur,
örneğin; “…Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum, aslında okulda boşa zaman harcıyormuşum
gibi geliyor.” gibi. Ancak puanlama yapılırken bu maddeler diğer maddeler gibi
puanlanmaktadır. Bir başka deyişle, ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır (Vallerand
ve ark.., 1992). Ölçeğin her bir boyutundan alınabilecek en yüksek puan 28, en düşük puan ise
7’dir. Puanın 28 değerine yakın olması, öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerinin yüksek
olduğu yönünde değerlendirilebilir.
Akademik Motivasyon Ölçeği’nin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile
incelenmiştir. DFA sonuçları AMÖ’nün yedi faktörlü yapısının kabul edilebilir düzeyde uyum
değerlerine sahip olduğunu göstermiştir (Yurt ve Bozer, 2015).
Akademik Motivasyon Ölçeğinin güvenirliği ise Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır.
Ölçeğin boyutlarına ilişkin hesaplanan Cronbach alfa katsayılarının .61 ile .80 arasında
değiştiği görülmüştür (Yurt ve Bozer, 2015).
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerinden elde edilen bulgular hep birlikte
değerlendirildiğinde Akademik Motivasyon Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğu ve bu
çalışmada kullanılmasında herhangi bir engel olmadığı sonucuna varılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada soru formundan elde edilen verilerin istatistiksel çözümlenmesinde
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 20,0 paket programı kullanılmıştır.
Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği ve Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları
puanların araştırmada kullanılan değişkenlere göre karşılaştırılmasında kullanılacak olan
hipotez testlerine karar vermek adına ölçeklerden alınan puanların normal dağılıma uyumu
Kolmogorov-Smirnov testi, QQ plot grafiği ve çarpıklık-basıklık değerleri incelenmiş ve veri
setinin normal dağılıma uyduğu tespit edilmiştir. Buna göre, öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği
ve Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları puanların araştırmada kullanılan değişkenlere
göre karşılaştırılmasında parametrik hipotez testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyete ve
ebeveynlerin birlikte yaşama durumuna, sınıfa göre ölçek puanlarının karşılaştırılmasında,
bağımsız değişken 2 kategoriden oluştuğundan dolayı bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.
Öğrencilerin anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, karne not ortalaması ve internet kullanım
ortamına göre ölçek puanlarının karşılaştırılmasında ise bağımsız değişken 3 kategoriden
oluştuğundan dolayı varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonuçlarına göre
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bağımsız değişkenin kategorileri arasında fark çıkması durumunda, farkın hangi kategoriden
kaynaklandığının belirlenmesi için varyanslar homojen olmadığından dolayı Tamhane T2 testi
kullanılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanlar cinsiyete göre
anlamlı fark göstermekte midir?
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları puanların cinsiyete göre
karşılaştırılması amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanların cinsiyete göre
karşılaştırılması
Cinsiyet

n

̅
𝒙

s

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

169
186
169
186
169
186
169
186
169
186
169
186
169
186

23,36
22,60
22,34
22,22
17,19
18,10
20,25
21,20
21,80
22,49
24,77
24,10
8,33
8,92

4,64
6,57
4,55
5,91
6,42
6,12
5,38
5,67
4,52
5,55
4,28
5,49
6,08
6,10

t

p

Akademik Motivasyon
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon
Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon
Dışsal Motivasyon Dış Düzenleme
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
Motivasyonsuzluk

1,265 0,207
0,220 0,826
-1,371 0,171
-1,614 0,107
-1,266 0,206
1,293 0,197
-0,899 0,369

*p<0,05
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel
motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya içsel motivasyon, içe
yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon
ve motivasyonsuzluk alt boyutlarından aldıkları puanların cinsiyete göre istatistiksel olarak
anlamlı bir fark göstermediği saptanmıştır (p>0,05).
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3.2. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanlar sınıf düzeyine göre
anlamlı fark göstermekte midir?
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları puanların sınıf düzeyine göre
karşılaştırılması amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanların sınıf düzeyine göre
karşılaştırılması
Sınıf

n

̅
𝒙

s

236
119
236
119
236
119
236
119
236
119
236
119
236
119

22,19
24,47
21,90
23,0
17,71
17,57
20,47
21,30
22,27
21,94
24,31
24,63
8,55
8,80

6,16
4,42
5,48
4,83
6,56
5,66
5,65
5,30
5,38
4,47
4,97
4,93
6,01
6,26

t

p

Akademik Motivasyon
6. Sınıf
7. Sınıf
6. Sınıf
Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon
7. Sınıf
6. Sınıf
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon
7. Sınıf
6. Sınıf
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon
7. Sınıf
6. Sınıf
Dışsal Motivasyon Dış Düzenleme
7. Sınıf
6. Sınıf
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
7. Sınıf
6. Sınıf
Motivasyonsuzluk
7. Sınıf
*p<0,05
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon

0,000
3,592
0,062
1,870
0,205 0,838
0,185
1,329
0,536
0,620
0,560 0,576
0,718
0,361

Öğrencilerin sınıflarına göre Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan başarıya yönelik
içsel motivasyon, uyarım yaşamaya içsel motivasyon, içe yansıyan dışsal motivasyon, dışsal
motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk alt
boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
saptanmıştır (p>0,05).
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik motivasyon alt
boyutundan aldıkları puanlar arasında sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu
tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 7. sınıf öğrencilerinin bilmeye yönelik içsel
motivasyon puanları ortalamasının (24,47) 6. sınıf öğrencilerinin bilmeye yönelik içsel
motivasyon puanları ortalamasına (22,19) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olmasıdır.
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3.3. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanlar ebeveynlerin
birlikte yaşama durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir?
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları puanların ebeveynlerinin
birlikte yaşama durumuna göre karşılaştırılması amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanların ebeveynlerinin
birlikte yaşama durumuna göre karşılaştırılması
E.B.Y.D

n

̅
𝒙

s

322
33
322
33
322
33
322
33
322
33
322
33
322
33

23,00
22,51
22,52
19,90
17,90
15,33
21,02
18,12
22,56
18,21
24,64
22,21
8,72
7,81

5,81
4,99
5,22
5,52
6,21
6,43
5,47
5,67
4,75
6,52
4,72
6,50
6,29
3,38

t

p

Akademik Motivasyon
Birlikte
Ayrı
Birlikte
Başarıya Yönelik İçsel Motivasyon
Ayrı
Birlikte
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon
Ayrı
Birlikte
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon
Ayrı
Birlikte
Dışsal Motivasyon Dış Düzenleme
Ayrı
Birlikte
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon
Ayrı
Birlikte
Motivasyonsuzluk
Ayrı
*p<0,05
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon

0,471 0,638
2,723 0,007
2,257 0,025
2,889 0,004
3,736 0,001
2,095 0,043
1,324 0,191

Öğrencilerin ebeveynlerinin birlikte yaşama durumuna göre Akademik Motivasyon
Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarından
aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan başarıya yönelik içsel
motivasyon, uyarım yaşamaya içsel motivasyon, içe yansıyan dışsal motivasyon, dışsal
motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon alt boyutlarından aldıkları puanlar
arasında ebeveynlerinin birlikte yaşama durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, tüm alt boyutlar için, ebeveynleri birlikte
yaşayan öğrencilerin motivasyon puanlarının ebeveynleri birlikte yaşamayan öğrencilere göre
anlamlı düzeyde daha yüksek olmasıdır.
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3.4. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanlar internetin en çok
kullanıldığı ortam değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları
puanların internetin en çok kullanıldığı ortam değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin
ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanların internetin en çok
kullanıldığı ortam değişkenine göre karşılaştırılması
Akademik Motivasyon
Bilmeye Yönelik İçsel
Motivasyon

Başarıya Yönelik İçsel
Motivasyon
Uyarım Yaşamaya
Yönelik İçsel
Motivasyon

İçe Yansıyan Dışsal
Motivasyon
Dışsal Motivasyon Dış
Düzenleme
Belirlenmiş Dışsal
Motivasyon

Motivasyonsuzluk

İ. E.Ç.K.O.

n

̅
𝒙

s

İnternet Kafe

34

26,79

2,10

Okul

45

26,80

1,94

Ev

276

21,86

5,98

İnternet Kafe
Okul
Ev

34
45
276

25,91
24,44
21,47

2,50
4,74
5,36

İnternet Kafe

34

25,02

3,12

Okul

45

21,60

5,55

Ev

276

16,11

5,73

İnternet Kafe

34

24,85

4,00

Okul

45

22,93

4,96

Ev

276

19,89

5,49

İnternet Kafe

34

25,70

2,85

Okul

45

23,51

4,73

Ev

276

21,50

5,15

İnternet Kafe

34

26,82

1,38

Okul

45

26,42

2,86

Ev
İnternet Kafe
Okul
Ev

276
34
45
276

23,80
10,29
10,37
12,15

5,32
8,33
8,55
5,16

F

p

Fark

42,869

0,000

1 ve 3
2 ve 3

9,868

0,000

1 ve 3
2 ve 3

6,680

0,001

1 ve 3
1 ve 2
2 ve 3

4,623

0,010

1 ve 3
2 ve 3

6,191

0,002

1 ve 3
2 ve 3

20,198

0,000

1 ve 3
2 ve 3

25,897

0,000

1 ve 3
2 ve 3

*p<0,05
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel
motivasyon alt boyutundan aldıkları puanlar arasında internetin en çok kullanıldığı ortam
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın
sebebi, en çok internet kafe ve okulda internet kullanan öğrencilerin bilmeye yönelik içsel
motivasyon puanlarının en çok, ev ortamında internet kullanan öğrencilerin bilmeye yönelik
içsel motivasyon puanlarına göre anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan başarıya yönelik içsel
motivasyon alt boyutundan aldıkları puanlar arasında internetin en çok kullanıldığı ortam
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değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın
sebebi, en çok internet kafe ve okulda internet kullanan öğrencilerin başarıya yönelik içsel
motivasyon puanlarının en çok ev ortamında internet kullanan öğrencilerin başarıya yönelik
içsel motivasyon puanlarına göre anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan uyarım yaşamaya yönelik içsel
motivasyon alt boyutundan aldıkları puanlar arasında internetin en çok kullanıldığı ortam
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın
sebeplerinden biri, en çok internet kafe ortamında internet kullanan öğrencilerin uyarım
yaşamaya yönelik yönelik içsel motivasyon puanlarının en çok okul ortamında internet kullanan
öğrencilerin uyarım yaşamaya yönelik yönelik içsel motivasyon puanlarından anlamlı bir
şekilde daha yüksek olmasıdır. Bir diğer sebep ise, en çok okul ortamında internet kullanan
öğrencilerinin uyarım yaşamaya yönelik yönelik içsel motivasyon puanlarının en çok ev
ortamında internet kullanan öğrencilerin uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon
puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan içe yansıyan dışsal motivasyon
alt boyutundan aldıkları puanlar arasında internetin en çok kullanıldığı ortam değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, en çok
internet kafe ve okulda internet kullanan öğrencilerin içe yansıyan dışsal motivasyon
puanlarının en çok ev ortamında internet kullanan öğrencilerin içe yansıyan dışsal motivasyon
puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan dışsal motivasyon dış
düzenleme alt boyutundan aldıkları puanlar arasında internetin en çok kullanıldığı ortam
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın
sebebi, en çok internet kafe ve okulda internet kullanan öğrencilerin dışsal motivasyon dış
düzenleme puanlarının en çok ev ortamında internet kullanan öğrencilerin dışsal motivasyon
dış düzenleme puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan belirlenmiş dışsal motivasyon
alt boyutundan aldıkları puanlar arasında internetin en çok kullanıldığı ortam değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, en çok
internet kafe ve okulda internet kullanan öğrencilerin belirlenmiş dışsal motivasyon puanlarının
en çok ev ortamında internet kullanan öğrencilerin belirlenmiş dışsal motivasyon puanlarından
anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır.
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Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan motivasyonsuzluk alt
boyutundan aldıkları puanlar arasında internetin en çok kullanıldığı ortam değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, en çok
internet kafe ve okulda internet kullanan öğrencilerin motivasyonsuzluk puanlarının en çok ev
ortamında internet kullanan öğrencilerin motivasyonsuzluk puanlarından anlamlı bir şekilde
düşük olmasıdır.
3.5. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanlar karne not
ortalamasına göre anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları
puanların karne not ortalamasına göre karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanların karne not
ortalamasına göre karşılaştırılması
Akademik Motivasyon
Bilmeye Yönelik İçsel
Motivasyon

Başarıya Yönelik İçsel
Motivasyon

Uyarım Yaşamaya Yönelik
İçsel Motivasyon

İçe Yansıyan Dışsal
Motivasyon
Dışsal Motivasyon Dış
Düzenleme
Belirlenmiş Dışsal
Motivasyon

Motivasyonsuzluk

Not Ortalaması

n

̅
𝒙

s

45-65 aralığı

58

18,87

7,60

66-85 aralığı

121

23,36

5,42

86-100 aralığı

144

23,89

4,64

45-65 aralığı
66-85 aralığı
86-100 aralığı

58
121
144

19,03
22,96
22,70

5,48
4,43
5,29

45-65 aralığı

58

14,55

6,75

66-85 aralığı

121

18,45

6,43

86-100 aralığı

144

17,79

5,67

45-65 aralığı

58

19,06

6,22

66-85 aralığı

121

20,54

5,03

86-100 aralığı

144

21,17

5,51

45-65 aralığı

58

19,36

6,53

66-85 aralığı

121

21,80

4,40

86-100 aralığı

144

23,06

4,39

45-65 aralığı

58

20,79

7,03

66-85 aralığı

121

25,05

4,42

86-100 aralığı
45-65 aralığı
66-85 aralığı
86-100 aralığı

144
58
121
144

25,05
11,24
8,27
7,68

3,86
6,65
5,68
5,91

F

p

Fark

17,811

0,000

1 ve 2
1 ve 3

13,590

0,000

1 ve 2
1 ve 3

8,321

0,000

1 ve 2
1 ve 3

3,054

0,000

1 ve 2
1 ve 3

12,152

0,000

1 ve 2
1 ve 3

18,938

0,000

1 ve 2
1 ve 3

7,544

0,001

1 ve 2
1 ve 3

*p<0,05
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel
motivasyon alt boyutundan aldıkları puanlar arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel

260

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında
karne not ortalamasına (18,87) sahip öğrencilerin bilmeye yönelik içsel motivasyon puanlarının
66-85 (23,36) ve 86-100 aralığında karne not ortalamasına (23,89) sahip öğrencilerin bilmeye
yönelik içsel motivasyon puanlarından anlamlı bir şekilde daha düşük olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan başarıya yönelik içsel
motivasyon alt boyutundan aldıkları puanlar arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında
karne not ortalamasına (19,03) sahip öğrencilerin başarıya yönelik içsel motivasyon puanlarının
66-85 (22,96) ve 86-100 aralığında karne not ortalamasına (22,70) sahip öğrencilerin başarıya
yönelik içsel motivasyon puanlarından anlamlı bir şekilde daha düşük olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan uyarım yaşamaya yönelik içsel
motivasyon alt boyutundan aldıkları puanlar arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında
karne not ortalamasına (14,55) sahip öğrencilerin uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon
puanlarının 66-85 (18,45) ve 86-100 aralığında karne not ortalamasına (17,79) sahip
öğrencilerin uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon puanlarından anlamlı bir şekilde daha
düşük olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan içe yansıyan dışsal motivasyon
alt boyutundan aldıkları puanlar arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında karne not
ortalamasına (19,06) sahip öğrencilerin içe yansıyan dışsal motivasyon puanlarının 66-85
(20,54) ve 86-100 aralığında karne not ortalamasına (21,17) sahip öğrencilerin içe yansıyan
dışsal motivasyon puanlarından anlamlı bir şekilde daha düşük olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan dışsal motivasyon dış
düzenleme alt boyutundan aldıkları puanlar arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında
karne not ortalamasına (19,36) sahip öğrencilerin dışsal motivasyon dış düzenleme puanlarının
66-85 (21,80) ve 86-100 aralığında karne not ortalamasına (23,06) sahip öğrencilerin dışsal
motivasyon dış düzenleme puanlarından anlamlı bir şekilde daha düşük olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan belirlenmiş dışsal motivasyon
alt boyutundan aldıkları puanlar arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında karne not
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ortalamasına (20,79) sahip öğrencilerin belirlenmiş dışsal motivasyon puanlarının 66-85
(25,05) ve 86-100 aralığında karne not ortalamasına (25, 05) sahip öğrencilerin belirlenmiş
dışsal motivasyon puanlarından anlamlı bir şekilde daha düşük olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan motivasyonsuzluk alt
boyutundan aldıkları puanlar arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında karne not
ortalamasına (11,24) sahip öğrencilerin motivasyonsuzluk puanlarının 66-85 (8,27) ve 86-100
aralığında karne not ortalamasına (7,68) sahip öğrencilerin motivasyonsuzluk puanlarından
anlamlı bir şekilde daha yüksek olmasıdır.
3.6. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanlar anne eğitim düzeyine
göre anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları
puanların anne eğitim düzeyine göre karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 7’da
verilmiştir.
Tablo 7. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanların anne eğitim
düzeyine göre karşılaştırılması
Akademik
Motivasyon
Bilmeye Yönelik İçsel
Motivasyon

Başarıya Yönelik İçsel
Motivasyon
Uyarım Yaşamaya
Yönelik İçsel
Motivasyon

İçe Yansıyan Dışsal
Motivasyon
Dışsal Motivasyon Dış
Düzenleme
Belirlenmiş Dışsal
Motivasyon

Motivasyonsuzluk

Not Ortalaması

n

̅
𝒙

s

Ortaokul mezunu ve altı

209

23,35

5,54

Lise mezunu

99

22,62

5,39

Üniversite mezunu

47

21,93

7,10

Ortaokul mezunu ve altı
Lise mezunu
Üniversite mezunu

209
99
47

22,81
21,81
20,87

4,65
5,66
6,76

Ortaokul mezunu ve altı

209

18,08

5,76

Lise mezunu

99

16,57

7,28

Üniversite mezunu

47

18,12

5,99

Ortaokul mezunu ve altı

209

21,04

5,45

Lise mezunu

99

20,47

5,81

Üniversite mezunu

47

20,04

5,42

Ortaokul mezunu ve altı

209

22,76

4,85

Lise mezunu

99

21,06

5,67

Üniversite mezunu

47

21,82

4,47

Ortaokul mezunu ve altı

209

24,78

4,73

Lise mezunu

99

23,68

5,55

Üniversite mezunu
Ortaokul mezunu ve altı
Lise mezunu
Üniversite mezunu

47
209
99
47

24,34
8,27
9,22
9,06

4,48
6,03
6,10
6,31
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F

p

1,411

0,245

3,133

0,045

2,093

0,125

0,794

0,453

3,923

0,021

1,674

0,189

0,946

0,389

Fark

1 ve 3

1 ve 2
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*p<0,05
Öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan
bilmeye yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya içsel motivasyon, içe yansıyan dışsal
motivasyon, belirlenmiş dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarından aldıkları
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan başarıya yönelik içsel
motivasyon alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anne eğitim düzeyine göre istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, anne eğitim düzeyi
ortaokul ve altı olan öğrencilerin başarıya yönelik içsel motivasyon puanlarının (22,81) anne
eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrencilerin

başarıya yönelik içsel motivasyon

puanlarından (20,87) anlamlı bir şekilde daha yüksek olmasıdır.
Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan dışsal motivasyon dış
düzenleme alt boyutundan aldıkları puanlar arasında anne eğitim düzeyine göre istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farkın sebebi, anne eğitim düzeyi
ortaokul ve altı olan öğrencilerin dışsal motivasyon dış düzenleme puanlarının (22,76) anne
eğitim düzeyi lise mezunu olan öğrencilerin dışsal motivasyon dış düzenleme puanlarından
(21,06) anlamlı bir şekilde daha yüksek olmasıdır.
3.7. Öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları puanlar baba eğitim
düzeyine göre anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin akademik motivasyon ölçeği’nden aldıkları
puanların baba eğitim düzeyine göre karşılaştırılmasına ilişki ANOVA sonuçları Tablo 8’de
verilmiştir.
Tablo 8. Öğrencilerin Akademik Motivasyon Ölçeği’nden aldıkları puanların baba eğitim
düzeyine göre karşılaştırılması
Akademik
Motivasyon
Bilmeye Yönelik İçsel
Motivasyon

Başarıya Yönelik İçsel
Motivasyon
Uyarım Yaşamaya
Yönelik İçsel
Motivasyon

Not Ortalaması

n

̅
𝒙

s

Ortaokul mezunu ve altı

202

22,87

5,98

Lise mezunu

79

22,41

5,06

Üniversite mezunu

72

23,79

5,78

Ortaokul mezunu ve altı
Lise mezunu
Üniversite mezunu

202
79
72

22,70
21,86
21,55

4,99
5,73
5,64

Ortaokul mezunu ve altı

202

17,80

6,19

Lise mezunu

79

16,64

7,12
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p

1,127

0,325

1,561

0,211

1,417

0,244
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İçe Yansıyan Dışsal
Motivasyon
Dışsal Motivasyon Dış
Düzenleme
Belirlenmiş Dışsal
Motivasyon

Motivasyonsuzluk

Üniversite mezunu

72

18,26

5,40

Ortaokul mezunu ve altı

202

20,49

5,36

Lise mezunu

79

21,75

5,49

Üniversite mezunu

72

20,52

6,03

Ortaokul mezunu ve altı

202

22,05

4,90

Lise mezunu

79

22,11

6,11

Üniversite mezunu

72

22,50

4,46

Ortaokul mezunu ve altı

202

24,69

5,00

Lise mezunu

79

23,22

5,83

Üniversite mezunu
Ortaokul mezunu ve altı
Lise mezunu
Üniversite mezunu

72
202
79
72

24,93
8,42
8,97
9,01

3,49
6,31
5,51
6,12

1,577

0,218

0,205

0,815

2,988

0,052

0,374

0,688

*p<0,05
Öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan
bilmeye yönelik içsel motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya içsel
motivasyon, içe yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş
dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05).
3.8. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanlar cinsiyete göre anlamlı fark
göstermekte midir?
Öğrencilerin

Siber

Zorbalık

Ölçeği’nden

aldıkları

puanların

cinsiyete

göre

karşılaştırılması amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanların cinsiyete göre
karşılaştırılması

Siber Zorbalık

Cinsiyet

n

̅
𝒙

s

Kız

169

28,42

3,50

Erkek

186

28,48

3,49

F

p

-0,170

0,865

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların
cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Kız ve
erkek öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri benzer bulunmuştur.
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3.9. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanlar sınıf düzeyine göre anlamlı
fark göstermekte midir?
Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların sınıf düzeyine göre
karşılaştırılması amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanların sınıf düzeyine göre
karşılaştırılması
Sınıf
Siber Zorbalık

̅
𝒙

n

s

6. Sınıf

236

27,80

2,48

7. Sınıf

119

29,77

4,65

F

p

-4,301

0,000

Öğrencilerin sınıflarına göre Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,05). 7. Sınıf öğrencilerinin siber
zorbalık puanları ortalaması (29,77) 6. sınıf öğrencilerinin siber zorbalık puan ortalamasına
(27,80) göre anlamlı düzeyde daha yüksektir.
3.10. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanlar ebeveynlerin birlikte
yaşama durumuna göre anlamlı fark göstermekte midir?
Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların ebeveynlerinin birlikte
yaşama durumuna göre karşılaştırılması amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları
Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanların ebeveynlerinin birlikte
yaşama durumuna göre karşılaştırılması

Siber Zorbalık

E.B.Y.D

n

̅
𝒙

s

Birlikte

322

28,33

3,30

Ayrı

33

29,69

4,86

F

p

-1,575 0,124

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin ebeveynlerinin birlikte yaşama durumuna göre
Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olamadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Ebeveynleri birlikte veya ayrı yaşayan öğrencilerin siber
zorbalık düzeyleri benzer bulunmuştur.
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3.11. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanlar internetin en çok
kullanıldığı ortam değişkenine göre anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların
internetin en çok kullanıldığı ortam değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA
sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanların internetin en çok
kullanıldığı ortam değişkenine göre karşılaştırılması

Siber Zorbalık

İ.E.Ç.K.O
İnternet Kafe
Okul
Ev

̅
𝒙
32,52
26,80
28,22

n
34
45
276

s
4,62
3,46
2,94

F

p

34,178

0,000

Fark
1 ve 2
1 ve 3
2 ve 3

Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında internetin en çok
kullanıldığı ortam değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir
(p<0,05). Bu farkın sebeplerinden biri, en çok internet kafe ortamında internet kullanan
öğrencilerin siber zorbalık puanlarının en çok ev ortamında internet kullanan öğrencilerin siber
zorbalık puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır. Bir diğer sebep ise, en çok internet
ev ortamında internet kullanan öğrencilerin siber zorbalık puanlarının en çok okul ortamında
internet kullanan öğrencilerin siber zorbalık puanlarından anlamlı bir şekilde yüksek olmasıdır.
3.12. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanlar karne not ortalamasına
göre anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların
karne not ortalamasına göre karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 13’te
verilmiştir.
Tablo 13. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanların karne not ortalamasına
göre karşılaştırılması

Siber Zorbalık

K.N.O
45-65 aralığı
66-85 aralığı
86-100 aralığı

n
58
121
144

̅
𝒙
30,05
28,29
27,86

s
5,21
3,08
2,67

F

p

Fark

8,624

0,000

1 ve 2
1 ve 3

Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanlar
arasında karne not ortalamasına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir
(p<0,05). Bu farkın sebebi, 45-65 aralığında karne not ortalamasına (30,05) sahip öğrencilerin
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siber zorbalık puanlarının 66-85 (28,29) ve 86-100 aralığında karne not ortalamasına (27,86)
sahip öğrencilerin siber zorbalık puanlarından anlamlı bir şekilde daha yüksek olmasıdır.
3.13. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanlar anne eğitim düzeyine göre
anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların
anne eğitim düzeyine göre karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 14. Öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların anne eğitim düzeyine
göre karşılaştırılması

Siber Zorbalık

Anne Eğitim Düzeyi
Ortaokul mezunu ve altı
Lise mezunu
Üniversite mezunu

n
209
99
47

̅
𝒙
28,84
28,23
27,21

s
3,79
3,13
2,30

F

p

Fark

4,583

0,011

1 ve 3
2 ve 3

Araştırmaya dâhil edilen öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanlar
arasında anne eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir
(p<0,05). Bu farkın sebebi, anne eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrencilerin siber
zorbalık puanlarının (27,21) anne eğitim düzeyi ortaokul ve altı mezunu (28,84) ve lise mezunu
(28,23) olan öğrencilerin siber zorbalık puanlarından anlamlı bir şekilde daha düşük olmasıdır.
3.14. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanlar baba eğitim düzeyine göre
anlamlı fark göstermekte midir?
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Siber Zorbalık Ölçeği’nden aldıkları puanların
baba eğitim düzeyine göre karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 15’de
verilmiştir.
Tablo 15. Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği’nden aldıkları puanların baba eğitim düzeyine göre
karşılaştırılması

Siber Zorbalık

Baba Eğitim Düzeyi
Ortaokul mezunu ve altı
Lise mezunu
Üniversite mezunu

n
202
79
72

̅
𝒙
28,70
28,12
27,91

s
3,87
2,49
3,00

F

p

Fark

1,765

0,173

Yok

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre Siber Zorbalık
Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olamadığı tespit
edilmiştir (p>0,05). Baba eğitim düzeyi farklı olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri benzer
bulunmuştur.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışma sonucunda, Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel
motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, içe
yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon
ve motivasyonsuzluk alt boyutlarının cinsiyete göre anlamlı fark göstermediği belirlenmiştir.
Alanyazında, bu çalışmada elde edilen bulguları destekleyen çalışmalar olduğu gibi (Canbay,
2016; Taşkın, 2015, Seyis, 2011), farklı bulguların elde edildiği çalışmalarda (Özer ve
Motorcan, 2013; Eymur ve Geban, 2011) bulunmaktadır. Farklı sonuçların elde edilmesi,
araştırmalarda kullanılan farklı örneklemlerden kaynaklandığı söylenebilir.
Çalışma sonucunda, Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan alt boyutlardan yalnız
bilmeye yönelik motivasyon alt boyutunun sınıf düzeyine göre anlamlı fark gösterdiği
belirlenmiştir. 7. Sınıfta bulunan öğrencilerin bilmeye yönelik motivasyonun 6. Sınıf
öğrencilerinden daha fazla olması üst sınıf düzeylerine çıkıldıkça bilmeye yönelik
motivasyonun arttığını göstermektedir. Alanyazında, bu çalışmada elde edilen bulguyu
destekleyen çalışmalar (Canbay, 2016; Taşkın, 2015) bulunduğu gibi, farklı bulgular elde
edilen çalışmalarda (Akbaşlı, Kubilay ve Durnalı, 2017) bulunmaktadır. Bu durum ise,
alanyazındaki çalışmaların farklı örneklemler üzerinde uygulanmış olmasından kaynaklanıyor
olabilir.
Çalışma sonucunda, Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan başarıya yönelik içsel
motivasyon, uyarım yaşamaya içsel motivasyon, içe yansıyan dışsal motivasyon, dışsal
motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon alt boyutları ebeveynlerin birlikte
yaşama durumuna göre anlamlı fark göstermektedir. Ebeveynleri birlikte yaşayan öğrencilerin
yukarıda verilen boyutların hepsi için daha yüksek motivasyon puanlara sahip olduğu
bulgusundan ebeveynlerin birlikte yaşamasının öğrencinin akademik motivasyonunu arttırdığı
sonucu çıkarılabilir.
Çalışma sonucunda, Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel
motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, içe
yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon
alt boyutları internetin en çok kullanıldığı ortam değişkenine göre anlamlı fark göstermektedir.
İnternet kullanımını daha çok internet kafede ve okul ortamında gerçekleştiren öğrencilerin
motivasyon düzeylerinin, internet kullanımını daha çok ev ortamında gerçekleştiren
öğrencilerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Çalışma sonucunda, Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel
motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, içe
yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon
alt boyutları karne not ortalamasına göre anlamlı fark göstermektedir. Karne not ortalaması 4565 aralığında olan öğrencilerin akademik motivasyon düzeyinin karne not ortalaması 65’in
üstünde olan öğrencilerin akademik motivasyon düzeyinden daha düşük olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Buna göre, öğrencilerin akademik motivasyonu arttıkça başarı düzeylerinin arttığı
sonucuna varılabilir. Alanyazında, bu çalışmadan elde edilen bulguları destekleyen çalışmalar
(Uyulgan ve Akkuzu, 2014; Özer ve Motorcan, 2013; Eymur ve Geban, 2011; Kusurkar, Ten
Cate, Vas, Westers ve Croiset, 2012; Seyis, 2011; Guay, Ratelle, Roy ve Litalien, 2010; Guay
ve Vallerand, 1997; Fortier, Vallerand, Guay, 1995) bulunması, bu çalışmadan elde edilen
bulgunun güvenirliğini arttırmaktadır.
Çalışma sonucunda, Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan başarıya yönelik içsel
motivasyon ve dışsal motivasyon dış düzenleme alt boyutlarının anne eğitim düzeyine göre
anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyi düştükçe başarıya yönelik
motivasyonun yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, eğitim düzeyi düşük olan annelerin
çocuklarını başarıya odaklamalarıyla açıklanabilir. Elde edilen bu bulgu, anne eğitim düzeyinin
yükselmesiyle çocukların sadece başarılı olmak yerine öğrenmeye odaklanmaları ile de
açıklanabilir.
Çalışma sonucunda, Akademik Motivasyon Ölçeği’nde yer alan bilmeye yönelik içsel
motivasyon, başarıya yönelik içsel motivasyon, uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon, içe
yansıyan dışsal motivasyon, dışsal motivasyon dış düzenleme, belirlenmiş dışsal motivasyon
ve motivasyonsuzluk alt boyutları baba eğitim düzeyine göre anlamlı fark göstermemektedir.
Buna göre, baba eğitim düzeyinin öğrencilerin akademik motivasyonlarında herhangi bir
farklılaşmaya neden olmayacağı sonucu çıkarılabilir.
Çalışma sonucunda, siber zorbalığın cinsiyete göre anlamlı fark göstermediği
belirlenmiştir. Alanyazında bu bulgusu destekleyen çalışmalar (Arıcak, 2009; Topçu, Baker,
Çapa ve Aydın, 2008; Williams ve Guerra, 2007; Patchin ve Hinduja, 2006) bulunduğu gibi,
farklı bulguların elde edildiği çalışmalarda (Erdur-Baker ve Kavuştur, 2007; Keith ve Mantin,
2005) bulunmaktadır. Buna çalışmada elde edilen bulguya göre, cinsiyetin öğrencilerin siber
zorbalık düzeylerinde herhangi bir farklılaşmaya neden olmayacağı sonucu çıkarılabilir.
Çalışma sonucunda, siber zorbalık sınıf düzeyinin göre anlamlı fark gösterdiği
belirlenmiştir. 7. Sınıf öğrencilerinin siber zorbalık düzeyinin 6. Sınıf öğrencilerinin siber
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zorbalık düzeyinden daha fazla olduğu görülmüştür. Alanyazında bu çalışmadan elde elden
bulguyu destekleyen çalışmalar (Ayas ve Horzum, 2011; Kowalski ve Limber, 2007) yer aldığı
gibi, farklı bulguların elde edildiği çalışmalarda (Yaman ve Sönmez, 2015; Özdemir ve Akar,
2011) yer almaktadır. Çalışmalar sonucunda farklı bulguların elde edilmesi, araştırmalarda
kullanılan farklı örneklemlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu çalışmadan elde edilen bulguya
göre, üst sınıf düzeylerine çıkıldıkça siber zorbalık düzeyinin arttığı sonucuna varılabilir.
Çalışma sonucunda, siber zorbalığın ebeveynlerin birlikte yaşama durumuna göre anlamlı
fark gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre, ebeveynlerin birlikte yaşa durumunun öğrencilerin
siber zorbalık düzeylerinde herhangi bir farklılaşmaya neden olmayacağı sonucu çıkarılabilir.
Çalışma sonucunda, siber zorbalığın internetin en çok kullanıldığı ortam değişkenine göre
anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir. İnternet kullanımını daha çok internet kafede
gerçekleştiren öğrencilerin siber zorbalık düzeylerinin ev ortamında internet kullanan
öğrencilerden daha fazla olduğu bulunmuştur. Alanyazında bu çalışmadan elde edilen bulguyu
destekleyen çalışmaların (Kavuk ve Keser, 2016; Ybarrra, Espelage ve Mitchell, 2007; Ybarra
ve Mitchell, 2004) bulunması elde edilen bulgunun güvenirliğini artırmaktadır. Buna göre,
internet ortamındaki denetimsizliğin siber zorbalık davranışı gösterme ihtimalini arttırdığı
sonucu çıkarabilir.
Çalışma sonucunda, siber zorbalığın karne not ortalamasına göre anlamlı fark gösterdiği
belirlenmiştir. Karne not ortalaması 45-65 aralığında olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyinin
karne not ortalaması 65’in üstünde olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyinden daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazında da siber zorbalık arttıkça akademik başarının
düştüğüne dair çalışmaların (Ybarra, Diener-West ve Leaf, 2007; Raskauskas ve Stoltz, 2007;
Beran ve Li, 2005) yer alması, bu çalışmadan elde edilen bulgunun güvenirliğini arttırmaktadır.
Çalışma sonucunda, siber zorbalığın anne eğitim düzeyine göre anlamlı fark gösterdiği
belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyinin
anne eğitim düzeyi lise mezunu ve altı olan öğrencilerin siber zorbalık düzeyinden daha düşük
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazında bu çalışmadan elde edilen bulguları destekleyen
çalışmaların yer alması (Akbaba ve Eroğlu, 2013; Sarak, 2012), bu çalışmadan elde edilen
bulgunun güvenirliğini arttırmaktadır. Buna göre, anne eğitim düzeyi düştükçe öğrencilerde
siber zorba davranışların gözlenme ihtimalinin arttığı ifade edilebilir.
Çalışma sonucunda, siber zorbalığın baba eğitim düzeyine göre anlamlı fark
göstermediği belirlenmiştir. Alanyazında, bu çalışmadan elde edilen bulguyu destekleyen
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çalışmalar (Akbaba ve Eroğlu, 2013; Sarak, 2012) olduğu gibi farklı bulgular elde edildiği
çalışmalarda (Serin, 2012) yer almaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, baba
eğitim düzeyinin öğrencilerin siber zorbalık düzeylerinde herhangi bir farklılaşmaya neden
olmayacağı sonucuna varılabilir.
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AİLE KURUMUNDAKİ SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ANTALYA KALEİÇİ
ÖRNEĞİ
Fatih USLU
Özet
Aile toplumu oluşturan yegane yapıdır. Buradan hareketle aileyi oluşturan unsurların ne
kadar önemli olduğu burada vurgulanmıştır. Kaleiçi, Antalya’nın merkezinde yer alan en eski
ve köklü yerleşim alanından biridir. Bu nedenle burada yer alan halkın bugün ve geçmişte yer
alan durumlarının nasıl olduğunun ve en önemlisi de aile yapısının ne durumda olduğu ele
alınmaya çalışılmıştır.
Kaleiçi’nde yer alan aile tasviri geçmişten günümüze yerleşke durumundan dolayı, hızla
değişen ve gelişen dünya beraberinde ekonomik değişmeler ve gelişmeler üzerinde
farklılaşmalar yaşanmıştır. Bu farklılaşmalarda yer alan en büyük etmenler ailelerde yer alan
nüfusun artması ve ekonomik gelir tarzının değişmesi söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kaleiçi, Aile, Aile Yapısı
Abstract
The only structure that constitutes the family society. Hence, the importance of the
elements that make up the family is emphasized here. Kaleiçi is one of the oldest and most
established settlements in the center of Antalya. For this reason, it is tried to discuss the situation
of the people in the present and the past, and most importantly the situation of the family
structure.
The family portrayal of Kaleiçi has changed due to the situation of the settlement from
past to present, and the rapidly changing and evolving world has changed over economic
changes and developments. The biggest factors in these differentiations can be the increase in
the population in the families and the change in the style of economic income.
Keywords: Old town, Family, Family Structure
GİRİŞ
Konumuz olan Kaleiçi hakkında birçok konuya değinilebilir ancak burada yer alan aile
yapısı ile ilgili konuşmadan önce ailenin ne olduğunu ele alarak konuya başlamamız daha doğru
olur.
Aile Nedir?
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Sosyoloji içerinde aile tanımı yapılırken özünde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki dede,
nene(babaanne), karı-koca ve onların çocuklarının oluşturduğu geniş aile yapısıdır. Diğeri ise
günümüzde modern aile yapısı olarak öne çıkan anne-baba ve onların henüz evlenmemiş
çocuklarından oluşan aile yapısıdır. Aile toplumu oluşturan en küçük birimdir.
Aile, bir kadın ve bir erkeğin kendi istekleri doğrultusunda evlenmek istemeleri ve
sonrasında aralarındaki bağı evlilik ile pekiştirmeleridir. Türk toplumunun temelinde yer alan
kabul edilen aile kurumu, çok eski zamanlarda oluşturulmuş kültürün benimsediği kurallar
çerçevesinde şekillenerek günümüze kadar varlığını korumuştur.
Türkler’ de Aile Yapısı
Türkler’ de birlik beraberlik çok önemlidir bunun yanında hısımlık birliği de önem
taşımaktadır. Bu anlayışa uygun olarak da ailede anne de baba da eşit derecede önemlidir. Bu
eşitlik nedeni ile Türklerde, her iki taraftan ortaya çıkan akrabalığın yakınlık derecesi de
birbirine eşittir. Ancak aile, baba tarafı ile birlikte dede ve neneyle beraber yaşıyorsa(geniş aile)
genellikle baba tarafı biraz daha üstün olduğu söylenebilir.
Türklerde evlilik sonrası oluşturulan eşlerin birliği ve beraberliği, sıcak bir yuvanın
oluşmasını sağlar. Türk ailesinde oluşan bu yuva ocağına; ocak soyu; soy boyu oluşturmaktadır
ve en son olarak bu oluşumlar aileyi meydana getirmektedir. Aileler aşiretleri; aşiretler ili; il
sultanlığı; sultanlık ise ilhanlığı meydana getirmektedir (Aslan, F. (2018). Türk Kültürü
İçerisinde Aile Yapısının Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer HalisDemir
Üniversitesi).
Eski Türklerde göçebe yaşam tarzından dolayı aileler hem sosyal hem ekonomik olarak
çok etkilenmiştir. Çünkü göçebelik Türklerin hayatının önemli bir parçası olmakla birlikte bir
geçim kaynağıdır. Genellikle keçi, koyun vb. hayvanların etinden, sütünden, yününden
yararlanılmıştır. Hala da bu yaşam biçimi ülkemizde devam etmekle birlikte her geçen gün
küreselleşmenin etkisi ile azalmaktadır. Küreselleşen dünya nedeni ile bireyler farklı meslek
dalları ve yaşam biçimlerine doğru yönelmeye başlamıştır.
Kaleiçi’nde Aile Yapısındaki Değişmeler
Öncelikle Kaleiçi ile ilgili şunları söyleyebiliriz; Antalya'nın tam merkezinde kalan
tarihi bir yerleşke olduğu için çok fazla turist çekmektedir. 1960 ve 1970 yılları arasında oluşan
pansiyon tarzı otellerin artmasıyla buranın nüfus ve ekonomik yapısı tam anlamı ile değişmeye
başlamıştır. Bu gibi unsurlar doğal olarak aile yapılarını da etkilemiştir.
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Kaleiçi ile ilgili daha da eskiye gidecek olursak, Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında
mübadele

vb.

göçlerle

Türkiye'ye

dönen

Türklerden

bazıları

Kaleiçi’ne

yerleşmiştir. Selanik'ten, Girit'ten, Rodos’tan ve çeşitli yerlerden gelen aileler örnek verilebilir.
Bu ailelerden bazılarının sayamayacağımız kadar çok varisleri bulunmaktadır. Bu sayılar 60,
70 gibi rakamlara ulaşabiliyor. Bu yerleşkeler veya binalar anlaşılamadığı için veyahut
satılmadığı için viraneye dönmüştür. Satın almak isteyenler bile tek tek varislerle ulaşamadığı
için satın alamamıştır.
Burada uzun süredir yaşayan çoğu kişi Romanlar hakkında çok güzel iyi ve temiz kalpli
insanlar olduklarını belirtir. Çoğu aile Roman ailelerine bir yerlere giderken hiç çekinmeden
eşyalarını emanet edip, onlara güvenirlerdi. Yine geçim kaynağı olarak çoğu zaman bir çalgı
aletini çalarak geçimlerini sağlarlardı. Ancak günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı Roman
aileler Kaleiçi’nden kale dışına taşınarak farklı bölgelere dağılmıştır. Bunun en büyük nedeni
ise Kaleiçi’nin küçük olması ve çoğalan aile yapısı olduğu söyleyebiliriz. Kale içine yerleşen
ilk Romanlar’dan bazıları topladıkları tenekeleri kesip levha haline getirerek onları ev
yapmışlar ve birkaç zaman burada varmışlardır
1950'li yıllarda yurt dışına giden birçok Türk vatandaşı daha sonraları içlerinde yer alan
ve bitmek bilmeyen vatan hasreti nedeniyle dönüş yapmıştır. Yurtdışından dönen bazı Türk
vatandaşları hem güzel olması nedeniyle hem de tarihi güzelliğinin cezbedici olması ile birlikte
Kaleiçi’ne yerleşmiştir.
1980'lerde Kaleiçi’ne yerleşen insanlar şimdiki kadar karışık olmadığı için birbirlerini
tanıyıp biliyorlardı. O yıllarda çoğu Anadolu ailesi çeşitli kötü grupların olması nedeniyle
buralara yerleşmiyorlardı. Bunlara tinerciler, evsizler vb. farklı kötü gruplar örnek verilebilir.
Yurt dışından gelen yabancı aileler bir yatırım aracı olarak buralardan ev almışlardır.
Daha sonra ilerleyen yıllarda bu insanlar memleketlerine dönmüşler ve buradaki evlerini, işyeri
veya ev olarak kiraya vermişlerdir. Yine bu da kale içindeki aile yapısını değiştiren farklı bir
unsurdur.
2000’li yıllara kadar buralarda çok fazla kafe ve bar tarzı mekanlar yoktu. Fakat son
yıllarda bu tarz mekanlar çok fazla oluşmaya başladı. Kaleiçi’nde yaşayan ve geçimlerini
buradan sağlayan diğer insanların isteği üzerine saat 12'den sonra gürültü çıkarmak yasaklandı.
Çünkü

herkes

rahatsız

olmaya

başlamıştı.

uygulanmaktadır.

277

Gürültü

çıkaranlara

cezai

yaptırımlar

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

Kaleiçi zamanla dramatik değişikliklere uğramış ve bu değişikliklerden sonra
günümüzdeki görüntüsünü almıştır. Kaleiçi, mübadele sonrası ailelerin buraya yerleşmesiyle
pahalı bir hale gelmiş işlevsellik kazanmıştır. Balıkçılık, ticaret, tarım gibi faaliyetlerle bölge
canlanmıştır. Fakat daha sonraki dönemlerde belli bir müddet bazı kısımları boş kalmıştır.
Buraya gelen zararlı insanlar nedeniyle Antalya'nın yerlileri bile buraya gelmekten korkar
olmuştur. Daha sonra belediyenin yaptığı restore ve yenilenme çalışmaları ile insanlar
rahatlamış ve eski ihtişamına bir nebze olsun kavuşmuştur.
1960-1970’lere kadar bakıldığında kale içinde yaşayan herkes dost akraba gibidir.
Kapılar kapanmaz, kitlenmezdi. Millet birbirine gider, bir evde pişen yemek komşuya
götürülür, orada yenilir içilir ve sohbetler yapılırdı. Burada yaşayan hemen hemen herkes
birbirini tanırdı insanların mensup olduğu millet değil ahlaklı olmaları önemlidir.
Eski Antalya evlerinde de Kaleiçi evlerinde de ayrı bir oda kavramı yoktur. Her odanın
yüklük denilen yataklarının bulunduğu bir kısmı vardır. Böylelikle odalar hemen yatak odasına
çevrilebilirdi. Yemek sandalyesi ve sini koyarak yemek odası işlevi de görürdü en büyük oda
evin en büyüğüne ayrılırdı. Bu odaya bey odası denir aynı zamanda misafirler bu odada
ağırlanırdı. Pencerelere beyaz el işi örgü perdeler asılırdı(Çimrin, 2002: 177)
Kale içinde yaşayan insanlar önceden plajlarda daha çok sosyalleşirlerdi. Buranın halkı
Ömerli Plajı, Kumluk Plajı gibi plajlara inerler ve bu plajlarda vakit geçirirlerdi. Bu plajlar
hemen Kaleiçi’nin alt tarafında yer alırdı. Bunların yanında bir tane de Deniz Feneri yer
almaktadır. Buralarda yüzme yarışmaları gibi çeşitli aktivitelerde yapıldığı söylenir. Şimdi ise
Kaleiçi'nde yer alan Plaja girmek neredeyse imkansızdır. Önkoşul olarak Otellerde konaklama
şartı arıyorlar.
1940-1960’lı yıllarda Fatma abla diye bilinen bir kadın vardı. Deniz fenerini düzenli
bir şekilde yakar ve söndürürdü. İlk yıllarda kocasıyla birlikte yaptıkları bu işi eşinin ölümüyle
çocuklarına bakmak zorunda olan Fatma ablaya üstlendi. Akşamları belli bir saatte fırtına,
yağmur, sel, çamur dinlemeksizin Deniz Fenerini yakmaya giderdi. Çok dirayetli ve iyi bir
insandı günümüzde bu Deniz Feneri hala aktif olup yenilenmiştir.
Kaleiçi’nde

yaşayan

aileler

gece

oluşan

manzaralar

karşısında

rahatsızlık

duymaktadırlar. Gecenin bir yarısı bağırıp çağıran, sarhoş olan insanlar çoğu zaman buradaki
aileleri rahatsız etmektedir. Yine bir diğer önemli etmen ise arabalarını park edebilecek bir
mekan bulamama gibi bir sorun vardır.
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Kaleiçi içerisindeki camiler geçmişten günümüze hala sağlamlığını korumaktadır. Yine
bu camiler koruma altına alınıp çeşitli yenileme çalışmaları yapılmıştır. Camilerin yanı sıra
kilise yer almaktadır.
Kaleiçi’nde çeşitli sanatsal faaliyetlerde yürütülmüştür. Buna Altın Elma Ödülü de
örnek verilebilir. 28 Nisan 1984 yılında FİJET tarafından verilen Altın Elma Turizm Oscar
Ödülü verilmiştir. Bu ödül Antalya açısından Altın Portakal faaliyetlerinin başlamasına da
önemli rol oynamıştır.
Kale içindeki yer alan Dumlupınar İlköğretim Okulu buradaki öğrencilerin öğrenimini
devam etmesi ile birlikte ilköğretimden sonra öğrencilerin lise öğrenimini farklı yerlerde
almasına sebep olmuştur. Dumlupınar İlköğretim Okulu'na çeşitli yerlerden ve yakın
çevrelerden aileler çocuklarını okutmak için göndermiştir.
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Ispanak Üretim Alanlarında Sorun Olan Önemli Fungal Yaprak Hastalık Etmenleri
Aysun Uysal**, Şener Kurt**, Soner Soylu*, E.Mine Soylu**, Merve Kara*1
Özet
Bu çalışmada, ıspanak yapraklarında sararma ve lekelenmelerin etmenlerini belirlemek
için sörveyler yapılarak örnekler toplanmıştır. Bitki örneklerinin klorotik veya nekrotik
dokularını içeren bitki parçaları, steril bir bistüri ile kesilmiş ve % 75’lik etanolde 1 dakika
yüzeyden steril edilmiştir. Hastalıklı doku parçaları PDA içeren petrilere ekim yapılmıştır.
Petriler, 25°C’de 5 gün boyunca inkübe edilmiştir. Funguslar ışık mikroskobu altında
incelenmiş ve morfolojik özelliklerine göre teşhisleri yapılmıştır. Moleküler teşhis için tek spor
izolatlarının genomik DNA izolasyonlarından sonra rDNA ITS bölgesi için, ITS1/ITS4
primerleriyle PCR çalışmaları yapılmıştır. NCBI blast sonuçlarına göre fungusların moleküler
olarak tanısı ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda farklı bölgelerden elde edilen
örneklerle yapılan çalışmalarda 5 ayrı cinse ait funguslar belirlenmiştir. Bunlar, Cladosporium
uredinicola, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Colletotrichum spinaciae, Albugo
occicentalis ve Peronospora effusa’ dır. Fungusların patojen olup olmadığını belirlemek için
patojenisite çalışmaları yürütülmüştür. Laboratuvar koşullarında 1×106 konidi/ml’ye
ayarlanmış spor süspansiyonları, yüzey dezenfeksiyonu yapılmış taze ıspanak yapraklarına
püskürtülmüştür. Obligat patojenler ise taze ıspanak bitkilerine uygulanmıştır. Kontrol
bitkilerine ise steril saf su uygulaması yapılmıştır. Patojenisite sonuçlarına göre 6 farklı
fungusun patojen olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ispanak, patojen, moleküler, morfoloji, patojenisite
Important Fungal Leaf Pathogens in Spinach Production Areas
Abstract
In this study, surveys were carried out to determine the factors of yellowing and spotting
in spinach leaves. Plant pieces containing chlorotic or necrotic tissues of plant samples were
cut with a sterile scalpel and sterilized from the surface for one minute in 75% ethanol. The
diseased tissue fragments were transferred on petri plates containing PDA. Petri dishes were
incubated at 25°C for 5 days. Fungi were examined under light microscope and their
morphological characteristics were identified. For molecular identification, after genomic DNA
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isolations of the single spore isolates, PCR studies were performed with ITS1/ITS4 primers for
rDNA ITS region. According to the results of NCBI blast, the molecular identification of fungi
has been revealed. As a result of these studies, 5 different genus fungi were determined in the
studies performed with samples obtained from different regions. These are Cladosporium
uredinicola, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Colletotrichum spinaciae, Albugo
occicentalis,and Peronospora effusa. Pathogenicity studies have been carried out to determine
whether fungi are pathogenic. Spore suspensions adjusted to 1 × 106 conidia/ml in laboratory
conditions were sprayed on surface-disinfected fresh spinach leaves. Obligate pathogens have
been applied to fresh spinach plants. Control plants were sprayed with sterile distilled water.
According to the pathogenicity, 6 different fungi were found to be pathogenic.
Key words: Spinach, pathogen, molecular, morphology, pathogenicity
1. GİRİŞ
Ispanak üretiminde ilk sırayı 24 milyon tonla Çin almakta olup, bu ülkeyi 323 bin ton
ile ABD ve 248 bin tonla Japonya izlemektedir. Ülkemiz, 210 bin tonla ıspanak üretiminde
dördüncü sırada yer almaktadır (FAO, 2017). Ülkemizde kışlık olarak en fazla tüketilen bir
sebze olan ıspanak bitkisi (Spinacia oleraceae L.), Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Ege ve
Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilmektedir. Taşıma ve ulaşım imkânlarının artması ve
iyileştirilmesi nedeniyle kış boyunca güney ve batı bölgelerimizde üretilen büyük miktarlardaki
ıspanak iç ve doğu bölgelerimizde pazarlanmaktadır. Yaklaşık 25 bin ton ıspanak üretimi yapan
Akdeniz bölgesinde en fazla üretim Mersin ilinde gerçekleşmektedir. (TÜİK, 2017). Ispanak
üretim dönemleri; sonbaharda ekim ve sonbaharda hasat, ilkbaharda ekim ve ilkbaharda hasat,
sonbaharda ekim ve erken ilkbaharda hasat şeklinde gerçekleşmektedir (Anonim, 2011).
Günümüzde, Türkiye’ de ve dünya genelinde ticari olarak gerçekleştirilen ıspanak üretiminde
verimi ve kaliteyi sınırlayan en önemli faktörlerin başında fungusların neden olduğu hastalıklar
gelmektedir. Ispanakta dünyada sorun olan önemli fungal hastalıklar, fide kök çürüklüğü
(Pythium aphanidermatum, Pythium irregulare, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani,
Thanatephorus cucumeris), Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum, F. equiseti), mildiyö
(Peronospora effusa), Cladosporium yaprak lekesi (Cladosporium variabile, C. uredinicola)
Alternaria yaprak lekesi (Alternaria alternata, A. tenuissima), antraknoz (Colletotrichum
spinaciae), beyaz pas (Albugo occidentalis) olarak kaydedilmiştir (Correll ve ark., 1994).
Son yıllarda ülkemizde ıspanak üretim alanlarında sorun olmaya başlayan yaprak hastalıkları
giderek yaygınlık göstermektedir (Kurt ve Uysal, 2014). Bu hastalıklar içerisinde beyaz pas
(Albugo occidentalis; Soylu ve ark., 2018), antraknoz (Colletotrichum spinaciae; Kurt ve ark.,
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2016), mildiyö (Peronospora effusa; Soylu ve ark., 2018) ülkemizde ilk kayıt olarak rapor
edilmiştir.
Bu amaçla Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde ıspanak üretimi yapılan
alanlarında sorun olan önemli fungal yaprak hastalıkları belirlemek amacıyla çalışmalar
yapılmıştır.
2. METOD
2.1. Hastalıklı Bitkilerin Sörveyi ve İzolasyonu
Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde ticari olarak ıspanak yetiştirilen üretim
alanlarında gerçekleştirilen sörveyler sonucu hastalıklı olarak değerlendirilen bitkiler, şeffaf
polietilen torbalar içerisinde laboratuvara getirilmiştir. İzolasyon için temiz bir bistüri ile sap
ve özellikle yapraklarda gözlenen hastalıklı ve sağlam dokuları içeren lezyonlar kesilerek
alınmıştır. Bu bitki parçaları, %5’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) solüsyonunda 1-2 dakika
yüzey sterilizasyonuna tabi tutulduktan sonra, hastalıklı bitki dokuları steril pens yardımıyla
içinde steril saf su bulunan petri kaplarına alınmıştır. Steril saf içinde durulanan parçalar
buradan alınıp steril kurutma kağıtlarına aktarılmıştır ve üzeri steril kurutma kağıdı ile
kapatılarak kurumaya bırakılmıştır. Hastalıklı bitki parçaları tamamen kuruduktan sonra steril
pens yardımıyla içerisine PDA ve SDA dökülmüş petri kaplarına aktarılmış ve 25°C sıcaklıkta
10 gün inkübasyona bırakılmıştır (Kurt ve Uysal, 2014).
İnkübasyondan sonra gelişen fungus kolonilerinden tek spor izolasyonları yapılmıştır.
Daha sonra PDA içeren eğik agar ortamına hifsel transferler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
kültürler, +4°C buzdolabında eğik agar ortamında saklanmıştır.
2.2. Fungal Türlerin Morfolojik Karakterizasyonu
Fungusun tanısı için izolatlar, tekrar PDA besi yerinde canlandırıldıktan sonra yaklaşık
bir hafta süre ile morfolojik ve mikroskobik olarak incelenmiştir. Kültüre alınabilen funguslar
PDA besi yerinde koloni morfolojisi belirlenmiştir. Kültüre alınamayan fungusların
herbaryumları yapılarak saklanmış ve mikroskop altında morfolojik yapıları incelenmiştir. Her
bir örneğin konidilerinin şekil ve boyutları, trinoküler araştırma mikroskobunda (NİKON
Eclipse Nİ-U Model Floresan DIC Ataçmanlı DS-Ri2) konidiler ölçülerek belirlenmiştir.
2.3. Fungal İzolatların Moleküler Karakterizasyonu
Kültüre alınabilen funguslar PDA besi yerinde 5-7 gün boyunca geliştirilerek DNA
izolasyonu yapılmıştır. PDA besi ortamında geliştirilen kültürden bistürü ile bir miktar fungus
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hifi, 2 ml ependorf tüplerine alınmıştır. Sonra homojenizatör yardımıyla bu hifler parçalanarak,
kültüre alınamayan funguslar ise direkt herbaryum örneği üzerinden kazıma şeklinde tüplere
alınarak, QIAGEN DNeasy (250) Plant mini kit ile DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir.
Ribozomal DNA'nın ITS bölgesi için amplikonlar, evrensel fungal primerler olan ITS1 (5′TCCGTAGGTGAACCTGCG-3′)

ve

ITS4

(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)

kullanılarak yapılmıştır. PCR koşulları, 94°C’ de 3 dk başlangıç denatürasyonu, 94°C’ de 45sn
denatürasyon, annealing sıcaklığı ITS için 52°C, 72°C’ de 1dk ve final adımı olarak 72°C’ de
10 dk olarak yürütülmüştür. PCR ürünlerinin kalitesini belirlemek için DNA Kapiler
elektroforez (QIAxcel Advanced, Qiagen, Almanya) kullanılmıştır. Dizileme sonucunda
moleküler tanımlama; türlere ait sekansların BLAST programını kullanarak Ulusal
Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) tarafından oluşturulan Gen bankası Nükleotid
Veritabanında bulunan sekanslarla karşılaştırılmıştır.
2.4. Patojenisite Denemeleri
Fungusların patojen olup olmadığını belirlemek için patojenisite çalışmaları
yürütülmüştür. Laboratuvar koşullarında 1×106 konidi/ml’ye ayarlanmış spor süspansiyonları,
yüzey dezenfeksiyonu yapılmış taze ıspanak yapraklarına püskürtülmüştür. Fungus inoküle
edilen ıspanak yaprakları içerisinde nemlendirilmiş kurutma kağıtları olan steril petri kaplarına
yerleştirilmiştir. Petri kapları oda sıcaklığında inkübasyona bırakılmıştır. Kültüre alınamayan
fungusların 1×106 konidi/ml’ye ayarlanmış spor süspansiyonları ise taze ıspanak bitkilerine
uygulanmıştır. Kontrol bitkilerine ise steril saf su uygulaması yapılmıştır.
3. SONUÇLAR
3.1. Hastalıklı Bitkilerin Sörveyi ve İzolasyonu
Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde ticari olarak ıspanak yetiştirilen üretim
alanlarında gerçekleştirilen sörveyler sonucunda hastalık belirtisi gösteren örneklerden yapılan
izolasyonlarda toplam 30 adet izolat toplanmıştır. Toplanan bu izolatların 18’i kültüre
alınabilen funguslar, 12’si ise kültüre alınamayan funguslar olarak gruplandırılmıştır.
3.2. Fungal Türlerin Morfolojik Karakterizasyonu
Kültüre alınan ve alınamayan fungusların koloni yapısına ve diğer morfolojik yapılarına göre
teşhislerine göre fungal kültürler cins düzeyinde belirlenmiştir. Cladosporium sp. kolonileri
zeytin yeşili ile zeytin-kahverengidir ve kadifemsi veya toz halindedir. Konidiler küçük, tek
hücreli, limon şekilli ve düzgün duvarlıdır. Alternaria sp. kolonileri hızlı büyür ve koyu yeşil
siyahımsı renk gösterir. Mikroskobik olarak, çok hücreli konidiler, dallı akropetal zincirleri
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(blastosilin), basit, bazen dallanmış, kısa veya uzun konidioforlardan simpatik olarak üretilir.
Konidiler, genellikle kısa konik veya silindirik bir gaga, açık kahverengi, düz duvarlı bazen
oval veya elipsoid şekillidirler. Colletotrichum sp. kolonisi pamukta beyaz, soluk gri miselyum
oluşturur. Aservulus içindeki konidioforlar üzerinde oluşturulan konidiler şeffaf, tek hücreli,
falçata (16×3µm) şekillidir. Albugo sp. mikroskobik incelemede, sporangiumların düz duvar
yüzeyinde basipetal zincirlerde, oval olarak oluştuğu ve 15.5 × 18.5 µm boyutlarında olduğu
belirlenmiştir. Peronospora sp. yaprak alt yüzeyinde grimsi-mor ve kahverengimsi sporulasyon
oluşturduğu gözlenir. Konidileri, elipsoid ortalama 25,5 µm uzunluğunda ve 23 µm
genişliğinde ölçülmüştür.
3.3. Fungal İzolatların Moleküler Karakterizasyonu
PCR çalışmaları sonucunda elde edilen DNA dizileri sekans analizleri sonucunda
BLAST (Boratyn ve ark. 2013) kullanılarak Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI)’de
bulunan Genbank Nükleotid Veritabanı içindeki sekanslarla karşılaştırılarak 5 farklı cins elde
edilmiştir. Alternaria cinsine ait A. alternata ve A. tenussima olmak üzere iki farklı tür elde
edilmiştir (Çizelge 3.1). Sonuç olarak, Albugo occidentalis ve Peronospora effusa ıspanak
yaprak hastalıkları içerisinde en fazla karşılaşılan patojenler olarak kaydedilmiştir.
Çizelge 3.1. Ispanak yapraklarından izole edilen fungal izolatların ITS primeri ile sekans
sonuçları
İZOLAT

TÜR

NCBI BENZERLİK (%)

SCu1

Cladosporium uredinicola

JX406571-99

SCu2

Cladosporium uredinicola

JX406571-99

SAa1

Alternaria alternata

KR708973-98

SAa2

Alternaria alternata

KU360613-99

SAa3

Alternaria alternata

KR708973-100

SAt1

Alternaria tenuissima

MH790284-99

SCp1

Colletotrichum spinaciae

GU227945-99

SCp2

Colletotrichum spinaciae

GU227945-99

SAo1

Albugo occicentalis

AJ553900-100
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SAo2

Albugo occicentalis

AJ553900-100

SAo3

Albugo occicentalis

KU885438-99

SAo4

Albugo occicentalis

KU885438-100

SPe1

Peronospora effusa

MG793197-100

SPe2

Peronospora effusa

MG793197-99

SPe3

Peronospora effusa

MG793197-99

SPe4

Peronospora effusa

DQ843846-100

3.4. Patojenisite Denemeleri
Laboratuvar koşullarında yapılan patojeniste çalışmaları sonucunda, elde edilen
izolatların patojen olduğu saptanmıştır. Taze, hastalıksız yapraklara yapılan inokulasyonlar
sonucunda tüm izolatlar yaprakları enfekte etmiştir. İnokulasyon yapılan tüm yapraklarda %100
oranında enfeksiyon oluştuğu gözlenmiştir. Kültüre alınmayan türler için yapılan patojeniste
sonuçlarında, inokulasyondan 10 ila 15 gün sonra, hastalık belirtileri ortaya çıkmış ve tarlada
gözlenen orijinal belirtilere benzemektedir. Kontrol bitkilerinde belirti gözlenmemiştir.
Sonuç olarak, yaprağı yenen sebze türlerinden olan ıspanak bitkisi, son derece yüksek
besin içeriği nedeniyle üretimi giderek artan bir üründür. Bu üründe tespit edilen hastalıkları
göz önüne alarak yoğun pestisit kullanımının önüne geçmek için hastalıklara dayanıklı
çeşitlerin üretimini yaygınlaştırmak ve uygun hastalık yönetim stratejilerini uygulamak en
önemli uygulamalar olarak ön plana çıkarılmalıdır.
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ÖZET
Günümüzde gelişen teknoloji tüm sistemleri etkilediği gibi eğitim sistemini de
etkilemiş, insanların bilgi edinme ortamları ve bilgi edinme şekilleri değişmiştir. Bilginin
aktarılması sürecinde seçilen yol bilgi edinimini doğrudan etkilemektedir. Bilginin kalıcılığında
öğrenme tekniği önemli bir unsurdur. Seçilen öğrenme tekniğinde öğrenenin seviyesine
uygunluğuna ve bilginin kalıcılığını en fazla sağlayan olmasına da dikkat edilmelidir. Etkili
öğrenme yollarından biri olarak düşünülen İnfografik, uzun ve karmaşık bilgileri
sınıflandırarak, özet ve temel bilgiyi şekil ve grafiklerle görsel olarak aktaran sunum şeklidir.
Gelişen teknoloji sayesinde infografik oluşturma ve infografiği sunma daha kolay hale
gelmiştir. Sözlü ve yazılı bilgilere göre görsel bilgilerin daha kalıcı olduğu bilinmektedir.
Görsel bilgiyi sunma yolu olan İnfografik ile daha etkili eğitimler yapılmaktadır. Uzun ve
yoğun bilgiler öğrenenin seviyesine göre sadeleşerek öz bilgi haline gelmektedir. İnfografik ile
sunulan bilgiler öğrenen için daha eğlenceli hale gelmektedir. Bilgilere öğrenenin dikkati kolay
çekilmekte ve ilgisi uzun süre sağlanmaktadır. Böylece İnfografik ile daha etkili eğitimler
yapılarak, bilgiler daha kalıcı hale gelmektedir. MEB tarafından uygulamaya konulan, eğitimde
teknolojiyi etkili kullanma yolu olan Fatih Projesi ile eğitimde büyük bir dönüşüm
yaşanmaktadır. Fatih Projesi’nin uygulama alanı olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) öğrenenlere
etkili içerikler sunmaktadır. Bunlar; haber, video, görsel, ses, kitap, dergi, doküman, test
soruları, infografik ve infovideo’dur. EBA’da yayınlanan içerikler öğretmenler tarafından
hazırlanmakta olup profesyonel bir ekip tarafından düzenlenmektedir. EBA’da bugüne kadar
sunulan infografik sayısı 411 tanedir. EBA’da içerik olarak infografik yanında infovideo da
sunulmaktadır. İnfovideo; Öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış, bilgilerin sesli ve
görsel şekilde video formatında sunulmasıdır. EBA’da bugüne kadar yayınlanan infovideo
sayısı 145 tanedir.
Anahtar Kelimeler: İnfografik, görsel, içerik, EBA
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ABSTRACT
Today, the developing technology has affected all systems as well as the education
system and the way they get information has changed accordingly. The way chosen in the
process of transferring information directly affects the acquisition of information. It is an
accepted fact that the permanence of knowledge is dependent on the way chosen, or, in other
words, the learning technique. It should be paid attention that the learner is fit for the level of
learning in the chosen learning technique and that it ensures the permanence of knowledge.
Infographic, considered as one of the effective ways of learning, is a form of presentation which
sorts the long and complex information and conveys the summary and basic information
visually with the figures and graphs. It has become easier to create and present infographic
through the developing technology. It is known that visual information is more permanent in
comparison with verbal and textual information. More effective trainings are conducted with
Infographic which provides visual information. Long and intensive information is simplified
according to the level of the learner and becomes brief information. Information presented by
infographic becomes more fun for the learner. The attention of the learner is easily drawn to the
information and the interest is provided for a long time. Thus, more effective trainings are
available with Infographic and the information becomes more permanent. A big transformation
has been experienced in education with the Fatih Project, which has been implemented by the
Ministry of Education, and has an effective way of using technology in education. EBA
(Educational Informatics Network), which is the application area of Fatih Project, provides
effective content for learners such as news, video, visual, sound, book, magazine, document,
test questions, infographic and infovideo. The content published in EBA is prepared by teachers
and organized by a professional team. The number of infographics presented in EBA up to now
is 411. Infovideo is available in EBA in addition to infographic content. Infovideo is designed
to make learning easier and to present the information in video format in an audible and visual
way. The number of infovideo published in EBA up to now is 145.
Key Words: infographics, visual content, EIN
GİRİŞ
Bilimin ilerlemesi teknolojinin gelişmesini sağlamaktadır. En önemli teknolojik
gelişmelerden olan internet kullanılmaya başlanmış, dijitalleşen bilgi büyük kapasitelerde
depolanmış ve bu bilgilere ulaşmada çok kısa zamanlar almıştır. Web tabanlı ortamlar insan
hayatında günlük olaylara bakışı ve beraberinde birçok uygulamayı değiştirmiştir. Atıcı ve
Yıldırım’a (2010) göre, özellikle Web 2.0 teknolojileri ve içerik geliştirme yaklaşımlarındaki
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değişiklikler, web içeriklerinin üretiminin ve paylaşımının ortamın kullanıcıları tarafından
yapılmasına olanak sağlamıştır. Böylece web temelli ortamların kullanıcıları aynı zamanda bu
ortamlardaki bilgileri üreten kimliğine kavuşmuştur.
Gelişen teknoloji eğitim sisteminde değişimlere neden olmuştur. Bilgi edinme
ortamları ve bilgi edinme şekilleri gelişen teknoloji ile değişmiştir. Bilgi edinme zaman ve
mekân bağımsızlığı ile derslik dört duvarlarının dışına taşmış, okul dışındaki tüm ortamlarda
ve zamanlarda sağlanır olmuştur. Yüz yüze eğitimlerin yanında internetin kullanılmasıyla anlık
uzaktan eğitimler yapılmakta, bilgiler dijital veri olarak tutulmakta, zaman ve mekân
bağımsızlığında aktarılmaktadır. Bilgilere ulaşmada ve depolamada kolaylığın olması
sayesinde bilgiler büyük kapasitelere ulaşmıştır. Bu bilgi yığınları karşısında öğrenenlerde
gelişen teknoloji ile bilgiye ulaşma yollarını değiştirmiştir. Az zamanda çok ve doğru bilgiye
ulaşma amacı taşınmaktadır. Bilginin kalıcılığında ise seçilen yola yani öğrenme tekniğine
bağlı olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Seçilen öğrenme tekniğinde öğrenenin seviyesine
uygunluğuna ve bilginin kalıcılığını en fazla sağlayan olmasına da dikkat edilmelidir.
Teknoloji Nedir?
Bilimin ilerlemesi ile gelişen teknoloji insan hayatında anlayış ve davranış
değişikliklerini meydana getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde teknoloji hayatı şekillendiren
önemli bir unsur haline gelmiştir. Türk Dil Kurumuna (2018) göre teknoloji, “insanın maddi
çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin
bilgilerin tümü” şeklinde açıklanmaktadır. Farklı tanımları olmasıyla birlikte teknolojiyi kısaca,
insanların sorunlarına yardımcı olacak çözümlerin üretilmesi amacıyla; makinelerin, araçların,
materyallerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanabilir (Kaya, 2006).
İnsan hayatındaki tüm sistemler gelişen teknolojiden kendi payına düşeni almakta ve
olabildiğince etkilenmektedirler. Diğer sistemlerde olduğu gibi eğitim sistemi de teknolojiden
etkilenmektedir.
Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Kavramları
Eğitim öğretimi kapsayan bir kavramdır. Birbirinden farklı olan bu iki kavram için
eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi de farklı anlam taşımaktadır. Yapılan alan yazı
taramasında araştırmacılar iki kavramında birbirinden farklı olduğunu belirtmişlerdir.
Eğitim teknolojisi, genelde eğitime özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için
ilgili bilgi ve becerilerin İşe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim süreçlerinin işlevsel olarak
yapısallaşmasıdır. Diğer bir deyişle, öğrenme öğretme süreçlerinin tasarımlanması,
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uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. (Yaylacı ve Yaylacı, 1999). İşman’a
(2002) göre ise eğitim teknolojisi, öğrenme-öğretme ortamlarını etkili bir şekilde tasarımlayan,
öğrenme ve öğretme de meydana gelen sorunları çözen, öğrenme ürününün kalitesini ve
kalıcılığını artıran bir akademik sistemler bütünüdür. Öğretim teknolojisi ise, öğrencilerin
öğrenmelerini kolaylaştırmak, öğrenciyi daha eğlenceli hale getirmek ve öğrenilenlerin
kalıcılığını arttırmak için sınıf içi ve dışında kullanılan teknolojiler bütünüdür (Akay, 2018,
s.101)
Türkiye’de Fatih Projesi
Günümüzde en büyük gücün bilgi olduğu kabul edilmektedir. Bilgiyi elinde bulunduran
ülkelerde gelişmiş ülke olmaktadır. Türkiye gelişmiş ülkeler arasında olmak için bilgi toplumu
olma hedeflerini benimsemiştir. Bilgi toplumu vizyonunu da şöyle açıklamıştır; Bilim ve
teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak
kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette
başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak (Devlet Planlama Teşkilatı, 2006).
Türkiye’nin, bilgi toplumu olma vizyonunu sağlayabilmesi için birçok alanda olduğu
gibi eğitimde de çağın teknolojisini benimsemiş ve teknolojiye yön vermeye başlamış olması
gerekmektedir. Eğitimde Fatih Projesi ile bu dönüşüm başlatılmıştır. Türkiye’de önceleri
bilgisayar destekli eğitim ile başlayıp sonra Fatih Projesi ile devam eden süreçte eğitimde etkili
bilgi iletişim teknolojileri kullanımı sağlanmaktadır. Akıncı, Kurtoğlu ve Seferoğlu’na (2012)
göre, bu projenin 2012 yılındaki durumuna bakıldığında; Vizyon 2023, “e-Dönüşüm Türkiye
Projesi” kapsamında üretilen ve ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemlerini
tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, MEB Stratejik Planı ve BT
Politika Raporunda yer alan hedeflerle örtüşen hedeflerinin olduğu şeklinde bir izlenim
edinilebilir.
Fatih Projesi, “Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” sloganıyla 2010
yılında başlatılmıştır. Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine
ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan Fatih Projesi, eğitimde
teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim
hareketidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018).
Fatih Projesinin bileşenleri;
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Millî Eğitim Bakanlığı (2018). www.meb.gov.tr

Fatih

Projesi

beş

ana

bileşenden

oluşmaktadır;

Millî Eğitim Bakanlığı (2018). www.meb.gov.tr

EBA (Eğitim Bilişim Ağı)
Fatih Projesinin beş ana bileşeninden biri olan Eğitsel e-içeriğin Sağlanması ve
Yönetilmesi kapsamında EBA (Eğitim Bilişim Ağı) alanı kurulmuştur. Eğitim Bilişim Ağı,
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına
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ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018).
EBA; zaman ve mekân bağımsızlığı ile kesintisiz eğitim olanaklarını sunmaktadır. EBA’da
alanında uzman kişilerce sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçirilerek
hazırlanan e-içerikler sunulmaktadır. EBA ile ilgili yapılan alan yazı taramasında oldukça çok
araştırmaya rastlanılmıştır. EBA sistemi, gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin
kullanabileceği eğitim araçlarının yanı sıra, eğitsel içeriklerine de yer veren bir sistemdir.
EBA içerisinde, yazı, ses ve resim özelliğindeki kaynakların yanı sıra video anlatımı
biçimindeki kaynaklar da yer almaktadır (Aktay ve Keskin, 2016). EBA’da etkili eğitim
uygulamaları için birçok bölüm bulunmaktadır. “EBA Ders, İçerik, Yarışma, Uygulamalar, EKurs, Materyal, Uzaktan Eğitim” şeklindedir. İçerik; Haber, Video, İnfovideo, Görsel, Ses,
Kitap, Dergi, Doküman ve İnfografik bölümlerinden oluşmaktadır.
İnfografik Nedir?
Günümüzde bilgiye ulaşmanın pek çok yolu vardır. İhtiyaç duyduğumuz her konuda,
özellikle dijital platformlarda araştırma yapabiliyor, farklı kaynaklara ulaşabiliyoruz. Bu durum
istenilen bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor gibi görünse de aslında çoğu zaman bilgi yığınları
arasında

kayboluyoruz.

Gelişen

teknolojinin

sonucu

oluşan

karmaşık

bilgilerin

görselleştirilmesi artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgilendirme tasarımı oluşturma
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bilgilendirme tasarımı; ürün, hizmet, çevre, olaylar hakkında
doğru ve kesin bilgiye en kısa sürede pratik yöntemlerle ulaşmamıza yardımcı olur (Zedeli,
2014). Bilgilendirme tasarımını 9 ana başlık altında toplayabiliriz;
1. Belge / Doküman Tasarımı
2. Form Tasarımı
3. Kullanım Kılavuzu Tasarımı
4. Harita Tasarımı
5. Şema, Çizelge ve Tablo Tasarımı
6. İnfografikler
7. Yönlendirme ve İşaretlendirme Tasarımı
8. Sergileme Tasarımı
9. Piktogramlar (İlisulu, 2017).
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Bilgileri düzenlemek, organize etmek, belirli bir düzenle sunmak veya sınıflandırmak için
kullanılabilecek görsel araçlardan biri de infografik tasarımlardır. Bilgi yoğunluğunun hızla
arttığı günümüzde info grafik tasarımların etkisi ve önemi de artacaktır. İnfo grafik tasarımlar
ile bilginin daha az metin ile daha anlaşılır olması sağlanmaktadır. 1950’li yılların sonunda
ortaya çıkmıştır ve tıp, mühendislik, uzay bilimleri, sosyal bilimler gibi birçok alanda yoğun
bilgi trafiği için kullanılırlar. Anlaşılması çok kolaydır ve tasarımında tipografi, renk gibi birçok
grafik tasarım yardımcı elemanı kullanılır (İlisulu, 2017). İnfografikler bir konuyla ilgili yoğun,
kimi zaman karmaşık bilgileri ve süreçleri kolay algılanacak, dikkat çekecek ve merak
yandıracak şekilde görselleştirirken izleyiciye bir hikâye sunarlar. Bu görsel hikâyenin
izleyicide bir değişiklik yaratması beklenir. Bu, kimi zaman izleyiciyi belli bir fikre ikna etme,
kimi zaman algısını yönlendirme, kimi zaman da doğrudan harekete geçirmeye yöneliktir
(Uyan Dur, 2014). İnfografiklerin güçlü anlatım dili, bilgi yığınlarını sistemli bir şekilde
düzenleyip kategorize eder ve anlamlı bir bütün oluşturarak hikâyeleştirip izleyicisine sunar
(Şahin, 2015). Alıcının mesajı daha kolay anlayabileceği şekilde düzenlenmesini sağlayan
görsel araçlardır. İnfografik günümüzde gazetelerde, sunumlarda, reklam sektörü gibi pek çok
alanda kullanılmaktadır. Bu sayede anlatımlar sadeleşmiş, kısa zamanda daha çok bilgi aktarımı
sağlanmıştır. İstatistiki verilerin, hava durumunun, başarı grafiklerinin, haber grafiklerinin ve
bu alanda sayılabilecek yüzlerce örnekte olduğu gibi info grafik, verilerin daha anlaşılır ve kısa
sürede yorumlana bilmesini sağlamaktadır (Denli, 2016). İnfografik olarak tanımlanan yeni
materyaller bilginin belirli bir akış içerisinde istenilen bağlama oturtulmasını sağlamaktadır. Bu
sayede çok fazla bilgi çok az açıklama ile sunulabilmektedir. İnfografikler resimler, grafikler,
çizelgeler, akış şemaları, metinler gibi birçok bileşenden meydana gelmektedir. Kurgusu
sayesinde mantıksal bir sıra ile bilgiler sunulmaktadır. Bu özelliği ile bir konu hakkında bilgi
veren metinlere alternatif bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Yıldırım ve diğerleri, 2014).
Monotonluğu kırma ve alıcının dikkatini çekmesi bakımından tercih edilmektedir. Böylece
bilgiye ulaşmak monotonluktan kurtulup ilgi uyandıran bir süreç olur. Dikkat çekici olması info
grafiklerin en önemli özelliğidir. Dikkat çekme özelliği ve kolay algılana bilirliği nedeniyle
izleyicide farkındalık oluştururlar. Verilmek istenen mesaj için ayrıca çaba gösterilmek
durumunda kalınmaması hem izleyici hem tasarımcı açısından geniş imkanlar sağlar (Şahin,
2015). İnfo grafik, yaşadığımız çevreyi, etkileşimde bulunduğumuz her şeyi daha iyi anlamanın
ve hayatı kolaylaştırmanın bir yoludur. Karmaşık ve yoğun verilerden elde edilen ham bilgilerin
kolay ve anlaşılır bilgilere dönüştürülerek aktarılması için kullanılan infografiklerle günlük
hayatımızda sıkça karşılaşırız (Borucu, 2015). İzleyici olaylar, bilgiler, veriler arasında bir
bağlantı kurmak için zaman harcamaz. Okuyucunun daha kısa zamanda aslında yoğun olan

293

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

bilgi malumatını özet olarak almasını sağlar. Özellikle kısıtlı zaman dilimlerinde hazır sunulan
bu görsel bilgi okuyucu için daha da önem kazanır (Zedeli, 2014).

İnfografik Tasarım Örnekleri
Anadolu Ajansı tarafından 2017 yılında hazırlanan Türkiye Nüfusu infografik tasarım
incelendiğinde 2015 ve 2016 yıllarındaki nüfus sayısının ve artış yüzdeleri karşılaştırılmış.
Kadın ve erkek nüfus sayılarının verilmiş. Nüfusu en az ve en çok olan iller ile nüfusu en çok
olan illerde kilometre kareye düşün kişi sayıları verilmiştir.

Anadolu Ajansı (2017), www.aa.com.tr

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için
Anadolu Ajansının hazırlamış olduğu infografik milyonlarca seçmenin bilgilendirilmesi
açısından oldukça önemlidir.
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Anadolu Ajansı (2018), www.aa.com.tr

Türk Eğitim Sisteminde İnfografik Kullanımı
Yapılandırmacı yaklaşımın etkisiyle öğrenci bilgi sunulan değil bilgiyi alan, uygulayan
ve üretebilen bir konuma gelmiştir. Dijital platformlarda bu yönde gelişim göstererek
kullanıcıların etkin olduğu yeni siteler oluşturulmuştur. Kullanıcılar kolayca infografik
tasarımlara ulaşabildiği gibi hazır şablonlar kullanarak infografikler oluşturabilirler. Bunun için
hazır şablonlar ile kullanıcının hızlı ve kolay bir şekilde infografik oluşturmasını sağlayacak
web siteleri bulunmaktadır (Piktochart.com, easelly.ly, visual.ly vb.). Uzmanlık gerektirmeden
kullanıcılarda kendi ihtiyaçlarına yönelik infografik tasarımlarını oluşturabilir. Bu şekilde yeni
web sisteminde kullanıcıların etkin katılımı da sağlanmış olmaktadır. Fakat etkili infografik
hazırlamak için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Etkili bir infografik hazırlanırken
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bilginin iyi bir şekilde organize edilmesi ve infografik içerisindeki akışın çok iyi organize
edilmesi gerekmektir. Bu şekilde gerekli bilgiyi açık ve anlaşılır bir yapıda sunan infografikler
hazırlanabilmektedir (Yıldırım ve diğerleri, 2014). Yaşanan teknolojik gelişmeler eğitim
ortamlarını da etkilemiştir. İnternetin yaygınlaşması ile e-öğrenme kavramı ortaya çıkmıştır.
Kavram olarak e-öğrenme ülkemizde yeni bir konudur ama hızlı bir şekilde benimsenmeye
başlanmıştır. Bilgiyi kolay edinme ve algılama yöntemi olarak önerilmektedir. Bilgi
toplumunun şekillenmesine katkı sağlayacak ve toplumun büyük bir kesimini etkileyen bir
konudur (Duran, Önal ve Kurtuluş, 2006). Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için Millî
Eğitim Bakanlığı da Fatih projesi ile sınıflarda etkileşimli tahta ve internet erişimi imkânı
sağlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Fatih projesi ile eğitimde, gelişen teknolojiyi etkili
kullanmayı amaçlamıştır. Fatih Projesi ile eğitimde teknoloji tabanlı bir dönüşüm başlamıştır.
Fatih projesinin beş bileşeninden biride “Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi” dir. Eiçerik geliştirme becerilerinden bir tanesi de info grafiklerdir. Bu amaçla Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) çevirim içi sosyal eğitim platformu oluşturulmuştur. İçerik bölümü alt dallarında
İnfografik çalışmalara yer verilmiştir. On yedi alt dala ayrılan infografikler ilköğretimden orta
öğretime kadar birçok ders için hazırlanmış ve sunulmaktadır. Özellikle bilgi yoğunluğunun
fazla olduğu, kavram yanılgılarının yaşanabileceği ve öğrencilerin sistematik düşünmeleri
gereken durumlarda info grafik tasarımların kullanılması uygun olacaktır. Bunun yanı sıra
dikkat çekici olması ve bilgiyi örgütlemenin kolaylaşması infografik çalışmaları değerli
kılmaktadır. Eğitimde kullanılabilecek infografik çalışmaların örnekleri;

Eğitim Bilişim Ağı (2018), www.eba.gov.tr
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Eğitim Bilişim Ağı (2018), www.eba.gov.tr

Eğitim Bilişim Ağı (2018), www.eba.gov.tr

Hazır tasarımların yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler özgün infografik tasarımları oluşturarak
öğretim ortamında çeşitlilik ve özgünlük sağlayabilirler. Öğrenenin infografik tasarlayarak
karmaşık bilgiyi ya da süreci görselleştirmesi, bilgiyi açımlaması, örgütlemesi, düzenlemesini
sağlanabilir, zihinsel imgesindeki ve derlediği bilgiyi birleştirebilmesine ve iletebilmesine
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yardımcı olabilir (Nuhoğlu Kibar ve Akkoyunlu, 2015). Öğretmenler, öğrencilerinden bir konu
hakkında araştırma yapmalarını ve bu konuyu info grafik tasarım olarak sunmaları şeklinde
yapılacak bir çalışma öğrencinin bilgiyi sistematik olarak kodlamasını, bilgiler arasında bağ
kurmasını ve bu bağı görselleştirmesini sağlayacaktır. Yani öğrencinin yeni beceriler
edinmesine olanak sağlayacaktır. İnfografiğin konusu üzerine yapılacak araştırma, bu
araştırmada elde edilecek veriler, bu verilerin sistemli bir biçimde sınıflandırılması gibi
süreçlerden geçecek olan öğrenci bilgiyi yapılandırma üzerine çalışmış olur (Uyan Dur, 2014).

İnfografik Temelli Araştırmalar
Nuhoğlu Kibar ve Akkoyunlu (2018) “Ortaokul Düzeyinde Öğrenme Stratejisi Olarak
İnfografik Oluşturma Sürecinin Eğitsel Tasarım Araştırması Yöntemiyle Modellenmesi“
araştırmasında,

infografik

oluşturma

stratejisinin

öğrenme

-

öğretme

sürecinde

kullanılabileceğini ileri sürmüştür. İçerik edinimi, içerik çözümleme, taslak oluşturma, görsel
tasarım, dijital tasarım ve çıktı ana aşamaları korunarak sarmal bir yapıda öğrenenlerin
özellikleri ve koşullar göz önünde bulundurularak uygulandığında etkili sonuç elde
edilebileceğini belirtmiştir. Yıldırım ve diğerlerinin “Bilgi Grafiği (İnfografik) Oluşturma
Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri” araştırmasına göre infografikler öğretimsel ortamların
yeni materyalleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu materyallerin öğrenme sürecinde
kullanılması

öğrenenlerin

hoşuna

gitmektedir.

Ayrıca

infografikler

benzer

görsel

materyallerden daha etkili olarak nitelendirilmekte ve öğrenenler tarafında daha fazla tercih
edilmektedir. Bununla birlikte infografikte kullanılacak bilginin belirlenmesi ve bilginin
sunumu üst düzey bilişsel becerileri gerektirmektedir. Çaka (2018) “Farklı İnfografik
Tasarımlarının Öğrenme Çıktılarına, Bilişsel Yüke ve Motivasyona Etkisi” araştırmasında
görsel yoğun infografik basit ve somut dolayısıyla anlaşılır bir öğretim materyali olarak bilişsel
yükü ve harcanan zamanı azaltırken dikkat çekici ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunarak
motivasyon düzeyini de arttırdığını, yalnız metin materyalinin ise tüm değişkenler bağlamında
en zayıf öğretim materyali olarak öne çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda info grafikler
hazırlanırken metin yoğunluğu azaltılarak görsellerle desteklenmesinin önemi belirtilmiştir.
Borucu (2015) “Güzel Sanatlar Liselerinde Grafik Dersinin İşlenişinde İnfografik’in, Öğrenme
Yöntemine Katkısı” çalışmasında öğretmenin ders işleyişini ve konu akışını infografiklerle
öğrenciye en basit ve anlaşılır bir yöntemle kavratılabileceği fikrine ulaşılmıştır. Eğitimde
görsel materyallerin öğrencide kalıcılığı göz önünde bulundurulduğunda, iyi hazırlanmış bir
infografiğin, eğitim alanında çok önemli bir yer tutacağını sonucuna varılmıştır.
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İnfografik Tasarımların Önemi
Hızla artan bilgi yoğunluğu, teknolojik gelişmeler hatta şehirlerin ve ulaşım hatlarının
büyümesi, karmaşıklaşması günlük hayatımızda yeni bilgilerin girmesine sebep olmaktadır.
İnsanların hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları bilgi miktarı her geçen gün artmakta,
yeni bilgilerin örgütlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İnfografik olarak adlandırdığımız
bilgi grafiklerinin işlevi görsel bir sunumdan öte bilginin alıcı tarafından belirli bir hiyerarşi
içerinde kodlanması, anlamlandırılması ve yorumlanabilmesidir. Bilgi çağını yaşadığımız şu
günlerde infografik tasarımları hayatın her alanında görmekteyiz. Reklamlarda, gazetelerde,
ulaşım hatlarını aktarmak için duraklarda vb. kısacası hayatın her alanında infografik tasarımlar
hayatımıza girmiştir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler düşünüldüğünde infografik
tasarımlar

bilginin

sunulmasında

kullanılan önemli

yardımcı

araçlardan

olacağını

söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda her bireyin iyi bir infografik okuyucusu ve yorumlayıcısı
olması gerekebilir. Bilgi yığınlarını sadeleştirerek görsel desteklerle istenilen mesajı kolayca
alıcıya ulaştırma işlevi dolayısı ile infografiklerin önemi gün geçtikçe artacaktır. Eğitim
alanında infografik tasarımlardan yaralanmak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi tarafın belirlenen
öğrencilerde olması istenilen bazı özellikleri destekler niteliktedir. İnfografik tasarımların
özellikleri incelendiğinde bilginin anlamlandırılması, örgütlenmesi, belirli bir düzen içerisinde
sunulması ve üst düzey bilişsel bir değerlendirme yöntemi olması istenilen öğrenci niteliklerini
destekler durumdadır. Bunun yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir bilgisayar
programı kullanması gerektirmeden infografikler hazırlayabilmesi hedef kitleyi büyütmektedir.
Yapılacak infografik tasarım çalışmaları ile özgün çalışmalar ortaya çıkabilir. Yaratıcılık ve
bilginin örgütlenmesi tasarımcıya ait olacağı için farklı bakış açıları ile konunun incelendiği
öğretim materyalleri çeşitlendirilebilir. Ayrıca infografik tasarımlar öğretim ortamını daha
eğlenceli hale getirmek içinde kullanılabilir. Eğitim süreçlerinin yaşanan gelişmelere kayıtsız
kalması mümkün değildir. Eğitim Bilişim Ağında kendine ilk yerini edinen infografikler, ders
kitaplarına, proje ödevlerine hatta ders içi etkinlere girerek öğretim alanındaki önemini ve
etkinliğini arttırabilir. Ülkemizde günlük hayatta ve öğretim alanında İnfografiklerin daha çok
yer edineceğini söyleyebiliriz çünkü her yeni gün yeni bir bilgi sunmaktadır.
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AKDENİZ BÖLGESİ KAPSAMINDAKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN
SUNDUKLARI FİNANSAL BİLGİLERİN ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Erkan UZUN1
Özet
Büyükşehir belediyesi en az üç ilçeyi kapsayan, bu ilçeler arasında koordinasyonu
sağlayan, kanunlar çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getiren idari ve mali
özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğini ifade ermektedir. Belediyeler, öz gelirleri ve merkezi
bütçeden yapılan transferler olmak üzere iki kaynaktan beslenmektedir. Bu kaynaklardan elde
edilen gelirlerin hangi yatırımlar için kullanıldığını belde sakinlerine finansal veriler
aracılığıyla sunması belediyeleri şeffaf ve hesap verebilir bir konuma taşımaktadır.
Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç Akdeniz Bölgesi kapsamındaki büyükşehir
belediyelerinin sundukları finansal bilgilerin, bu bilgileri ihtiyaç duyan kişi/kurum/kuruluşlar
için ne derece şeffaf bir yapıda olduğunu ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediyesi, Şeffaflık ve Finansal Bilgi
INVESTIGATION IN TERMS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF
THE FINANCIAL INFORMATION PROVIDED BY OF THE METROPOLITAN
MUNICIPALITIES IN THE MEDITERRANEAN REGION
Abstract
The metropolitan municipality refers to public legal entity has administrative and
financial autonomy, fulfilling their duties and responsibilities under the law, has at least three
districts, providing coordination between these districts. Municipalities, are fed from two
sources: their own revenues and transfers from the central budget. These revenues should be
explained for which investments are used.
Aim of this study is show that what degree transparent this information for the people /
institutions / organizations that needing financial information provided by the metropolitan
municipality in the Mediterranean Region.
Key Words: Metropolitan Municipality, Transparency and Financial Information

1

Öğretim Görevlisi, Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu, erkanuzun@sirnak.edu.tr
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Giriş
Geçmişten günümüze kadar firmaların finansal raporlama açısından birçok sıkıntı
yaşadığı bilinmektedir. Bu sıkıntılar hem kanunlarda yaşanan boşluklar hem de firma muhasebe
meslek mensuplarının bilerek ve isteyerek manipülasyon yapmasından dolayı ortaya
çıkmaktadır. Bu durum denetim ve muhasebe standartlarının kabul edilmesi ve uygulanması,
denetçi sayılarının ve cezai yaptırımların artırılması ile düzeltilmeye çalışılmaktadır. Günümüz
Dünya ticaret ağlarının küresel bir boyut kazandığı ve kurumsal finansal bilgilerin öneminin
arttığı bir çağ haline gelmiştir. Bu ticaret ağı içerisinde kendini sürekli yenileyen, değiştiren ve
geliştiren kurumsal firmaların varlığı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu ticaret ağı içerisinde
büyümek ve rekabet gücünü artırmak isteyen firmalar, finansal verileri gizlemek yerine
potansiyel yatırımcılara ulaşmak için şeffaf olmakta ve çıkar gruplarına doğru bilgiyi
zamanında sunmaktadır. Firmaların bu yaklaşımı potansiyel yatırımcıların firmaya yatırım
yapmasında katkı sağlamaktadır.
Bu çalışmada kurumsal yönetimin dört temel ilkesinden biri olan şeffaflık ilkesinin
Akdeniz bölgesi içerisinde yer alan büyükşehir belediyelerinin web sitelerinde sundukları
finansal veriler açısından yeterli olup olmadığı incelenecek, varsa eksikliklerin neler olduğu
ortaya konulacak ayrıca kurumsal şeffaflığın avantajları ve dezavantajlarına değinilecektir.
Büyükşehir Belediyeleri
10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” büyükşehirlerin
yönetimini düzenlenmektedir. Bu kanuna göre büyükşehir belediyeleri, en az üç ilçe veya ilk
kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip
ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiliğini ifade
etmektedir. Son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri,
fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla
büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html,
10.10.2018).
Türkiye’de son verilere göre 81 il içerisinde toplamda 30 adet büyükşehir belediyesi
bulunmaktadır

(https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx,

10.10.2018). Bu büyükşehir belediyelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Tablo 1: Büyükşehir Belediyeleri
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ADANABÜYÜKŞEHİR
ANKARABÜYÜKŞEHİR
ANTALYABÜYÜKŞEHİR
AYDIN-İL MERKEZİ
BALIKESİRBÜYÜKŞEHİR
BURSABÜYÜKŞEHİR
DENİZLİBÜYÜKŞEHİR
DİYARBAKIRBÜYÜKŞEHİR
ERZURUMBÜYÜKŞEHİR
ESKİŞEHİRBÜYÜKŞEHİR

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

GAZİANTEPBÜYÜKŞEHİR
HATAY
BÜYÜKŞEHİR
MERSİNBÜYÜKŞEHİR
İSTANBULBÜYÜKŞEHİR
İZMİRBÜYÜKŞEHİR
KAYSERİBÜYÜKŞEHİR
KOCAELİBÜYÜKŞEHİR
KONYABÜYÜKŞEHİR
MALATYABÜYÜKŞEHİR
MANİSA
BÜYÜKŞEHİR

KAHRAMANMARAŞ
21
BÜYÜKŞEHİR
22 MARDİN-BÜYÜKŞEHİR

23 MUĞLA-BÜYÜKŞEHİR

24 ORDU-BÜYÜKŞEHİR

25

26

27

28

29

SAKARYABÜYÜKŞEHİR
SAMSUNBÜYÜKŞEHİR
TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİR
TRABZONBÜYÜKŞEHİR
ŞANLIURFABÜYÜKŞEHİR

30 VAN-BÜYÜKŞEHİR

Kaynak: https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx.
Web Siteleri
Bir web sitesi, bir alan adı ile ilişkilendirilmiş ve ana sayfadan başlayarak bir dizi
bağlantı sonucunda tümüne ulaşılabilen bir internet sayfaları koleksiyonu olarak
değerlendirilebilir. ( TÜBİTAK, 2006: 24, Akt: Alat, 2018: 95). İnternetin toplum tarafından
kullanımının artması ve internet ağlarının yaygınlaşması ile her türlü firmanın web sitesi çıkar
grupları tarafından daha kolay bir şekilde incelenmekte ve firma hakkında bilgi elde
edilmektedir. Bu durum firmaların kullandığı web sitelerinin daha çok önem verilmesi gereken
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bir alan olmasına katkı sağlamış ve firmaları hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla ortaya
koyduğu politikaları daha net bir şekilde açıklamaya yöneltmiştir.
Bu çalışmanın temelini oluşturan belediyelerde web siteleri aracılığıyla vatandaşlara, özel
sektör kuruluşlarına, devlet ve diğer çıkar gruplarına sunmuş oldukları kamu hizmetlerinden
online olarak yararlanmasına ve belediyelere ait verilere her an ulaşabilmesine olanak
sağlamaktadır.
Belediyelerin web sitelerini etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmesi;
 Kurum ve çıkar grupları açısından maliyetlerin azaltılmasını
 Erişim kolaylığı sağlamasını
 Kullanım kolaylığı sağlamasını
 Zamandan tasarruf edilmesini
 Çıkar gruplarının, belediye gelirlerinin hangi yatırımlarda değerlendirildiğini
öğrenmesini sağlayacaktır.
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Küreselleşmenin ve bilgi ekonomisinin her geçen gün daha yoğun hissedildiği
günümüzde pek çok yeni kavram ve anlayış ortaya konulmakta ya da mevcut kavramlar yeniden
tanımlanmaktadır. Kurumsal Yönetim kavramı da bunlardan biridir (Kalaycı ve Özpeynirci,
2014: 1). 1970 ve 1980’li yıllarda ABD’de, 1990’lı yılların başından itibaren ise ABD dışındaki
ülkelerde de ortaya çıkan Kurumsal Yönetim, hızlı bir şekilde iş dünyası, uluslararası
organizasyonlar, hükümetler ve akademik çevrelerden kabul gören, bir yönetim felsefesi haline
gelmiştir. Kurumsal yönetimin özünde, şirketlerin hissedarlarına ve diğer paydaşlara en yüksek
yarar sağlayacak şekilde yönetilmeleri yer almaktadır (Pamukçu, 2011: 134).
Firmaların kurumsallık anlayışı, tüm personel ve çıkar gruplarına karşı eşit olmayı ve
ilgili çıkar gruplarına karşı sorumlu, hesap verilebilir ve şeffaf olmayı gerektirmektedir. Her
firma finansal raporlama yaparken finansal tabloların niteliksel özelliklerini dikkate almak
zorundadır. Bu özellikler temel ve destekleyici olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;
 Temel Niteliksel Özellikler
o Gerçeğe uygun sunum
o İhtiyaca uygun olma
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 Destekleyici Niteliksel Özellikler
o Karşılaştırılabilir olma
o Zamanında Sunulması
o Güvenilir ve Doğrulanabilir Olma
o Açık ve Anlaşılır Olma
Kurumsal bir yönetim anlayışını benimsememiş olan firmalar için bu niteliksel
özellikleri benimsemek ve uygulamak oldukça zordur. Kurumsal yönetim politikaları etkisiz ve
yetersiz olan ülke veya firmaların finansal kriz içerisine girmesi muhtemeldir. Bu nedenle
kurumsal yönetim anlayışı benimsenmeli ve politikalar bu yönde ortaya konularak
uygulanmalıdır.
Şeffaflık, devletlerin veya firmaların ulaşması gereken hedeflerinin neler olduğunu, bu
hedeflere ulaşmak için ortaya koyduğu politikalarını ve bu politikaların uygulanması
sonucunda ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz durumları içeren bilgileri, açık ve
anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, güvenilir ve doğrulanabilir, gerçeği yansıtacak şekilde ve ihtiyaç
duyulan zamanda düzenli bir şekilde sunmasıdır.
Firmalar, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, finansal tablolarında açıklanan finansal veya
finansal olmayan bilgilerde ve ek diğer bilgilerde, gerçeği yansıtmayan veya eksik bilgilere yer
vermesi, bu bilgilere dayanarak yatırım kararları alan potansiyel yatırımcıları yanıltmış olacak
ve yatırımcıların hakları korunmamış olacaktır (Poroy Arsoy, 2008: 20).
Hesap verebilirlik, kişi veya kuruluşların gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile ilgili
olarak başka bir kişi veya otoriteye açıklama yapma sorumluluğu olarak tanımlanabilir.
Şeffaflık kapsamına giren bilgi ve belgelerin üzerindeki işlem ya da süreçlerin, sorumlu kişiler
tarafından savunulmasıdır (Akdoğan ve Çetinkaya, 2016: 901). Belediyeler açısından şeffaf
olma ve hesap verebilirlik kavramlarını karşılaştıracak olursak şu şekilde ifade etmemiz doğru
olacaktır. Belediyeler faaliyetleri gerçekleştirmeden önce bazı hedefleri belirlemekte ve bu
hedefler doğrultusunda politikalar oluşturarak bunları çıkar gruplarına açıklamaktadır. Bu
durum belediyelerin şeffaf olarak hareket ettiğini göstermektedir. Faaliyetler tamamlandıktan
sonraki süreçte belediyenin bu faaliyetleri ne derece ve nasıl gerçekleştirdiğini çıkar gruplarına
açıklayabilmesi veya çıkar gruplarının bunları sorgulayabiliyor olması da hesap verebilirliğe
örnek olmaktadır.
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Akdeniz Bölgesi Kapsamındaki Büyükşehir Belediyelerinin Sundukları Finansal
Bilgilerin Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik Açısından İncelenmesi
Finansal bilgi, çıkar gruplarına ilgilendikleri kuruluşlar hakkında sözel verilerin
matematiksel ifadeler kullanarak sunulması olarak tanımlanabilir. Finansal bilgiler, çıkar
gruplarına finansal raporlama yapılarak sunulmaktadır. Bu süreçte önemli olan doğru bilginin
doğru yerde ve doğru zamanda çıkar gruplarına sunulmasıdır. Zamanında finansal bilgiyi elde
eden çıkar grupları bu verileri analiz etmekte, karşılaştırmakta, güvenirliliğini ölçmekte ve
kuruluşun şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda bir sonuca varmaktadır. Bu çalışmada
Akdeniz bölgesi kapsamındaki büyükşehir belediyelerinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği
araştırılacaktır.
Akdeniz bölgesi kapsamında Adana, Antalya, Mersin Kahramanmaraş ve Hatay büyükşehir
belediyeleri bulunmaktadır. Bu büyükşehir belediyelerinin hem bireysel hem de toplu halde
sundukları finansal bilgilerin karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
Tablo 2: Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Sunduğu Finansal Bilgiler
PLANLAR

RAPORLAR

HİZMETLER

Kamu Hizmet Standartları

Faaliyet Raporları

Bilgi Edinme

Stratejik Plan

Sayıştay Raporları

Diğer Hizmetler

Performans Programı

Mali Durum ve Beklentiler Kültür-Sanat
Raporu

Etik Kurulu Faaliyetleri

Mali Yılın Bütçesi

Ruhsat-İlan-İş Talepleri

Günlük Çalışma Noktaları

Ücret Tarifesi

Ulaşım

İstatistikler

Bütçe ve Taşınır Mal

Adana Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelendiğinde; hem finansal verilerin hem de
finansal olmayan bilgi ağırlıklı verilerin yeterli olduğu ve kolayca ulaşılabildiği görülmektedir.
Tablo 3: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Sunduğu Finansal Bilgiler
STRATEJİK YÖNETİM

308

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

KALİTE
POLİTİKASI

RAPORLAR

KAMU HİZMET
STANDARTLARI

STANDART

GELİR

DOSYA

GİDER

PLANI

BÜTÇESİ

Denetim
Sonuçları

2009-2018
yılları arası her

Faaliyet
Kalite Politikası
Hakkında

Raporları

Daire

Bilgi Gelir Tarifeleri

Vermektedir.

Performans

Başkanlıklarına
ilişkin tablolara yer
verilmektedir.

Programı

Standart

yıla ait gelir-

Dosya

gider bütçesi ve

Planında

finansmanın

kodlamalar

ekonomik

yer almaktadır sınıflandırılması
hakkında

Stratejik Plan

bilgi

vermektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelendiğinde Adana Büyükşehir Belediyesi gibi
hem finansal verileri hem de finansal olmayan verileri çıkar gruplarına sunmaktadır. Bu bilgiler
internetin olduğu her yerden kolayca ulaşabileceği verilerdir.
Tablo 4: Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sunduğu Finansal Bilgiler
DÖKÜMANLAR

E-BELEDİYE

Harç ve Ücret, Faaliyet Raporları, Politika ve
Formlar,
Performans

Mali

Durum

Raporları

ve

ve

Beklentiler,

Stratejik

Plan

Hakkında Bilgi Vermektedir.

Finansal bilgilerden ziyade bilgi edinmek
amacıyla kullanılan bir menüdür. Borç
sorgulama, belge doğrulama ve sorgulama,
E-ödeme, otobüs güzergah saatleri gibi
bilgiler sunmaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelendiğinde finansal ve finansal olmayan verilerin
iki ana başlık altında çıkar gruplarına sunulduğu görülmektedir.
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Tablo 5: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Sunduğu Finansal Bilgiler
KURUMSAL

HİZMETLER

PROJELER

Stratejik Plan
2017-2018 İç Kontrol Eylem
Planı

Büyükşehir

belediyesinin

Büyükşehir
belediyesinin
Mali Durum ve Beklentiler yapmış olduğu projeler harita
yapmış olduğu hizmetler
Raporu
üzerinde gösterilerek daha
sınıflandırılarak
halkın
görsel
bir
görünüm
2018 Yılı Bütçe Tarifesi
incelemesine sunulmuştur.
kazandırılmıştır.
Performans Programları
2012-2017

yılları

arası

Faaliyet Raporları
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelendiğinde, finansal ve finansal olmayan
veriler üç ana başlık altında çıkar gruplarına sunulmaktadır. Sunulan finansal bilgiler,
belediyenin mali durumu, bütçesi, geçmiş yıllara ait faaliyet raporlarını ve stratejik plan
dahilindeki beklentilerinin neler olduğunu şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde açıkladığını
göstermektedir.
Tablo 6: Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Sunduğu Finansal Bilgiler
GÜNCEL

HİZMETLER
Bu alanda proje ve hizmetler kategorize

İhale İlanları, Etkinlikler ve Hal Fiyatları
Hakkında Bilgi Vermektedir.

edilmiştir. Projeler kendi içerisinde devam
eden, planlanan ve tamamlanan olarak
ayrılmıştır. Aynı şekilde hizmetler de ayrı
başlıklar altında incelenebilmektedir.

Hatay Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelendiğinde, çıkar grupları belediyenin sunduğu
hem finansal hem de finansal olmayan verilere ulaşılabilmektedir. Fakat diğer büyükşehir
belediyelerine göre daha az finansal veri sunmaktadır. Bu durum şeffaflık ve hesap verebilirlik
açısından Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin eksikliğini göstermektedir.
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Tablo 7: Akdeniz Bölgesi Büyükşehir Belediyelerinin Sundukları Finansal Verilerin
Karşılaştırılması
Finansal Veriler/ Adana

Antalya

Mersin

Kahramanmaraş Hatay

Büyükşehir

Büyükşehir Büyükşehir

Büyükşehir

Büyükşehir

Büyükşehir

Belediyeleri

Belediyesi

Belediyesi

Belediyesi

Belediyesi

Belediyesi



















--









--





















Ücret Tarifeleri











Hizmetler











Stratejik Plan
Mali Durum ve
Beklentiler
Mali

Yılın

Bütçesi
Faaliyet
Raporları
Performans
Programları

SONUÇ
Büyükşehir belediyeleri, sosyal sorumluluk kavramı gereğince ilgili tüm çıkar
gruplarına hem finansal hem de finansal olmayan verileri sunmalıdır. Bu anlayış tüm belediye
çalışanları tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Belediyelerin kamu tüzel kişiliği olması
sorumluluk derecesini biraz daha artırmaktadır. Çıkar gruplarının, belediyelerin bütçesine,
stratejik planına, mali durumuna, geçmiş yılın faaliyet raporlarına ve sunduğu hizmetlere
detaylı bir şekilde ulaşamaması durumunda belediyeye olan güven azalacak ve belediyenin
şeffaf olmadığını düşünmesine neden olacaktır.
Akdeniz Bölgesi büyükşehir belediyelerinin web siteleri ayrı ayrı incelenerek
sundukları finansal verilerin neler olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespit sonucunda Akdeniz
bölgesinde bulunan beş büyükşehir belediyesinin finansal verilerini çıkar gruplarının
kullanımına sunduğu açıkça gözlemlenmiştir. Mali yılın bütçesi ile mali durum ve beklentilere
ait verilere Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait web sitesinde ulaşılamamaktadır. Bu durum
Akdeniz bölgesinde bulunan beş büyükşehir belediyesinin şeffaflık ve hesap verebilirlik
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konusuna önem verdiğini, elde ettikleri gelirleri hangi yatırımlar için harcadığını web
sitelerinde açıkça göstermekte ve çıkar gruplarının bilgisine sunmaktadır.
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ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN 20152016-2017 YILLARINA AİT VERİLERİNİN ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ
İÇERİSİNDE YER ALAN LİKİDİTE VE MALİ YAPI ORANLARI
KULLANILARAK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Erkan UZUN1
ÖZET
Finansal durum tablosu (bilanço), işletmelerin belirli tarihlerdeki sahip oldukları
varlıklarını ve bu varlıkların elde edilmesi için katlanılan yabancı veya özkaynakların neler
olduğunu gösteren temel mali tablodur. Likidite oranları, işletmenin kısa vadede borç ödeme
gücünü ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışma sermayesi (işletme sermayesi) ve net çalışma
sermayesi hakkında bilgi vermektedir. Mali yapı oranları, işletmenin uzun vadede borç ödeme
güzünü ortaya koymaktadır. Ayrıca özkaynakların yeterli olup olmadığı yani kaynak yapısı
içinde borç ve özsermaye dengesini açıklamamıza yardım eder.
Bu çalışmada, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin üç döneme ait finansal durum tablosu
kalemleri likidite ve mali yapı oranları yardımıyla analiz edilecektir. Böylece, hem kısa vadede
hem de uzun vadede borç ödeme gücü ve özkaynak ve borç yapısı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilanço, Cari Oran ve Finansal Kaldıraç Oranı
INVESTIGATION OF THE CHANGES BY USING LIQUIDITY AND FINANCIAL
STRUCTURE RATES IN THE TECHNIQUE OF RATE ANALYSIS OF DATAS
STATEMENT OF FINANCIAL STATUS BELONG TO 2015-2016-2017 YEARS OF
ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY
ABSTRACT
Statement of financial position (balance), is the basic financial statement showing the
resources from which these assets are provided and assets of business. Liquidity ratios, reveal
the power to pay the debt in the short term. In addition to provides information about working
capital and net working capital. Financial structure ratios, reveal the power to pay the debt in
the long term. It also explain balance of debt and equities in source structure.
In this study, The financial statement tables belong to three periods of Adana Metropolitan
Municipality will be analyzed with the help of liquidity and financial structure ratios. Thus, will

1

Öğretim Görevlisi, Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu, erkanuzun@sirnak.edu.tr
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be put forward both short-term and long-term power to pay debt, equity and debt structure will
be put forward.
Key Words: Balance, Current Ratio and Financial Leverage Ratio

GİRİŞ
Belediyeler, belde sakinlerinin ortak çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla hizmetler
sunan ve ilgili çıkar gruplarının bu bilgileri kullanması amacıyla şeffaf ve hesap verebilir bir
yaklaşımı benimseyen kamu tüzel kişiliğe sahip ekonomik birimlerdir. Her belediye belde
sorunlarını dikkate almalı ve bu sorunu ortadan kaldırmak için çözüm odaklı bir yaklaşım
benimsemelidir. Seçim ile belediye yönetimine gelmiş insanların kalıcı olmaları, kalıcı yatırım
ve sürekli yapılan ve yapılacak olan hizmetlere bağlıdır.
Çalışmamızda

Adana

Büyükşehir

Belediyesi

sorunlarından

veya

yaptıkları

hizmetlerden ziyade, belediyenin finansal durum tablosundaki 2015-2016-2017 yıllarına ait
veriler dikkate alınmakta ve belediyenin hem kısa vadede hem de uzun vadede ki borç ödeme
gücü yıllar itibariyle analiz edilmekte ve değişimlerin eğilimleri gösterilmektedir. Ayrıca,
kaynak yapısı içerisindeki yabancı kaynak ve özkaynak dengesi incelenmekte ve belediyenin
güçlü ve zayıf yönü ortaya konulmaktadır.
Adana Büyükşehir Belediyesi Hakkında Genel Bilgi
Adana Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında planlı, hızlı, etkin, şeffaf, eşit, ve vatandaş
odaklı en iyi hizmeti sunma misyonu bulunan ve lider ve öncü konumunu sürdürerek Türkiye
ve Dünya’da örnek belediye olma vizyonunu benimsemiş bir belediyedir. Adana ili ve
belediyecilik

anlayışının

tarihsel

gelişimi

aşağıdaki

gibi

açıklanmaktadır

(http://www.adana.bel.tr/tarihce/, 10.10.2018).
1840 yılına kadar bugünkü anlamda belediye hizmetlerini yerine getiren bir kurum yoktu.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, mutasarrıf ve valilerin direktiflerine göre hareket
edilir, vakıfların sosyal amaçlı faaliyetlerinden yararlanılırdı. 1833-1840 yılları arasında
Adana’ya hakim olan Mısırlı İbrahim döneminde vakıflara da çeki düzen verildi ve hizmetler
yelpazesi arttırıldı.
1860 yılında patlayan Amerika’da yaşanan iç savaş, Adana’nın gelişmesinde önemli ölçüde
etkili olmuştur. İngiltere ve Avrupa’nın tekstil alanında gerekli hammadde olan pamuk
Amerika’da üretilmekteydi. Amerika, karın tokluğuna çalıştırdığı Afrikalı köleleri kullanarak
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pamuğu ucuza mal etmekte ve yüksek gelirler karşılığında satmaktaydı. İç Savaş nedeniyle
stoklar hızla erirken yenisi yetiştirilemiyordu. Bu durum nedeniyle İngiliz, Fransız ve Almanlar
Adana ve Mısır’ da pamuk ekimine yöneldiler. 1863 ‘ten itibaren de yüzlerce Avrupalı
Adana’ya gelince kentin genel görünümü çok değişti. Yeni gereksinimler ortaya çıktı. Levanten
denilen Avrupalılar daha modern bir kent yaşamı için bildiklerini ortaya koyarken para ve
malzeme desteğinde de yarışa girmişlerdi. Çünkü her ülke, Adana’da kendi mutlak üstünlüğü
için elinden geleni yapıyordu.
Yeni arayışların bir sonucu olarak, 1870 yılında, ”Muhtesiplik” adı altında bir kurum
oluşturuldu. Bu kurum, bir anlamda günümüz belediye kavramlarının ilk formu idi. İlke olarak,
“ihtisap ağaları” denilen yetkili denetçiler kurumu şeklinde çalışıyordu. Örneğin, tartı aletleri,
gıda maddelerinin fiyatları ile nitelikleri, kentin temizliği ve nihayet yapı işleri, bu ağalar
tarafından denetlenmekte idi. Muhtesiplik ihdas edilirken, Ezene olan ismi de Atana şekline
dönüştürüldü. Muhtesiplikle gelen yenilik, 1871 yılında Adana Belediyesi olarak yeni formuna
kavuştu. Aynı zamanda, pek benimsenmemesi üzerine Atana ismi bu kez Adana oldu. İlk
Belediye Başkanlığına da Gözlüklü Süleyman Efendi getirildi. Belediye Başkanı, o güne kadar
hiç tanınmamış yepyeni kavramlarla uğraşmak yerine, muhtesiplik yönetimini devam
ettirmekle yetindi.
1877- 79 yıllarında başkan olan Kirkor Bezdikyan ile görevi devralıp 1881 yılına kadar
sürdüren Sinyor Artin, Ievantenlerin de yardımlarıyla daha çağdaş belediyecilik yaptılar. İki
başkan zamanında yollar genişletildi. Parke taşlarla kaplama işlerine geçildi. Drenaj kanal ve
hendekleri açıldı. Ancak, bütün bunların ötesinde, kent yönetimi kavramı gelişti. Temizlik ve
aydınlatmaya ilkeler getirildi. 1908 yılında da ilk kanalizasyon çalışması başlatıldı.
Bundan sonra kopan ve halkımızca İğtişaş şeklinde isimlendirilen Ermeni Ayaklanması
(13-14 Nisan 1909) ve takip eden olaylar içinde belediye hizmetleri akamete uğradı. İşgal
sırasında ise ( 1918 -1921 ) kent yönetimi tamamen Fransızların elinde idi. Belediye Başkanı
ve hatta Vali tamamen göstermelik amaçla tayin edilmiş yandaşları idi. 8 Ekim’de toplanan
Pozantı Kongresi, Adana’nın gerçek Belediye Başkanlığı’na Dıblanzade Mehmet Fuad Bey’i
seçti.
Kurtuluştan sonra Belediye Başkanlığı’na getirilen Ali Münif Yeğenağa, aynı zamanda
Cumhuriyet Döneminin ilk başkanı idi (1922-1926). Arkasından göreve gelen Turhan Cemal
Beriker 1938 yılına kadar aktif başkanlık yaptı. Adana ‘da önemli tesislere, planlı çalışmalara
ve önemli binaların kuruluşuna imza attı. Sebze hali, park hizmeti veren bahçeler, birçok yeni
yol ve buzhane bunlardan bazılarıdır. Aynca 1930 yılında kurulan Adana Elektrik Şirketi’ni de
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teşvik ederek Adana ‘ya elektriğin getirilmesinde yardımcı oldu. Bu şirket 1943 yılında
devletleştirilerek Belediyeye devredilmiştir.
6 Nisan 1956’da açılışı yapılan Seyhan Hidroelektrik Santrali ve Toprak Barajı Adana
Belediyeciliğinde olumlu ve olumsuz etkiler veren önemli bir kilometre taşı oldu. Rezervuar
alanı içinde kalan köy arazileri yüksek değerle istimlak edildi. Hayatı boyunca tahayyül bile
edemeyeceği parayı bir anda elinde gören köylü akın-akın kente geliyordu. Bunların yanı sıra,
bol ve ucuz enerji üretimine dayalı olarak bir yandan fabrika üstüne fabrikalar açılıyor, diğer
yandan da elektrikli motopomplar tarım arazilerinde hızla yayılıyordu. Bütün bu nedenler
Adana’yı son derece cazip bir iş ve aş merkezi haline getirmişti.
Büyük göç dalgalarının ardı arkası kesilmiyordu. Adana’yı her yönü ile bir
Amerika’daki bir eyalete benzetmeyi hedeflemiş olan Başbakan Adnan Menderes’in özel
ilgisiyle 1957-60 yılları arasında alışılmadık altyapılar gerçekleştirildi. Ana kanalizasyon
sisteminde büz ve açık isale kanalları yerine kapalı betonarme sisteme geçilerek şebeke
genişletildi. Başkan Ali Sepici’ye büyük itibar sağlayan süreçte yüzlerce bina istimlak edilip
ordu araçlarının da yardımı ile yıkılarak Özler Caddesi genişletildi. Tamamen iskan altında olan
Yeni Cami ile Yüzme Havuzu arası açılarak yeniden inşa edilen Ziyapaşa Bulvarı’na bağlandı.
Adnan Menderes Bulvarı, Yeni Adana, Gecekondu’ya Alternatif Belediye Konutları,
Belediye Şirketi aracılığı ile başlatılan sosyal konut hamleleri, çöp toplama temizlik, vergi,
toplu taşıma ve sair hizmetlerin özelleştirilmesi gibi Türk Belediyecilik Tarihine damga vurmuş
birçok önemli atılım, 1984-1989 yılları arasında gerçekleştirildi. Aynı dönem içinde Adana’ya
”Büyükşehir” statüsü verildi.
Kurumsal yönetim anlayışı ile belediyecilik faaliyetlerini yürüten Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin bu faaliyetleri gerçekleştirirken dikkate aldığı bazı ilkeleri bulunmaktadır. Bu
ilkeler (http://www.adana.bel.tr/misyonumuz-vizyonumuz-ilkelerimiz/, 10.10.2018);
 Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet
sunmak
 Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak
 Kamu haklarını korumada cesur ve kararlı olmak
 Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaf ve açık olmak
 Hizmette kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek
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 Vatandaş-belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak
 Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde
çalışmak
 Faydası kent geneline yayılan projelere öncelik vermek
 Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi incelendiğinde, belediye ait güçlü ve zayıf yönleri
2017 Faaliyet raporunda belirlemiştir. Bu yönler;
Tablo 1: Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Güçlü ve Zayıf Yönleri
GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

Coğrafi bilgi sistemi kurulması

Gayrimenkül varlıkları bakımından zayıf olması

Mesleki bilgi, uzamanlık ve deneyimin yüksek
olması

Yeni bağlanan ilçelerde ciddi oranda altyapı
sorunlarının olması

Araç ve makine parkının iyi olması

Öz gelirlerini yaratma potansiyellerinin düşük
olması

Güçlü bir kurum kültürünün olması

Fiziksel ve eloktronik arşivin olmaması

Sosyal yardım yönetmeliğinin bulunması

Ulaşım sistemlerinin entegre olmayışı

İş ve işlemlerde şeffaf ve güvenilir kurum imajının
olması

Kentlililik bilincinin zayıf olması

Tarihi ve kültürel değerlerimizin olması

Mali yapının sıkıntılı olması

Kentsel dönüşüm master planımızın olması
Katı atık entegre bertaraf tesisimizin varlığı ve atık
yönetiminin güçlü olması
Yeni ve modern asfalt üretim tesisimizde kendi
asfaltımızı üretiyor olmamız
Belediye konservatuarının olması
Ulusal ve uluslar arası fuarlara ev sahipliği
yapmamız
Üst yönetimin teknik konulara, plan ve proje
çalışmalarına destek ve önem vermesi

Kaynak: Adana Büyükşehir Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu

Finansal Tablolar Hakkında Bilgi
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Finansal tablolar, Dünya genelinde faaliyet gösteren çıkar gruplarına finansal bilgilerin
sunulmasını sağlamaktadır. Finansal tablolar bazı ülkeler açısından benzerlik gösterirken,
sosyal, ekonomik, hukuki veya ulusal düzenlemeler gibi bazı nedenlerden dolayı da farklılık
gösterebilmektedir. Finansal tablolar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır.
Şekil 1: Finansal Tablolar

Kaynak:

MEB,

2011,

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Finansal%20Tablo%20Ve%20R
aporlar.pdf, Ankara
Tüm çıkar gruplarının ortak amaçlarını karşılamak amacıyla Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu, aşağıdaki bilgilerin finansal tablolarda açıklanmasının yeterli olacağını
düşünmektedir. Bu bilgiler;
 Sermayede payı temsil eden yatırımları satın almaya, elde tutmaya veya satmaya
karar verme,
 Yönetimin yeterliliğini ve sorumluluğunu değerlendirme,
 İşletmenin, çalışanların ücret ve diğer menfaatlerini sağlayabilecek güçte olup
olmadığını değerlendirme,
 İşletmeye borç verilen fonların emniyette olup olmadığını belirleme,
 Vergi politikalarını belirleme,
 Dağıtılabilir kâr ve temettü tutarlarını belirleme,
 Ulusal gelir istatistiklerini hazırlama ve kullanma ya da
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 İşletmelerin faaliyetlerini yasal açıdan düzenleme amacıyla ve benzeri amaçlarla
ekonomik kararlar almalarıdır.
Yukarıda belirtilen finansal bilgilerin finansal tablolar aracılığıyla ilgili çıkar gruplarına
sunulması ortak amaçlara ulaşmada kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca sunulacak olan finansal
bilgilerin yararlı olabilmesi açısından bazı özellikleri taşıyor olması gerekmektedir. Faydalı
finansal bilgilerin niteliksel özellikleri, temel ve destekleyici niteliksel özellikler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Temel niteliksel özellikler, gerçeğe uygun sunulmuş olması ve ihtiyaca uygun
bilgileri içermesi açısından ikiye ayrılır. Destekleyici niteliksel özellikler ise, karşılaştırılabilir,
doğrulanabilir, anlaşılabilir ve zamanında sunum olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Finansal
bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygun hazırlanmış olması faydalıdır. Bu fayda derecesi
destekleyici niteliksel özellikler ile artırılabilmektedir.
Faydalı finansal bilginin hem temel hem de destekleyici niteliksel özelliklerini aşağıdaki tablo
1

ve

2’deki

gibi

açıklamak

konuyu

anlamamıza

yardımcı

olacaktır

(http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhaseb
e%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2018Seti/Finansal%20Raporlamaya%20%C4%B0li%C
5%9Fkin%20Kavramsal%20%C3%87er%C3%A7eve/K%C3%87_2018.pdf, 10.10.2018).
Tablo 2: Faydalı Finansal Bilginin Temel Özellikleri
Faydalı Finansal Bilginin Temel Özellikleri
İhtiyaca Uygun Olması: Kullanıcılar tarafından verilen kararları etkileme gücüne sahip olmasını ifade eder.
Tahminlerde kullanılabilme, teyit etme veya her iki özelliği birden taşıyorsa, verilen kararları etkileme gücüne
sahiptir.
Gerçeğe Uygun Sunum: Açıklamayı amaçladığı ekonomik olayları gerçeğe uygun bir şekilde sunmayı ifade
eder. Gerçeğe uygun bir sunumun, tam anlamıyla sağlanabilmesi için üç özelliğe sahip olması gerekir. Bu
özellikler tam, tarafsız ve hatasız olmasıdır. Doğal olarak, kusursuzluğa nadir olarak erişilebilir. Bu
özelliklerin mümkün olduğunca en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Tablo 3: Faydalı Finansal Bilginin Destekleyici Özellikleri
Faydalı Finansal Bilginin Destekleyici Özellikleri
Karşılaştırılabilir Olması: Finansal raporlama yapan işletmeye ilişkin bilgiler, diğer işletmelere ilişkin
benzer bilgilerle ve aynı işletmenin başka bir döneme ya da başka bir tarihe ait benzer bilgileri ile
karşılaştırılabiliyor ise daha faydalıdır.
Doğrulanabilir Olması: Farklı bilgi düzeyindeki ve bağımsız gözlemcilerin belirli bir açıklamanın gerçeğe
uygun sunulduğu hususunda görüş birliğine varabilmeleri (gözlemcilerin tam bir uzlaşmaya varmaları
gerekmez) anlamına gelir.
Anlaşılabilir Olması: Finansal bilginin açık ve öz olarak sınıflandırılması, tanımlanması ve sunulması onu
anlaşılır kılar. Bazı ekonomik olaylar, doğası gereği karmaşıktır ve basitleştirilemezler. Bu tür olaylara ilişkin
bilgilerin finansal raporların dışında bırakılması, raporlardaki bilgilerin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir.
Ancak böyle bir durumda, bu raporlar, eksik olmalarından dolayı yanıltıcı olabileceklerdir.
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Zamanında Sunulmuş Olması: Finansal bilginin, ilgili çıkar grupları açısından kararlarını etkileyebileceği
zamanda mevcut olması anlamına gelir. Genellikle, bilgi eskidikçe faydası da azalır. Ancak, bazı bilgiler, bazı
kullanıcıların eğilimleri belirlemeye ve değerlendirmeye ihtiyaç duyması gibi nedenlerle raporlama dönemi
sona erdikten uzun süre sonra da kullanışlı olmaya devam edebilir.

Finansal tablolar yardımıyla sunulan finansal bilgilerin, ilgili çıkar gruplarının
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için faydalı finansal bilginin temel ve destekleyici özellikleri
dikkate alınmalı ve bilgilendirme bu kapsamda yapılmalıdır.
Adana Büyükşehir Belediyesi Finansal Durum Tablosu Verilerinin Likidite ve Mali Yapı
Oranları Açısından Analiz Edilmesi
Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2016-2017 yıllarına ait varlık ve kaynak kalemlerinin
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4: Adana Büyükşehir Belediyesi Finansal Durum Tablosu Aktif (Varlık) Verileri (20152016-2017)
2015

2016

2017

HAZIR DEĞERLER

9.427.765,36

4.451.982,63

6.110.738,78

MENKUL KIYMETLER

0

79.461,84

88.407,12

STOKLAR

5.607.769,54

7.079.704,17

10.526.651,91

DİĞER VARLIKLAR

381.920.191,79

452.939.877

522.275.299,8

396.955.726,69

464.551.025,64

539.001.097,61

MALİ DURAN VARLIKLAR

202.783.753,03

228.489.981,49

251.676.580,10

MADDİ DURAN VARLIKLAR
(NET)

1.825.856.770,62

1.995.826.170,83

2.217.303.896,66

MADDİ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR

0

0

0

FAALİYET ALACAKLARI

0

0

1.002.752,20

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

2.028.640.523,65

2.224.316.152,32

2.468.980.476,76

AKTİF TOPLAM

2.425.682.234,78

2.688.867.177,96

3.008.984.326,57

DÖNEN VARLIKLAR

VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

Belediyenin aktif varlıklarının kalemleri incelendiğinde, hazır değerler grubu kasa ve
banka hesabındaki paralar, Proje özel hesabı ve banka kredi kartlarından alacaklar hesabındaki
tutarların toplamından oluşmaktadır. Bu grup içerisinde en fazla paya sahip banka hesabının
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yıllar itibariyle sıralaması %91, %54 ve %54 olmuştur. Menkul kıymetler grubu incelendiğinde,
ilk yıl hiçbir yatırım yapılmamış sonraki yıllar hem kamu hem de özel kesime ait tahvil, senet
ve bonolar satın almıştır. 2017 yılı için sadece özel kesim tahvil, senet ve bonolar satın
alınmıştır. Stoklar grubu sadece ilk madde ve malzeme hesabından oluşmaktadır. Diğer
varlıklar olarak nitelendirdiğimiz varlıklarımız, faaliyet alacakları, diğer alacaklar ve diğer
dönen varlıklardan oluşmaktadır.
Mali duran varlık hesap grubu tutarları yıllar itibariyle artış göstermektedir. Bu artışı
duran varlık hesap sınıfı açısından oransal olarak ifade edecek olursak yıllara göre sırasıyla
%10, %10 ve %10’dur. Bu durum gösteriyor ki mali duran varlıkların yıllar itibariyle göstermiş
olduğu artışın sadece tutar bakımından yorumlanması ile çıkar grupları yanıltılmış olacaktır.
Maddi duran varlıklar, arazi ve arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis, makine ve
cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar ve hizmet imtiyaz varlıkları hesaplarından oluşmaktadır. Bu hesap
grubu içerisinde en büyük paya yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı sahiptir. Yıllar itibariyle
yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabının oranı %76, %77 ve %75’tir. Maddi olmayan duran varlık
hesap grubu içerisinde tutarsal bir değer olmamasının nedeni belediyenin haklar hesabının yıl
sonu itibariyle itfa edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 5: Adana Büyükşehir Belediyesi Finansal Durum Tablosu Pasif (Kaynak) Verileri
(2015-2016-2017)
KAYNAKLAR

2015

2016

2017

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK

1.023.194.104,43

955.059.845,48

1.347.080.926,43

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK

1.146.414.554,45

1.575.813.310,63

1.538.847.568,37

ÖZKAYNAK

256.073.575,90

157.994.021,85

123.055.831,77

PASİF TOPLAMI

2.425.682.234,78

2.688.867.177,96

3.008.984.326,57

Belediyenin pasif yapısı içindeki kaynak kalemleri incelendiğinde, yabancı kaynakların
özkaynaklara göre hem tutarsal hem de oransal büyüklüğü bulunmaktadır. Kısa vadeli yabancı
kaynaklar hesap sınıfı, pasif toplamının 2015 yılında %42’sine, 2016 yılında %36’sına ve 2017
yılında ise %45’ine sahiptir. Kısa vadeli yabancı kaynak hesap sınıfı içerisinde en fazla pay ise
kısa vadeli iç mali borçlara aittir. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfı, pasif toplamının
2015 yılında %47’sine, 2016 yılında %59’sına ve 2017 yılında ise %51’ine sahiptir. Uzun
vadeli yabancı kaynak hesap sınıfı içerisinde en fazla pay ise uzun vadeli iç mali borçlara aittir.
Özkaynak hesap sınıfı belediyenin kaynak yapısı içerisinde yetersiz kalmıştır. Özkaynak hesap
sınıfı, pasif toplamının 2015 yılında %11’ine, 2016 yılında %5’ine ve 2017 yılında ise %4’üne
sahiptir. Oldukça yetersiz olan bu oranın artırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve
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belediyenin bu konuya öncelik vermesi gerekmektedir. Bu konudaki eksikliğe, belediyenin
2017 faaliyet raporu içerisinde zayıf yönler kısmında değinilmiştir.
Likidite oranları, işletmelerin kısa vadede borç ödeme gücünü gösteren oranlardır. Bu
oran ile işletmeler kısa vadeli yabancı kaynaklarını zamanında ödeyip ödeyemeyeceğini tespit
ederler. Bu oranlar, bilanço kalemleri arasındaki miktar ilişkileri dikkate alarak hesaplanırlar.
Ayrıca bu oranlar sayesinde işletmenin net çalışma sermayesi hakkında bilgi sahibi olunur.
Tablo 6: Likidite Oranları ve Analiz Sonuçları
Likidite Oranları

Sonuçlar ve Yorumlar
2015

𝐂𝐚𝐫𝐢 𝐎𝐫𝐚𝐧 =

Dönen Varlıklar
K.V.Y.K

396.955.726,69
1.023.194.104,43
=0,39

Açıklama

𝐀𝐬𝐢𝐭 − 𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐫𝐚𝐧 =
Dönen Varlıklar−Stoklar

2016

2017

464.551.025,64
955.059.845,48

539.001.097,61
1.347.080.926,43

= 𝟎,49

=0,40

Cari oran sektör ortalaması 2 olarak kabul edilmektedir. Cari
oran değerinin 1,5’e kadar düşmesi veya 2.5’a kadar çıkması
normal karşılanmaktadır. Ortaya çıkan sonuç belediyenin kısa
vadeli borç ödeme gücünün olmadığını göstermektedir.
=0,38

=0,48

=0,39

K.V.Y.K

Açıklama

𝐍𝐚𝐤𝐢𝐭 𝐎𝐫𝐚𝐧
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler
=
K. V. Y. K

Bu oran stokların satılamaması ihtimalinin olduğu dönemlerde,
stoklar olmadan belediyenin kısa vadede borç ödeme gücünü
göstermektedir. Sektör ortalaması 1 olarak kabul edilmektedir.
Ortaya çıkan değerin 0,75’e kadar düşmesi olağan
karşılanabilir. Bu oran sonuçları da gösteriyor ki dönen varlık
hesap sınıfı içerisinde stoklar hesap grubunun etkisi yoktur. Cari
oran değerleri ile asit-test oranı incelendiğinde stokların
%0,01’lik bir katkı yaptığı söylenebilir.
=0,009

=0,004
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Bu oran likidite oranları içerisinde en hassas orandır. Stoklarımı
satılmaması veya alacakların tahsilinin belirsiz olması
durumunda nakit ve nakit benzeri varlıkların kısa vadede borç
ödeme gücünü göstermektedir. Sonuçlar incelendiğinde
belediyenin nakit ve nakit benzeri varlıkların yetersiz olduğu
açıkça görülmektedir. Sektör ortalaması açısından farklı
açıklamalar mevcuttur fakat oranın 1’e yakın olması
belediyenin kısa vadede borç ödeme gücü açısından yeterli
olacaktır.

Açıklama

Mali yapı oranları, işletmenin mali yapısını ve uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranları
ifade eder. Kaldıraç oranları olarak adlandırılan bu oranlar, varlıkların ne kadarlık kısmının kısa
ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla ne kadarlık kısmının ise öz kaynak ile finanse edildiğini, öz
kaynak ile yabancı kaynak arasındaki dengeyi ortaya koymaktadır (Çabuk ve Lazol, 2009: 211212).
Tablo 7: Mali Yapı Oranları ve Analiz Sonuçları
Mali Yapı Oranları
Kaldıraç Oranı=

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘
Toplam Aktif veya Pasif

Açıklama

𝐊ı𝐬𝐚 𝐕𝐚𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐘𝐚𝐛𝐚𝐧𝐜ı 𝐊𝐚𝐲𝐧𝐚𝐤 𝐎𝐫𝐚𝐧ı
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak
=
Toplam Aktif veya Pasif
Açıklama

𝐔𝐳𝐮𝐧 𝐕𝐚𝐝𝐞𝐥𝐢 𝐘𝐚𝐛𝐚𝐧𝐜ı 𝐊𝐚𝐲𝐧𝐚𝐤 𝐎𝐫𝐚𝐧ı
Uzun Vadeli Yabancı Kaynak
=
Toplam Aktif veya Pasif

Sonuçlar ve Yorumlar
2015

2016

2017

=0,89

=0,95

=0,96

Bu oran, belediye aktiflerinin ne kadarlık
kısmının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
göstermektedir. Bu oranın sektör ortalaması 0,50
olarak kabul edilmektedir. Fakat enflasyonun
bilançoların pasif yapısı üzerindeki bozucu
etkisinden dolayı bu oran 0,70’lere kadar
çıkmaktadır. Çıkan sonuçlara göre riskli bir
finansman yöntemi seçilmiştir.
=0,42

=0,36

=0,45

Bu oran, belediye varlıklarının % kaçının kısa
vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
göstermektedir. Sektör ortalaması 1/3 olması
beklenir. Oranın ortalamadan yüksek olması geri
ödeme riskini artırır. Sonuçlar incelendiğinde,
2016 yılı haricinde oranların biraz yüksek olduğu
görülmektedir.
=0,47
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Bu oran, belediye varlıklarının % kaçının uzun
vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
göstermektedir. Sektör ortalaması 1/6 olması
beklenir. Fakat sonuçlar incelendiğinde,
belediyenin özkaynaklar ile yatırım yapmasından
ziyade uzun vadeli yabancı kaynak kullanımına
yöneldiği görülmektedir.

Açıklama

Ö𝐳𝐤𝐚𝐲𝐧𝐚𝐤 𝐎𝐫𝐚𝐧ı =

Özkaynaklar
Toplam Aktif veya Pasif

=0,11

=0,05

=0,04

Bu oran, belediye varlıklarının % kaçının ortaklar
veya işletme sahibince finanse edildiğini
göstermektedir. Sektör ortalaması %50 olan bu
oranın ülkemiz açısından %30’lara kadar düşmesi
normal karşılanır. Sonuçlar incelendiğinde,
oldukça düşük bir paya sahip olduğu açıkça
görülmektedir.

Açıklama

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐦𝐚𝐧 𝐎𝐫𝐚𝐧ı
𝐘𝐚𝐛𝐚𝐧𝐜ı 𝐊𝐚𝐲𝐧𝐚𝐤 𝐓𝐨𝐩𝐥𝐚𝐦ı
=
Ö𝐳𝐤𝐚𝐲𝐧𝐚𝐤𝐥𝐚𝐫

Açıklama

=8,47

=16,01

=23,45

Bu oran, belediyenin öz kaynakları ile yabancı
kaynakları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu
oranın sektör ortalaması 1 olarak kabul
edilmektedir. Fakat belediyenin sonuçları
incelendiğinde, oranın oldukça dengesiz bir
dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Yıllar
itibariyle bu dengesizlik artmıştır.

SONUÇ
Adana Büyükşehir Belediyesi finansal durum tablosu (bilanço) aktif ve pasif kalemleri
incelenmiş ve likidite ve mali yapı oranları yardımıyla analizler yapılmıştır. Bu analizler
yardımıyla belediyenin kısa vadede ve uzun vadede borç ödeme gücü, likiditesi yüksek
varlıkların aktif içerisindeki oransal büyüklüğü, mali yapısı, kaynak yapısı içerisinde öz kaynak
ve yabancı kaynak dengesi incelenmiş ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılarak bir takım
sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.
 Cari oran 1’in altındadır. Bu durum kısa vadeli borç ödeme gücünün oldukça zayıf
olduğunu gösterir.
 Dönen varlıklar içerisinde hazır değerler, menkul kıymetler gibi likiditesi yüksek hesap
gruplarının %’lik payı oldukça düşüktür.
 Stoklar hesap grubunun dönen varlıklara katkısı %1’dir. Oldukça düşük olan bu oranın
artırılması şarttır.
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 Kaynak yapısı içerisinde yabancı kaynakların payı beklentilerin oldukça üstündedir. Öz
kaynak payının ivedi bir şekilde artırılması gerekmektedir.
 Yabancı kaynaklar içerisinde uzun vadeli yabancı kaynak payının yüksek olduğu açıkça
görülmektedir. Bu payın azaltılması öz kaynak payının artırılması gerekmektedir.
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İş Kazalarına Sebep Olan Önemli Faktörlerin Değerlendirilmesi
İlknur Simge ÜNAL1
İrem ERSÖZ KAYA2
Özet
Türkiye’de iş kazalarının sebep olduğu maddi ve manevi kayıplar Avrupa ülkelerine
kıyasla oldukça fazladır. İş kazalarının oluşmasında birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan
biride teknolojinin hızla ilerlemesiyle, makineleşmenin artarak devam etmesi, insanların
makineler ile etkileşimini artması sonucunda çıkan iş kazalarıdır. Bu ve buna benzer nedenler
iyileştirildikleri ölçüde, iş kazalarının azalması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) istatistiklerinden yararlanılarak Türkiye’deki istihdamı incelediğimizde 2008 yılından
2012 yılına kadar her geçen yılda tarım, inşaat, sanayi ve hizmetlerde istihdamın artığı
görülmektedir. Bunun sonucunda iş kazası ve ölüm sayıları da artış göstermiştir. Çalışmada,
SGK’dan alınan istatistiksel veriler, illere, çalışma saatlerine, çalışanın yaş aralığına göre analiz
edilmiştir. Toplanan verilerin değerlendirme sonuçlarına göre iş kazalarının en fazla,
endüstrinin yoğun olarak geliştiği illerde rastlandığı belirlenmiştir. Diğer taraftan kazaların
sabah ve akşam saatlerinde ve genç çalışanlarda iş kazası yaşanma riskinin daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza İstatistikleri.
Abstract
Evaluation of Factors Causing Occupational Accidents
Spiritual and substantive losses caused by occupational-related accidents in Turkey is
much compared to other European countries. There are many reasons for the occurrence of
occupational accidents. One of them is the rapid progress of technology, mechanization
continues to increase increasingly, as a result of increasing the interaction of people with
occupational accidents. As these and similar reasons are improved, occupational accidents are
expected to decrease. We examine employment benefiting from the statistics of Social Security

Tarsus Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi,
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2
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E-posta: iremer@tarsus.edu.tr
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Institution (SSI) from 2008 until 2012 in Turkey, there is an increase in employment in
agriculture, construction, industry and services. As a result, the number of occupational
accidents and deaths also increased. In the study, the statistical data obtained from SSI were
analyzed according to the provinces, working hours and employee age range. According to the
results of the data, it was determined that the most of the occupational accidents occurred in the
provinces where the industry developed intensively. However, it has been concluded that
accidents have a higher risk of occupational accidents with young workers in the morning and
evening hours.
Keywords: Occupational Accidents, Occupational Health and Safety, Accident Statistics.
Gİrİş
Avrupa’da, 18. yüzyılda başlayan endüstri devrimi ile çıkan makineleşme nedeniyle
çalışanlar, zamanlarının önemli bir bölümünü hızla artan ve büyüyen fabrikalarda geçirmeye
başlamışlardır. İş gücünün de artmasıyla birlikte daha çok iş kazaları ve meslek hastalıkları
meydana gelmiştir (Şahin, 2010). Günümüzde ise teknolojinin hızla gelişmesi, üretimin ve
rekabetin önemli oranda artması, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik istenmeyen durumların
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Endüstrileşmenin ve yeni üretim metotlarının oluşmaya
başladığı 20. yüzyıl; yoğun makineleşmenin neden olduğu iş kazaları sonucu ölümler ve uzuv
kayıplarının fazlalaştığı bir dönem olmuştur (Ceylan, 2011). Dünya nüfusunun %40'ı çalışan
insanlardan oluşmaktadır (Bozdoğan, 1998). İş, insanların hayatında sosyal statü maddi bir güç
kazandırırken diğer yandan fiziksel, kimyasal, psikolojik, sosyal ve ekonomik nedenlerde
insanı bedenen ve ruhen olumsuz etkilemektedir (Karakurt, vd., 2012). Türkiye’nin tarihinde
ilk sanayileşme hareketleri Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde görülmektedir. İşçi sağlığı
ve güvenliğiyle alakalı 1865 yılında çıkarılan ve o döneme için gelişmiş kararları barındıran
“Ereğli Kömür Havzasındaki Maden İşçilerinin Hukukuna, haklarına ait nizamname” ile işçi
konumuyla çalışanların çalışma ve dinlenme zamanı, sağlıklarının korunması ve işverene bazı
hükümlükler getirmiştir (Korkut & Tetik, 2013).
Cumhuriyet döneminde; 1937 yılından 2012 yılına kadar birçok iş kanunu yürürlüğe
konulmuştur. Günümüzde ise, 2013 ‘de aşamalı olarak yürürlüğe konulan 6331 sayılı iş sağlığı
ve güvenliği kanunu, gerekli yasa ve mevzuatlar geliştirilerek toplumda iş sağlığı ve güvenliği
kültürü oluşturulmaya çalışılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tanımlar
kısmında iş kazasını şöyle açıklamaktadır; iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle
ortaya çıkan, ölüme neden olan veya vücuttun birliğini ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı
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ifade eder. Yine aynı kanunda meslek hastalıkları, mesleki risklere maruz kalması sonucu
meydana gelen hastalıklar olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını; belirli bir zarar ya da yaralanmaya
(sakatlanmaya) neden olan, planlanmamış ve beklenmeyen bir olay şeklinde tanımlamıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, önceden planlanmamış, birçok kez şahsi yaralanmalara
uğramasına, üretimin bir müddet durmasına yol açan bir olay olarak; meslek hastalığı ise zararlı
bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etkitepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlamıştır. Avrupa İş Kazası
İstatistikleri (ESAW) iş kazasını, iş sırasında bedenen ve ruhen zarara yol açan birden bire
ortaya çıkan olay olarak açıklamaktadır (ÇSGB, 2014).
Globalleşme iş sağlığı ve güvenliği açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri farklı
farklı etkilemektedir (Lucchini & London, 2010). İş sağlığı ve güvenliği açısından ilerlemiş
ülkelerde ölümlü iş kazaları oranları düşükken (Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik A bölgeleri),
İş sağlığı ve güvenliğinin yeni yeni oluştuğu ülkelerde ise ölümlü iş kazalarının yüksek olduğu
görülmektedir (Bkz. Tablo:1).
Tablo 1: Dünyada çeşitli bölgelerde iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili tahminler
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Dünyada iş kazaları ve meslek hastalıkları üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün
artmaktadır. Avrupa’da iş kazaları, yaralanmalar, meslek hastalıkları, iş kazaları ve
yaralanmalar sonucunda 3 ve daha fazla iş günü kaybına neden olan kaza sayılarını ve oranlarını
istatistiki açıdan toplayan ve bu verileri yayınlayan Avrupa İstatistik Bürosu (EUROSTAT)’tır.
EUROSTAT Avrupa ülkeleri arasında ve bölgeler arasında karşılaştırılabilir istatistik sunmak
amacıyla oluşturulan kuruluştur. Türkiye’de ise iş kazaları ve meslek hastalıkları verilerine
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık istatistik
kaynaklarından temin edilmektedir.
Ciddi kayıplara sebep olan iş kazalarının meydana gelmesinde iş çevresi, çalışanların
şahsi özellikleri ile iş güvenliği önlemlerinin yeterince sağlanmaması gibi birçok faktörün etkisi
bulunmaktadır (Demirbilek & Pazarlıoğlu, 2007) Yapılan çalışmada. SGK’nın 2008 -2012
yıllarındaki istatistik verileri ışığında, çalışanların yaş ve çalışma saatleri faktörü açısından iş
kazalarının ortaya çıkma durumunun nasıl etkilendiği araştırılmış ve Türkiye’deki illere göre
dağılımları değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metot
Türkiye’de iş kazası istatistiklerinin bir kısmı SGK İstatistik yıllıklarından. bir kısmı da
farklı sendika ve sivil toplum örgütlerinin, kendi içlerinde yaptıkları çalışmalara ait istatistiksel
sonuçlardan elde edilmektedir. Fakat genel bir sonuca ulaşabilmek için sendika, sivil toplum
örgütlerinin ve diğer kurumların kendi içlerinde yaptıkları istatistiksel veriler ayrı ayrı
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değerlendirildiği, standart bir değerlendirme yapılamadığı için farklı farklı sonuçlar bulduğu
bilinmektedir. Bu yüzden SGK’ın yayınladığı istatistik verileri kullanılarak 2008 ve 2012
yıllarında dâhil olmak üzere kaynaklar taranmış, meydana gelen iş kazası, iş kazası sonucu
ölüm, iş kazasının yaş aralığı, iş kazalarının illere göre ve iş saatlerine dağılımları incelenmiştir.
Ayrıca Avrupa İş Kazası İstatistikleri (ESAW) verileri göz önünde bulundurularak gerekli
karşılaştırmalar ve Türkiye için durum değerlendirilmesi yapılmıştır.
Bulgular
Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine (ILO) göre Dünya’da ortalama her 15 saniyede
1 kişi ve her 24 saatte 6300 kişi iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını
kaybetmektedir. Ayrıca dünya genelinde her yıl 317 milyon iş kaza olmakta ve bu kazalarda
2.3 milyondan daha fazla kişi hayatını kaybetmektedir. ILO’nun geçmiş yıllardaki
istatistiklerinde ise bu rakamlarda çok ciddi bir değişiklik olmadığı görülmektedir. 2010 yılında
yayınlanan raporuna göre; her yıl iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle 310 bin çalışan
yaşamını yitirmekte. 160 milyon çalışan ya sakatlanmakta yahut meslek hastalığına
yakalanmaktadır. 2003 senesine bakacak olursak dünya çapında 358.000 ölümlü. 337 milyonu
yaralanmalı, iş kazası meydana gelmiştir (ÇSGB, 2014).
İş kazaları Türkiye’de, Avrupa’da kısaca dünyanın her yerinde çalışma yaşamının
büyük sorunlarından birdir. Türkiye’de her yıl çok sayıda farklı kollarında iş kazaları meydana
gelmektedir. Türkiye’deki istihdamı inceleyecek olursak 2008 yılından 2012 yılına kadar her
geçen yılda tarım, İnşaat, sanayi ve hizmetlerde istihdamın artığı görülmektedir (Tablo 2).
Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında olduğu için bu istihdam artışı beklenen bir durumdur.
2008 ve 2014 yılları arasında gerçekleşmiş iş kazaları görülmektedir (Şekil 1). 2008 yılında
72.963 iş kazası. 2009 yılında ise 64.316 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında da 2009 yılına
göre 1.413 kişi azalmasına rağmen bundan sonraki yıllarda kaza sayısı artarak devam etmiştir.

Tablo 2: İstihdamın yıllara göre dağılımı (SGK, 2013).
Bin kişi

Yüzde

Yıllar

Toplam

Tarım

Sanayi

İnşaat

Hizmetler

TOPLAM

Tarım

Sanayi

İnşaat

Hizmetler

2008

21194

5016

4440

1242

10495

100.0

23.7

20.9

5.9

49.5

2009

21277

5240

4079

1306

10650

100.0

24.6

19.2

6.1

50.1

2010

22594

5683

4496

1431

10986

100.0

25.2

19.9

6.3

48.6
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2011

23955

6030

4828

1611

11485

100.0

25.2

20.2

6.7

47.9

2011

24110

6143

4704

1676

11586

100.0

25.5

19.5

7.0

48.1

2012

24821

6097

4751

1709

12266

100.0

24.6

19.1

6.9

49.4

* Bin kişi, 15+ yaş.
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Şekil 1: İş kazalarının 2008-2014 yılları arasında değerleri

Yıllara göre iş kazalarından dolayı ölüm sayılarına bakacak olursak 2008 yılında 2011
yılına kadar artışla devam eden ölüm sayıları. 2011 yılında 69.277 iş kazası olmuş ve bunun
1700’ü ölümle sonuçlanmıştır (Şekil 2). Oran olarak ise iş kazası sayısında 2010 yılına göre
%8 oranında artma olduğu görülmektedir (Aksoylu, 2015). 2012 yılında yaklaşık yüzde ellilik
bir düşüşle 744 kişiye kadar düşmüştür.2013 ve 2014 yılları da yine ölüm sayıları artarak devam
etmiştir. Bu veriler sadece resmi kayıtlara geçen iş kazaları için hesaplanan değerlerdir.
Türkiye’de olan her iş kazanın resmi kayıtlara alınmadığı ve sigortasız olarak çalıştırıldığı göz
önüne alındığında olayın boyutları daha da büyük olduğu görülmektedir. (Ceylan, 2016).
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Ölüm Sayıları
1800

1700

1600
1444

1400

1360

1414

1171

1200
1000
866

800

744

600
400
200
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Şekil 2: İş kazası sonucu oluşan ölümlerin 2008-2014 yılları arasındaki değerleri
İş Kazası Geçirenlerin Yaş Aralığı
SGK istatistiklerine göre 2008 ve 2012 yılları arasındaki iş kazası vaka sayısının yaş
aralıklarına göre dağılımını incelediğimizde en çok iş kazası yaş aralığının 25 - 35 yaş arasında
meydana geldiği görülmektedir. 25-29 yaş aralığında yıllara göre değişken olmasına rağmen
30-34 yaş aralığında 2008’den 2012’e kadar farklı oranlarda da olsa artış olduğu görülmektedir
(Şekil 3). Yapılan önceki çalışmalarda çalışanların %44’ün iş kazası geçirme yaş aralığı 25-34
yaş arasında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır (Anonim, 2013). Türkiye’deki bir üniversite
hastanesinin acil servisine yapılan araştırmada iş kazası olguları, kazaların sıklıkla 25-34 yaş
grubunda görüldüğü ve en fazla erkek işçilerin etkilendiği görülmüştür (Dağlı & Serinken,
2012).

Şekil 3: İş kazalarının 2008-2012 yılları arasındaki yaşlara göre dağılımı
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İş Kazalarının İllere Göre Dağılımı
İş kazasının illere göre dağılımına bakıldığında incelediğimiz 5 yıllık süreç içinde en
çok 2008 yılında İstanbul’da meydana geldiği görülmektedir (Şekil 4). Yıllar arasında, illere
göre kaza vaka sayısı değişiklik göstermektedir. 2012 SGK verilerinde en fazla iş kazası olduğu
iller endüstrinin yoğun olarak geliştiği İstanbul. Bursa. İzmir. Manisa. Zonguldak şehirleridir.
Bunlar, kaza oranına göre en fazla olan 5 ildir. İş kazası nedeniyle hayatını kaybeden kişi
sayısına göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Konya illeridir (Anonim, 2013).

Şekil 4: İş kazalarının 2008-2012 yılları arasındaki illere göre dağılımı

İş Kazalarının İş Saatlerine Göre Dağılımı
Kazalarının oluştuğu çalışma saatlerine göre değerlendirdiğimizde kazaların oluşum
zamanları en fazla bir ve dört saatleri süresince olmaktadır (Şekil 5). Kazaların en fazla olduğu
ikinci saat aralığı ise yedinci ve sekizinci saatlerdir. Kazaların İlk saatlerde bu kadar çok fazla
olmasının önemli nedenleri. işe hemen uyum sağlayamaması, dikkat eksikliği, bedenin olağan
çalışma ilerleyişine ulaşmasının fazla sürmesidir. Çalışma zamanının sonlarında meydana gelen
kazaların nedenleri ise, yorgunluk, dikkat kaybı, işten sıkılma vb. olarak yorumlanabilir
(Tevrüz, 1999).
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Şekil 5: İş kazalarının 2008-2012 yılları arasındaki iş saatlerine göre dağılımı

Sonuç ve Önerİler
Türkiye’deki İSG’nin mevcut durumu ve gidişatı açıkça ortaya konularak yeterli
tedbirlerin alınıp uygulanabilmesi için SGK. TÜİK istatistikleri ve sonuç raporları, doğru,
tarafsız ve yalın olarak oluşturulmalıdır. Bu sonuçların oluşturulmasında, Devlet kadar, işveren
ve iş güvenliği uzmanlarına da görev düşmektedir. İş güvenliği uzmanlarının işvereni/çalışanı
bilgilendirmesi ve gerekli eğitimleri vermesi ve işverenin de yasal bildirim sürecinde iş
kazalarını SGK’ya bildirmesi istatistiklerin toplanmasında daha sağlıklı sonuçlar elde
edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu istatistikler, üniversitelerde, ilgili kurum ve kuruluşlarda
ayrıntılı olarak ve bu konuda gelişmiş ülkeler ile karşılaştırılarak çözümlenmeli, saha
araştırmaları ve projelerle desteklenmelidir. Kazaların yüzde ellisinin meydana geldiği inşaat,
tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki olaylar ayrıntılarıyla irdelenmelidir. Bu sektörlerde
denetimler artırılmalı, uzun ve esnek çalışmalar azaltılmalı ve iş güvenliği önlemleri mevzuatta
kalmamalı uygulanmalıdır. Kazalar en fazla çalışma saatinin ilk ve son zamanlarında meydana
geldiğine göre, çalışanların, bu zamanlarda uykusuzluktan, işi yetiştirme telaşından veya farklı
birçok nedenden dolayı, bu saatlerde iş kazalarının arttığının bilincine varmaları yönünde
çalışmalar yapılmalıdır. İş kazası geçirenlerin %44’ünün 25-34 yaşları arasında yer alıyor
olması, genç çalışanların, ancak belirli tecrübeye ulaştıktan ve gerekli mesleki İSG eğitimlerini
aldıktan sonra saha çalışmalarına izin verilmesinin uygun olacağı sonucunu göstermiştir.
Sanayinin çok olduğu illerde kaza oranın azaltılması için o illerde İSG bilincinin artırılması,
teknik düzenlemeler geliştirilerek çalışanlar için ergonomik ortam koşullarının yaratılması,
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kullanılan araç ve gereçlerin yeni bir tehlike oluşturmayacak şekilde seçilmesi, makinelerin
periyodik bakım ve onarımlarının düzenli yapılması gibi İSG önlemleri alınmalıdır.
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Özlü İplik Kullanılarak Üretilmiş Havlu Kumaşlarda Tekrarlı Yıkamanın
Yumuşaklık Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Belkıs ZERVENT ÜNAL1
Sait YILÖNÜ2
Özet
Tekstil sektörünün önemli bir alt kolu olan ev tekstili ürünlerinde büyük bir paya sahip
olan havlu kumaş ürünleri günlük hayatta çok fazla ihtiyaç duyulan ürün gruplarıdır. Müşteri
memnuniyeti açısından havlulardan beklenen en önemli özellikler hidrofilite ve yumuşaklıktır.
Havlular yaygın olarak pamuk lifinden üretilmekte olup, kullanım sırasında sık yıkanan
havluların yumuşaklıklarını büyük oranda kaybettiği bilinmektedir. Çalışma kapsamında, havlu
kumaşların kullanımı ile ilgili bu problemi azaltmaya yönelik bir yaklaşım üzerinde durulmuş
ve bu amaçla polyester özlü iplikler kullanılan havlular üretilmiş ve tekrarlı yıkama yapılmıştır.
Bu amaçla havlu üretiminde en fazla tercih edilen 5 farklı (modal, pamuk, polyester, bambu,
viskon) hammadde seçilerek Ne 14/1 konvansiyonel ring iplikler ile yine bu liflerden üretilmiş
özünde 75 denye polyester kullanılmış 5 farklı özlü iplik olmak üzere toplam 10 farklı iplik
üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen numunelere aynı şartlarda 1 defa, 5 defa, 10 defa tekrarlı
yıkama işlemi uygulanmıştır. Yıkama işlemi sonrasında numunelere ASTM D 4032-94 dairesel
eğme test metoduna göre yumuşaklık testi yapılmıştır. Sonuç olarak; farklı hammaddeler
kullanılarak üretilen havlu kumaşlarda özlü iplik kullanımının tekrarlı yıkamalar sonrası
sertleşme problemine değişik oranlarda katkı sağladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Havlu, Özlü iplik, Yumuşaklık, Tekrarlı yıkama
Investigated the Effect of Repeated Washing on Softness Properties of Towel Produced
with Core Yarn
Abstract
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Towel fabric products, which have a large share in home textiles which an important
sub-branch of the textile sector, are the product groups that are most needed in daily life. In
terms of customer satisfaction, the most important features expected from towels are
hydrophility and softness. It was known that towels are commonly made of cotton fibers
besides that after washing, towels lose their softness and have a tough handle. In this study, it
has been emphasized an approach to reduce this problem about the usage of towels. Therefore,
towels with polyester core yarns have been produced and repeated washing has been
performed.With this purpose 5 different raw materials (modal, cotton, polyester, bamboo,
viscose) were selected the most preferred in the towel production. Core yarn were produced
from 5 different raw materials using 75 denier polyester. In order to make comparisons with
the same raw materials, 5 different conventional yarns, a total of 10 different yarns were
produced Ne 14/1 ring yarns. 1, 5 and 10 repeated washing processes were applied to the all
samples under the same conditions. Softness of these samples were tested after washing
process. Softness test was performed according to ASTM (American Society for Testing and
Materials) D 4032-94 circular bend test method. As a result; it has been observed that the usage
of core yarn in towel fabrics produced by using different raw materials contributes in varying
ratios to the stiffness problem after repeated washing.
Key words: Towel, Core yarn, Softness, Repeated washing

1.GİRİŞ
Hazır giyim, ev tekstili, teknik tekstiller vs. alanlarda ana üründen ara ürünlere geniş bir
alana yayılmış tekstil endüstrisi insanlığın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Tekstil endüstrisinin
temel taşı olan ev tekstillerinin en önemli ürünlerinden biri şüphesiz insanların en çok
kullandığı havlu ürünleridir.
Havlu kumaşlardan insanların beklediği yumuşaklık, hidrofilite, çabuk kuruma gibi
özelliklerin geliştirilmesi fikri çalışmanın temel taşını oluşturmaktadır. Havlu kumaşlardan
beklenen en önemli özeliklerden birisi olan yumuşaklığın tekrarlı yıkamalar sonucunda azaldığı
bilinmektedir. Bu sorunun iyileştirilmesi ve tekrarlı yıkamalar sonucunda oluşan sertleşme
problemine çözüm olacağı düşüncesiyle havlu kumaşlarda core spun kullanılacaktır. Havlunun
yumuşaklık özelliği değerlendirilerek hangi oranlarda değişime uğradığı irdelenecektir.
Bu amaçla havlu üretiminde en fazla tercih edilen 5 farklı (modal, pamuk, polyester,
bambu, viskon) hammaddeden üretilmiş Ne 14/1 konvansiyonel ring iplikler ile yine bu
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liflerden üretilen özünde 75 denye polyester kullanılmış 5 farklı özlü iplik

5 farklı

konvansiyonel iplik olmak üzere 10 farklı ipliğin atkı yönünde kullanılmasıyla havlu kumaş
üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan literatür taramasında konumuzla ilgili
gördüğümüz bazı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Koç ve Zervent 2006’da yaptıkları çalışmada fiziksel testler sonucunda havluların
performansını araştırmıştır. Hav yüksekliği, yumuşatıcı tipi ve boyama işlemlerinin havlu
performansına etkilerini incelemişlerdir. Havlulara, hidrofilite, yumuşaklık, boyutsal değişiklik
testleri uygulamış ve test sonuçlarını analiz etmişlerdir(Zervent ve Koç, 2006)
Karahan ve Eren 2006 yılındaki yaptıkları çalışmada kumaş parametrelerinin havlu
kumaşlardaki statik su emme özelliklerine etkisini inceleyen bir deneysel çalışma
yürütmüşlerdir. Çalışma kapsamında 3 farklı iplik türü, 6 farklı çözgü sıklığında, 4 farklı atkı
sıklığında 3 farklı hav yüksekliğinde toplam 216 havlu kumaş elde etmişlerdir. Sonuç olarak
ring iplikleri ile elde edilen havlu numunelerinin open end iplikleri ile elde edilen numunelere
göre yüksek su emilimine sahip olduğunu ortaya koymuşlardır(Karahan ve Eren, 2006).
Çinçik ve ark. 2017‘de tekrarlı yıkamanın farklı üretim parametreleriyle üretilmiş
iğnelenmiş ve kalenderlenmiş dokusuz yüzey temizlik bezlerinin özelliklerine etkisini
araştırmışlardır. Bu amaçla farklı koşullarda üretilen iğnelenmiş ve ısıl bağlanmış dokusuz
yüzey temizlik bezlerinin 0, 1, 5, 10 defa yıkama sonrasındaki fiziksel ve performans
özelliklerinin değerlendirmişlerdir. Yıkama sonrasında; gramaj, kalınlık, yoğunluk, aşınma
dayanımı, patlama mukavemeti ve su emme kapasitesi özellikleri analiz edilmiş ve üretim
işlemlerindeki farklılıklar dikkate alınarak ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak
sıcak hava ile bağlama uygulanmış numunelerin sıcak silindirlerle olan eşleniklerine göre
yıkamadan sonra daha iyi performans özelliklerine sahip olduklarını göstermişlerdir (Çinçik ve
Ark., 2017).
Petrulyte ve Baltakyte 2009 yılında farklı hav boylarındaki havlu kumaşların statik su
emme özellikleri üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak hav yüksekliğindeki
artışın statik su emmede artışa neden olduğunu ortaya koymuşlardır(Petrulyte ve Baltakyte,
2009).
Ev tekstili sektörünün yapı taşlarından olan havlu kumaşlarda müşteri tatmini açısından
en çok aranan özellik kumaş yumuşaklığıdır. Satışa sunulan havlu ürünleri üretim sırasında
gördüğü terbiye işlemleri neticesinde müşteriyi tatmin eden bir yumuşaklığa sahip
olmaktadırlar. Kullanım sonrasında tekrar tekrar yıkanan bu ürünler ilk yıkamadan sonra
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yumuşaklarını kaybederek sertleşmektedirler. Çalışmada havlu ürünlerinin tekrarlı yıkama
sonrasında ortaya çıkan sertleşme problemlerinin önüne geçmek amacıyla yenilikçi bir
yaklaşım ortaya konularak bir çözüm önerisi sunulmuştur. Bu kapsamda polyester özlü iplikler
havlu kumaş üretiminde atkı doğrultusunda kullanılmıştır. Bu yöntemin havlu kumaş
ürünlerinde tekrarlı yıkama sonrası meydana gelen sertleşme problemini azaltarak yumuşaklık
özelliğinin iyileştireceği düşünülmektir.
2.MATERYOL METOT
2.1. Materyal
Çalışmada kapsamında, havlu üretiminde en fazla tercih edilen 5 farklı (modal, pamuk,
polyester, bambu, viskon) hammaddeden üretilmiş Ne 14/1 konvansiyonel ring iplikler ile yine
bu liflerden üretilmiş özünde 75 denye polyester kullanılmış 5 farklı özlü ipliğin atkı
doğrultusunda kullanılmasıyla havlu kumaş üretimi gerçekleştirilmiştir. Özlü ipliklerin
üretiminde öz olarak, yaygın kullanılan PES filament iplik tipi tercih edilmiştir. 10 farklı özlü
ve konvansiyonel ring ipliğin üretimi Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Karacasu Tekstil
Tic. ve San. A.Ş. bünyesinde bulunan Zinser 351 marka 240 iğlik öz besleme amacıyla modifiye
edilmiş ring iplik eğirme makinesinde gerçekleştirilmiştir.
Bu iplikler Gaziantep’te faaliyet gösteren Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş’de
atkı doğrultusunda kullanılarak 400 g/m2 (48 hav boyunda) havlu kumaş üretimi
gerçekleştirilmiştir. Havlu kumaşlarda zemin çözgü ipliği ve hav çözgü ipliği olarak firmanın
havlu üretiminde kullandığı konvansiyonel % 100 pamuk iplikler tercih edilmiştir. Üretilen
havlu kumaşlara ait üretim parametreleri ise Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Havlu kumaş üretim parametreleri
Parametre

Değer

Atkı iplik numarası

Ne 14/1

Çözgü iplik numarası

Ne 20/2

Hav iplik numarası

Ne 12/1

Atkı sıklığı

18 tel/cm

Çözgü sıklığı

22 tel/cm

Hav yüksekliği

48

Gramaj

400 g/m2
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Numune eni

70 cm

Atkı ipliklerinde kullanılan polyester dışındaki diğer tüm lifler doğal lif olduğundan tüm
numunelere standart bir terbiye prosesi sırasıyla; kuru açma, ağartmalı pişirme, boyama,
yıkama, kurutma ve egalize işlemleri uygulanmıştır.
2.2. Metot
Tekrarlı yıkama
10 farklı havlu numunesinden, üçer adet 70x70 cm boyutlarında alt numuneler alınmış
kenarlarının dağılmasını önlemek için overlok dikişi yapılmıştır. Kumaş numunelerine
“Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği laboratuvarlarında” ev tipi çamaşır makinesinde
1defa, 5 defa, 10 defa tekrarlı yıkama işlemi uygulanmıştır. Yıkama işlemi Tablo 2’de
gösterilen yıkama parametlerine göre gerçekleştirilmiştir. Her yıkama sonrasında numuneler
birbirlerinden etkilenmeyecek şekilde serbest halde kurumaya bırakılmıştır.

Tablo 2. Havlu kumaş yıkama parametreleri
Program türü

Program değeri

Devir Sayısı

800 devir

Sıcaklık

60 °C

Süre

65 dk

Deterjan Miktarı

20 g

Yumuşaklık Derecesinin Tespiti
Hiç yıkanmamış, 1 defa yıkanmış, 5 defa yıkanmış,10 defa yıkanmış numuneler “Dijital
Pnömatik Stiffness Tester” test cihazı kullanılarak ASTM (American Society for Testing and
Materials) D 4032-94 Dairesel Eğme Test Metodu’na göre test edilmiştir(ASTM D4032).
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Şekil 1 Dijital pnömatik stiffness tester
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yumuşaklık Testi Ölçüm sonuçları
“Stiffness tester” cihazı ile ASTM (American Society for Testing and Materials) D 4032-94
Dairesel Eğme Test Metodu’na göre yapılan yumuşaklık tayini testi tüm numunelere
uygulanmıştır.
Test sonuçlarının daha rahat değerlendirilebilmesi amacıyla numuneler Tablo3’deki gibi
kodlanmıştır. Yumuşaklık test sonuçlarının grafiksel gösterimi Şekil 2’de verilmiştir.
Tablo 3. Numune kodları
Kod

Hammadde

V

Atkı İpliği Türü

Numara (Ne)

Öz Numara

Konvansiyonel

14/1

-

Özlü

14/1

75 denye (PES)

Konvansiyonel

14/1

-

Özlü

14/1

75 denye (PES)

Konvansiyonel

14/1

-

Özlü

14/1

75 denye (PES)

Konvansiyonel

14/1

-

Özlü

14/1

75 denye (PES)

Konvansiyonel

14/1

-

Özlü

14/1

75 denye (PES)

VİSKON
VC
Pa
PAMUK
PaC
B
BAMBU
BC
M
MODAL
MC
P
POLYESTER
PC
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Şekil 2. Tekrarlı yıkama sonrası yumuşaklık test değerleri
Şekil 2’de yıkama işlemi yapılmamış numunelerde (0 yıkama), beklenildiği üzere, özlü iplik
kullanılan numunelerin yumuşaklık değerleri, özde kullanılan polyesterden dolayı aynı
hammadde türüne sahip konvansiyonel iplikten üretilen havlulardan bir miktar yüksek
çıkmıştır.
Şekil 3, 4, 5, 6, 7’de sırasıyla pamuk, viskon, bambu, modal, polyester hammadde kullanılmış
ipliklerle üretilen numunelere ait yıkama öncesi, 1, 5, 10 yıkama sonrası yumuşaklık test
sonuçları ayrı ayrı grafiksel olarak verilmiştir.

Şekil 3. Pamuk hammaddeli havluların yumuşaklık test değerleri

Havlu kumaş üretiminden en yaygın kullanılan lif tipi olan pamuk liflerinden elde edilen
ipliklerle üretilen kumaşların yıkama sonrası yumuşaklık değerlerinin incelendiği Şekil-3’te
görüldüğü gibi Pa ve PaC numunelerinin yumuşaklık değerleri arasındaki fark 1. yıkamadan
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sonra artış göstermiştir. Ancak ilerleyen yıkamalarda Pa numunesi sertleşmeye (yumuşaklık
kaybı) yaklaşık lineer olarak devam ederken PaC numunesinin yumuşaklık değerlerinin ihmal
edilebilir düzeyde değiştiği tespit edilmiştir. Bu nedenle Pa ve PaC numunelerinin yumuşaklık
değerleri arasındaki fark yıkama sayısı arttıkça giderek azalmıştır. Havlu ürünlerinin sık
yıkanan ürün grubunda olduğu gerçeğine dayanarak grafiğe göre 10. yıkamadan sonraki
yıkamalarda yumuşaklık değerlerinin bir noktada kesişeceği, hatta özlü iplik kullanılan
numunenin yumuşaklık değerinin konvansiyonel iplik kullanılan numuneye göre daha düşük
değere sahip olacağı düşünülmektedir.

Şekil 4. Viskon hammaddeli havluların yumuşaklık test değerleri

Şekil 4’e göre viskon hammaddeli numunelere ait eğrilerin ilk 5 yıkamada diğer
hammaddelerden farklı olarak çakıştığı, başka bir ifadeyle değerler arasında fark olmadığı
görülmektedir. Fakat 5. yıkamadan sonra devam eden yıkamalarda konvansiyonel iplik
kullanılan numunenin (V numunesi) test değerlerinin düşmeye başladığı (numunenin
yumuşaklığının arttığı), VC numunesinin ise yıkama sonrası sertleşmeye devam ettiği ve bu
nedenle grafik eğrileri arasındaki farkın açıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra viskon
hammaddeli numunelerde 1. yıkama sonrası sertleşme miktarı diğer hammaddelerden üretilen
numuneler kadar hızlı olmamıştır. Bu sebeple viskon hammaddeli numunelerde özlü iplik
kullanımının numunenin yıkama sonrası sertleşme problemine olumlu katkısının olmadığı
söylenebilmektedir.
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Şekil 5. Bambu hammaddeli havluların yumuşaklık test değerleri

Şekil 5’te verilen grafik incelendiğinde, konvansiyonel bambu ipliği kullanılan
numunenin 1. yıkama sonrası özlü iplik kullanılana göre oransal olarak daha hızlı bir şekilde
sertleştiği söylenebilmektedir. 1. ile 5. yıkama arasındaki yıkamalarda B numunesinin
yumuşaklık değerlerinde önemli bir değişiklik gözlenmezken 5. ve 10. yıkama arasındaki
yumuşaklık değerlerinde artan bir eğilim olduğu görülmektedir. BC numunesine ait yumuşaklık
değerlerinde 1. yıkamadan 10 yıkamaya kadar lineere yakın bir artış gözlenmiştir.

Şekil 6. Modal hammaddeli havluların yumuşaklık test değerleri

Özlü ve konvansiyonel modal iplik kullanılan numunelerde yumuşaklık değerlerinin 1.
yıkama sonrasında yaklaşık aynı oranlarda arttığı görülmektedir. Ancak devam eden
yıkamalarda polyester core ihtiva eden MC numunesinde daha fazla sertleşme meydana geldiği
5. yıkamadan sonra ise sertleşme davranışının yerini yumuşamaya bıraktığı belirlenmiştir. M
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ve MC numunelerine ait eğrilerin eğilimleri değerlendirildiğinde özlü iplik kullanımının bu
hammadde içinde sertleşme problemine çözüm getirebildiği söylenebilmektedir.

Şekil 7. Polyester hammaddeli havluların yumuşaklık test değerleri

Şekil 7’deki yıkama öncesi yumuşaklık değerlerine bakıldığında 1. yıkamadan sonra her
iki numunenin de yumuşaklığının aynı oranlarda etkilendiği söylenebilmektedir. 1.yıkamadan
sonra 5. yıkamaya kadar P numunesinin yumuşaklık değerinin artmaya devam ettiği (kumaşın
sertleştiği), PC numunesinin yumuşaklık değerinin azaldığı (daha yumuşak bir hale geldiği)
görülmektedir. 5 yıkamadan sonra PC numunesini yumuşaklık değeri tekrar artarken P
numunesinin yumuşaklık değeri önemsenmeyecek oranda azaldığı söylenebilmektedir. Yıkama
öncesi ve 10 yıkama sonrası yumuşaklık değerleri göz önüne alındığında numuneler arasındaki
yumuşaklık farkı 10 yıkamada azaldığı görülmektedir.
Numune kumaşların yumuşaklıkları arasındaki farkı değerlendirmek amacıyla; yıkama öncesi
- 1 yıkama, yıkama öncesi - 5 yıkama sonrası, 1 - 10 yıkama sonrası, yıkama öncesi - 10 yıkama
sonrasındaki yumuşaklık değerleri arasındaki yüzde değişimler aşağıdaki örnek formüle göre
hesaplanmıştır.
YDF=1 Defa Yıkama Sonrası Yumuşaklık Değeri - Yıkama Öncesi Yumuşaklık Değeri
YSYD = (100*YDF)/ YÖYD
YSYD: Yıkama Sonrası Yumuşaklık Değişim Yüzdesi
YDF: Yumuşaklık Değeri Farkı
YÖYD: Yıkama Öncesi Yumuşaklık Değeri
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Şekil 8 Numuneler için yıkama öncesi ve sonrası yumuşaklık % değişimi

0 – 1 yıkama yüzde değişimi değerlerine göre; aynı hammadde türüne sahip
konvansiyonel ve özlü iplik kullanılarak üretilmiş olan numuneler arasında, pamuk ve viskon
hammaddeli

numunelerde

özlü

iplik

kullanımı

yumuşaklığı

olumsuz

etkilediği

söylenebilmektedir. Bambu, modal ve polyester hammaddeli numunelerde 1 yıkama sonrasında
özlü iplik kullanımının yumuşaklığı olumlu etkilediği görülebilmektedir. Tüm numuneler
arasında 1 yıkama sonrasında yumuşaklığı en hızlı değişen numune bambu olmuştur.
0 – 5 yıkama sonrası aynı hammadde türüne sahip konvansiyonel ve özlü iplik kullanılarak
üretilmiş olan numunelere ait yüzde değişimlerine göre; bambu ve polyester hammaddeli
numunelerde özlü iplik kullanımı yumuşaklığı olumlu etkilerken, pamuk ve viskon da özlü iplik
kullanımı yumuşaklığı etkilemediği söylenebilmektedir.
1-10 yıkama sonrası meydana gelen yumuşaklık değişim yüzdelerinde yani grafikteki 3.
sıradaki sütunda; aynı hammadde türüne sahip konvansiyonel ve özlü iplik kullanılan
numuneler arasında özlü iplik kullanımı pamuk ve polyesterde yumuşaklığa olumlu etki
ederken, viskon ve bambu da yumuşaklığı olumsuz etkilediği görülebilmektedir. Modalda ise
önemli bir oranda değişim gözlenmemiştir.
0 - 10 yıkama sonrasında ki yumuşaklık değişim yüzdelerine göre havlu kumaşlarda hammadde
türüne göre özlü iplik kullanımından pamuk, bambu modal ve polyester de yumuşaklığın
olumlu etkilendiği Şekil 8’de görülmektedir. Fakat viskon hammaddeli numunelerde özlü iplik
kullanımı yumuşaklığı olumsuz etkilendiği söylenebilmektedir.
4.SONUÇLAR
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Tüm numunelerde yıkama öncesi yumuşaklık değerleri baz alınarak 1 yıkama sonrası,
5 yıkama sonrası, 10 yıkama sonrası ve 1 ile 10 yıkama arasında ki yumuşaklık değerlerinin
değişimleri yüzde olarak hesaplanmış ve grafiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir.
1. İlk yıkama sonrası yüzde değişimlerde; pamuk ve viskon hammaddeli numuneler de
özlü iplik kullanımının yumuşaklığı düşük seviyede olumsuz etkilediği
gözlenmiştir. 1 yıkama sonrasında bambu, modal ve polyester hammaddeli
numunelerde özlü iplik kullanımının yumuşaklığı olumlu etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
2. En hızlı yumuşaklık değişimi 1. yıkama sonrasında B (konvansiyonel bambu ipliği
kullanılan) numunesinde meydana gelmiştir.
3. 10 yıkama sonrasında en yüksek yüzde değişim hem konvansiyonel iplik kullanılmış
numuneler arasında hem de özlü iplik kullanılmış numuneler arasında bambu
hammaddesi kullanılan numunelerde olmuştur.
4. Tüm numunelerde 1 yıkama sonrasında yumuşaklıkta meydana gelen yüzde değişim
daha sonraki (takip eden) 9 yıkama sonrasında gerçekleşen toplam yüzde
değişimlerinden yüksek çıkmıştır. Bu değişimin havlu kumaş üretimi sırasında
havlulara yumuşaklık kazandırmak amacıyla kullanılan ticari yumuşatıcıların 1.
yıkama sonrasında büyük oranda havludan uzaklaşmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
5. Yıkamalar sonrasında hesaplanan yüzde değişimlerde tüm yıkama derecelerinde
yumuşaklık özelliği yıkama işleminden en az etkilenen numune P ve PC numunesi
olmuştur. P ve PC numunelerinin hidrofob özelliğinden dolayı beklenen bir durum
ortaya çıkmıştır.
6. Viskon hammaddeli numunenin (V) 0-1 ve 1-5 yıkamalar arasında yumuşaklığı
azalırken devam eden yıkamalar sonrasında yumuşaklığı artmıştır. Tekrarlı
yıkamalar sonucunda önce sertleşen daha sonra yumuşama eğilimi gösteren
numunenin bu davranışı iki nedene dayandırılabilmektedir. İlk olarak yıkama
sırasında havlunun maruz kaldığı mekanik etkilerden dolayı iplik yapısındaki liflerin
kırılarak yalancı bir yumuşaklık değişimi gösterebileceği, ikincisi ise atkı ipliği olan
viskon ile çözgü ipliği olan pamuk ipliğinin farklı hidrofilite derecelerine sahip
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olmalarından dolayı yıkama işlemi ile şişen, kurutma işlemi ile eski haline dönen
ipliklerin dokuma yapısındaki sıklığın gevşemiş olabileceği düşünülmektedir.
7. Aynı hammadde türüne sahip olan numunelerin yumuşaklık yüzde değişimleri
karşılaştırıldığında modal (M) iplik ve özlü modal iplik (MC) kullanılan
numunelerin 1 yıkama, 5 yıkama ve 10 yıkama sonrası yumuşaklık yüzde
değişimlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Modal lifleri sahip oldukları
yüksek tuşe sayesinden özde kullanılan polyesterin yumuşaklığa etkisini minimuma
indirgemiş olmasından dolayı M ile MC de benzer sonuçlar görülmüştür.
8. Numunelerde; yıkama öncesi ve 10 yıkama sonrasındaki yumuşaklık değişim
yüzdelerine göre havlu kumaşlarda özlü iplik kullanımının pamuk, bambu, modal
ve polyester de yıkama sonrası sertleşme problemini olumlu etkilediği
görülmektedir. Fakat viskon hammaddeli numuneler de özlü iplik kullanımı havlu
yumuşaklık özelliğine katkısının olmadığı söylenilebilir.
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Teknolojik İlerleme ve Çevre Sorunları:
Tarım Sektörü Üzerine bir İnceleme
Dr. Öğretim Üyesi Şekip YAZGAN 1
Dr. Öğretim Üyesi Esra KADANALI 2
Özet
Uzun dönemde sürdürülebilir ve kalıcı ekonomik büyümeyi gerçekleştiren asıl
dinamiklerden birinin teknolojik ilerleme olduğu yakın dönemli büyüme çalışmalarında sıklıkla
vurgulanmaktadır. Bunun yanında teknolojik ilerleme, ozon tabakasının zarar görmesine neden
olan kloroflorokarbonlar, nükleer enerjinin elektrik üretiminde kullanılması ile ortaya çıkan
radyoaktif atıklar ve motorlu araç kullanımına dayalı ulaştırma ile oluşan hava kirliliği gibi
çevre problemlerine de neden olabilmektedir. Çalışmada tarım sektörü özelinde meydana gelen
teknolojik ilerlemenin çevre üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Tarım
sektöründeki önemli teknolojik ilerlemeler, üretimin ve verimin büyük ölçülerde artmasına
neden olan yeni ürünler ve uygulamaları içeren biyolojik yenilikler, tarımsal ürün ticaretin
kıtalararası ve dünya genelinde artmasına neden olan yeni ulaşım teknolojileri, makineleşme,
sentetik tarım ilaçları ve gübreler olarak ifade edilmektedir. Tarım sektöründeki söz konusu
teknolojik ilerlemelerin bir yandan olumu etkileri söz konusu iken diğer yandan olumsuz
etkileri görülmektedir. Bu gelişmeler daha az tarım arazisi kullanarak üretimin
gerçekleştirilmesini ve bu arazilerden tasarruf edilmesini sağlarken, öte yandan küresel su
kullanımı, besin ve jeokimyasal döngülerde negatif dışsallıklar yaratmakta ve kentleşme ile
çevre kirliliği problemini ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Sözcükler:
Teknolojik İlerleme, Çevre, Tarım Sektörü.
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An Investigation on Agricultural Sector
Abstract
One of the main dynamics that has sustained sustainable and lasting economic growth
in the long term is frequently emphasized in recent years. In addition, technological progress
can cause environmental problems such as chlorofluorocarbons which cause damage to the
ozone layer, radioactive wastes caused by the use of nuclear energy in electricity generation
and air pollution caused by transportation based on motor vehicle use. The aim of this study is
to examine the environmental impact of technological progress in the agricultural sector.
Significant technological advances in the agricultural sector, new innovations involving new
products and practices that lead to a large increase in production and productivity, new transport
technologies, agricultural machinery, synthetic pesticides and fertilizers, which have led to an
increase in the agricultural product trade across the continent and worldwide. While the
technological developments in the agricultural sector have positive effects on one hand, on the
other hand, negative effects are observed. These developments lead to the realization of
production by using less agricultural land and the saving of these lands, while on the other hand,
global water use creates negative externalities in nutrient and geochemical cycles and brings
about the problem of urbanization and environmental pollution.
Key Words:
Technological Progress, Environment, Agricultural Sector.

GİRİŞ
Günümüzde ekonomik büyümenin üretim faktörlerinin fiziki miktarlarının artması
ve/veya teknolojik gelişmeye dayalı olarak üretim faktörlerinin ortalama verimliliklerinin
yükselmesi gibi iki temel kaynaktan beslendiği, bu kaynaklardan ilki ile sağlanan büyüme
temposunun göreceli olarak daha kolay ancak uzun dönemde sürdürülemez bir nitelikte olduğu
genel kabul görmektedir. Dolayısıyla iktisat yazınının ulaştığı noktada, nitelikli eğitimle
donatılan beşerî sermayenin, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) yatırımları ile geliştirilen teknoloji
düzeyinin ve ekonomiyi etkin bir şekilde işleten kurumsal yapının ilerlemesine dayanmayan
hiçbir büyüme sürecinin uzun vadeli olmayacağı sıklıkla dile getirilmektedir. Bu açıdan uzun
dönemde sürdürülebilir ve kalıcı ekonomik büyümeyi gerçekleştiren asıl dinamiklerden birinin
teknolojik ilerleme olduğu yakın dönemli iktisadi büyüme çalışmalarında sıklıkla
vurgulanmaktadır (TÜRKONFED, 2013: 16).
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Sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli determinantlarından biri olan teknolojik
ilerleme, ozon tabakasının zarar görmesine neden olan kloroflorokarbonlar, nükleer enerjinin
elektrik üretiminde kullanılması ile ortaya çıkan radyoaktif atıklar ve motorlu araç kullanımına
dayalı ulaştırma ile oluşan hava kirliliği gibi çevre sorunlarına da neden olabilmektedir.
Örneğin, sanayi sektöründe üretimde kullanılan yeni teknolojiler, malzemeler ve enerji
kaynakları, sanayi sektörünün küresel olarak büyümesine neden olmakta ve bu durum da sera
gazı salınımlarının konsantrasyonunun artmasına yol açmaktadır. Hizmetler sektöründe
gerçekleşen teknolojik ilerlemeler ise bireylerin zaman kullanımlarını etkilemektedir.
Teknolojik ilerleme ile bireylerin tüketim alışkanlıkları, kısa çalışma saatleri ve artan gelir ile
değişmekte ve çevre üzerinde farklı baskıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zaman
kullanımında meydana gelen bu değişiklikler bireyleri daha hareketli bir yaşam tarzına doğru
yöneltirken, motorlu taşıt kullanımını ve dolayısıyla hareketli kaynaklardan ortaya çıkan hava
kirliliğini arttırmaktadır. Bununla birlikte, teknolojik ilerleme ekosistem dostu olduğunda çevre
sorunları yaratmadan veya yaratılan sorunlar azaltılarak, çevresel sürdürülebilirlik
desteklenebilmektedir. Bu kapsamda teknolojik ilerleme ve çevre sorunları ilişkisinin,
nedenselliğin çift yönlü oluştuğu bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Başka bir ifadeyle,
teknolojik ilerleme bir yandan çevre sorunlarının kaynağı olabilirken, diğer yandan da çözümü
olabilmektedir (Grübler, 2003; Erbaş Çelikkol ve Geylani Çelikkol, 2016:387-389).
Çalışmada tarım sektörü özelinde meydana gelen teknolojik ilerlemenin çevre
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmanın giriş bölümünü takip
eden ikinci bölümünde teknoloji ve teknolojik ilerleme kavramları açıklanmaktadır. Üçüncü
bölümde çevre kavramı tanımlanmakta ve çevre sorunlarının kapsamı ortaya konulmaktadır.
Dördüncü ve beşinci bölümlerde sırasıyla teknolojik ilerleme ve çevre ilişkisi ve tarım
sektöründe meydana gelen teknolojik ilerlemelerin çevre üzerinde meydana getirdiği olumlu ve
olumsuz etkiler açıklanmaktadır. Çalışma sonuç bölümüyle tamamlanmaktadır.
TEKNOLOJİ VE TEKNOLOJİK İLERLEME
Teknoloji kavramsal olarak çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Bir tanımlamayla
teknoloji, girdilerin çıktılara dönüştüğü toplumsal bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bu
tanımla, girdilerin miktarı ve kalitesi, girdileri çıktıya dönüştüren sürecin özellikleri, bu süreçte
kullanılan usul ve yöntemler, nihai çıktının miktarı ile karakteristikleri bir bütün olarak
teknolojiyi oluşturmaktadır (Akçomak vd., 2016:26). Başka bir tanımlama ile teknoloji, insanın
tabiatı, toplumu, kontrol etmek, değiştirmek için hem kendi hem de toplumsal akıl ve belleği
kullanarak elde ettiği sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, bir alet, makine gibi maddi
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bir ürün veya av, savaş, bürokrasi için çeşitli örgütlenme türleri gibi sosyal bir yapılanma da
olabilmektedir. Bu kapsamda teknoloji “maddi kültür” ile sınırlı olmayan bir kavram olarak
karşımıza çıkmamaktadır. Bir (kitle) üretim sürecinde yani herhangi bir teknolojinin
kullanımında emek ve sermaye olmak üzere iki temel faktör kullanılmaktadır. Bir üretim
sürecinde kullanılan faktörlerin ağırlığına ve oranlarına bakılarak emek- yoğun veya sermayeyoğun teknolojik ilerleme yolları tanımlanabilmektedir. Basit bir örnek verilirse, bahçe
fırınında yapılan köy ekmeği emek-yoğun; belediyenin Halk Ekmek fabrikasında yapılan
ekmek sermaye-yoğun bir üründür; çünkü hamurun karılmasından, bölünüp, pişirilmesine
kadar el değmeden makineler (sermaye) tarafından üretilmiştir, işçiler yani emek makineleri
kontrol etmektedir. Teknolojik değişim bu faktörlerin zaman içerisinde oranların değişmesi
anlamına gelmektedir. Genelde teknolojik değişime, teknolojik ilerleme adı verilmektedir.
Teknolojik ilerleme, makro düzeyde, tek-doğrultulu, sermaye-yoğun bir süreç olarak ifade
edilmektedir (Türkcan, 2016:58-59).
Teknolojik ilerleme, mevcut teknolojilerdeki değişimin derecesine göre artımsal,
radikal gibi çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Teknolojik ilerlemenin ekonomik
etkileri genellikle buluş-yenilik-yayılma üçlüsüyle özetlenmektedir. Bu üç aşamanın hem
ardışık hem de bağımsız olduğu kabul edilmektedir. Mücitlerce gerçekleştirilen ya da büyük
firmaların Ar-Ge laboratuvarlarında ortaya çıkan buluşlar, ticari ürünlere dönüşmekte ve
piyasada başarılı olup potansiyel kullanıcı kitlesi tarafından kabul görerek kullanıldığı zaman
teknolojinin yayılma süreci başlamaktadır (Akçomak vd., 2016:26).

ÇEVRE VE ÇEVRE SORUNLARI
Çevre, canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanımda, canlı (biyotik) öğeler, nüfus türleri, yani insanlar, bitki örtüsü,
hayvan topluluğu ve mikroorganizmalar, cansız (abiyotik) öğeler ise, iklim, hava, su ve
yeryuvarın yapısı olarak sınıflandırılmaktadır. Cansız öğeler canlıları etkileyip, onların
eylemlerini güçlendirirken, canlıların da cansızların konumlarını, yapılarını belirleyen etkileri
bulunmaktadır. İnsanlar açısından çevre tanımı, insanın diğer insanlarla, insanın kendi dışında
kalan tüm canlı varlıklarla ve canlılar dünyasının dışında kalan, ama canlıların yaşamlarını
sürdürdükleri ortamdaki cansızlarla, yani hava, su, toprak, yeraltı zenginlikleri ve iklimle olan
karşılıklı ilişkileri ve bu ilişkileri çerçevesindeki etkileşimi şeklinde yapılmaktadır (Keleş vd.,
2015:24).
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Çevre sorunları temelde insan-doğa ilişkisi nedeniyle, çevresel değerlerin zarar görmesi
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplumların doğayı kullanıp bozmasının ve değiştirmesinin
özellikle sanayi devrimiyle hız kazandığı ve dünyanın kendi kendini yenileme kapasitesinin
üstünde bir yük bindirilmesine sebep olduğu görülmektedir. Kısa sürede çevre sorunlarının
yadsınamaz boyutlara ulaşması, gelişmiş ülkelerin her ne pahasına olursa olsun uygulamak
istedikleri büyüme politikaları, çevre sorunlarını göz ardı eden üretim örgütlenmeleri ve
kapitalist toplumsal ilişkilerin yön verdiği tüketim ve kar tutkusu nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Çevresel değerlerin yitirilmesinin göstergeleri arasında, hava, su ve toprağın zamanla
niteliğinin bozularak yaşanırlığını yitirmesi, yaşam ortamları değiştiği ya da insan
gereksinmeleri uğruna aşırı tüketildiği için bitki ve hayvan topluluklarının yok olmaya yüz
tutması, insanın ortak kültür mirası olan tarihi çevreyi oluşturan öğelerin günlük çıkarlara feda
edilmesi olarak sayılmaktadır (Keleş vd., 2015:109-113).

TEKNOLOJİK İLERLEME VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Teknolojik ilerleme ve çevre ilişkisi iki boyutta değerlendirilmektedir. Bu boyutlardan
birincisi, teknolojik ilerlemenin hızının ve yönünün sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sonucu
olarak ortaya çıkan çevre problemlerini etkilemesi olarak ifade edilmektedir. İkinci boyut ise,
yeni teknolojilerden bazılarının daha yüksek miktarlarda veya doğaya zarar şiddeti daha fazla
olan çevre sorunları yaratabilmeleri, bazı diğer yeniliklerin ise halihazırda yaratılmış olan çevre
sorunlarını ortadan kaldırabilme veya azaltabilme özelliği olarak ifade edilmektedir. Teknolojik
ilerlemenin çevre üzerine doğrudan olumsuz etkilerine örnek olarak atmosfere verilen zarar
verilmektedir. Bunun yanında dünya nüfusuna gıda sağlamaya yardımcı olan tarım
sektöründeki biyolojik, kimyasal ve mekanik yenilikler, insanların üretim ve tüketim
etkinliklerini değiştirmek sureti iler çevreyi olumsuz etkilemektedir (Grübler, 2003; Erbaş
Çelikkol ve Geylani Çelikkol, 2016:387-388).
Bunun yanında, teknolojik gelişme çevre sorunlarının giderilmesinde önemli roller de
üstlenebilmektedir. Hükümetlerin ortaya koyduğu çevresel düzenlemeler, bu düzenlemelere
uyma maliyetlerini düşüren buluşları ve yeniliği tetikleyebilmektedir. Çevreyi korumaya
yönelik düzenlemelerin uzun vadede yeni teknolojilerin gelişmesini sağlaması, bu
düzenlemelerin başarı veya başarısızlıklarının en önemli göstergesi durumundadır. Çevre
politikası araçları ve teknolojik gelişme arasındaki ilişkide iki grupta toplanabilen araçlardan
bahsedilmektedir. Bu araçlar; komuta ve kontrol ve piyasa-bazlı araçlar olarak ifade
edilmektedir. Piyasa-bazlı araçlar çevre dostu davranışı, açık direktifler ve kontroller
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kullanmak yerine, piyasa sinyalleri kullanarak teşvik eden mekanizmalar olmaktadır. Piyasa
tabanlı araçlara örnek olarak, kirlilik harçları, sübvansiyonlar, depozit/iade sistemi, ticareti
yapılabilen permiler/izinler ve bazı bilgilendirme programları verilmektedir. Komuta ve kontrol
araçları ise sorumlu olan taraflara daha az esneklik sağlayan araçlar olarak tanımlanmaktadır.
Komuta ve kontrol araçlarının önde gelenleri performans ve teknoloji bazlı standartlar
olmaktadır. Performans standardı hiçbir teknoloji kısıtlaması getirmeden tüm firmalara aynı
seviyede uygulanan ve firmaların belirli seviyede tutması gereken çevresel atıklardaki
kısıtlamaları ifade etmektedir. Teknoloji bazlı standartlar ise Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) havaya salınan zararlı gazların azaltılması için kömür yakıtlı santrallere uygulanan gaz
yıkama sistemleri örneğinde olduğu gibi, firmaların belirli bir yöntemi veya ekipmanı
kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Teknoloji bazlı standartlar teknoloji kullanımının maliyetini
aşağıya çekmek üzere firmalara bu konuda yenilik yapma teşviki sağlasa da performans
standardı daha kapsamlı bir tür teşvik olabilmektedir. Piyasa- bazlı araçlar ise bunların ötesinde
daha büyük teşvikler verebilmektedir. Firmalara aynı kısıtlamalara tabi tutmak daha maliyetli
ve bazı durumlarda verimsiz olabilmektedir. Standartlar toplam kirliliği istenilen seviyede
tutabilseler de firmaları daha pahalı teknolojiler kullanmak zorunda bıraktıkları için daha pahalı
yöntemler olabilmektedir. Firmalar ve aynı firmanın farklı bölümleri arasında kirliliğin
kontrolünün maliyeti farklı olabileceğinden, bu mekanizmalar maliyet açısından etkin
olamamaktadır. Performans ve teknoloji standartları, teknolojik gelişmeyi destekleyecek
şekilde ve amaçla tasarlanabilmektedir. Öte yandan piyasa-bazlı düzenleme araçları, firmalara
yeni teknolojiler kullandıkça daha karlı olma fırsatı sağladığı için, standartlara göre teknolojik
gelişmeyi daha iyi teşvik etmektedir (Çelikkol Erbaş ve Çelikkol Geylani, 2016:392).

TARIM SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK İLERLEME VE ÇEVRE ÜZERİNE
ETKİLERİ
Tarım sektöründeki önemli teknolojik ilerlemeler, üretimin ve verimin büyük ölçülerde
artmasına neden olan yeni ürünler ve uygulamaları içeren biyolojik yenilikler, tarımsal ürün
ticaretin kıtalararası ve dünya genelinde artmasına neden olan yeni ulaşım teknolojileri,
makineleşme, sentetik tarım ilaçları ve gübreler olarak ifade edilmektedir. Tarım sektöründe
meydana gelen teknolojik ilerlemelerin çevre üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri
bulunmaktadır. Tarım sektöründe meydana gelen teknolojik ilerlemelerin çevre üzerindeki
olumlu etkileri, emeğin verimliliğin artması, daha az tarım arazisi kullanarak üretimin
gerçekleştirilmesi ve bu arazilerden tasarruf edilmesi olarak sıralanmaktadır. Tarım sektöründe
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meydana gelen teknolojik ilerlemelerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ise doğrudan ve
dolaylı etkiler olarak sınıflandırılmaktadır. Tarım sektöründe meydana gelen teknolojik
ilerlemenin çevre üzerine doğrudan olumsuz etkisine örnek olarak atmosfere verilen zarar
verilmektedir. Teknolojik ilerlemenin çevre üzerine dolaylı olumsuz etkileri olarak ise, Dünya
nüfusuna gıda sağlamaya yardımcı olan tarım sektöründeki biyolojik, kimyasal ve mekanik
yeniliklerin, insanların üretim ve tüketim etkinliklerini değiştirmek sureti ile çevreyi olumsuz
etkilemesi olarak ifade edilmektedir. Teknolojik ilerleme ile tarımsal üretimin genişlemesi,
küresel su kullanımı, besin ve jeokimyasal döngülerde negatif dışsallıklar yaratmaktadır.
Ayrıca yine teknolojik ilerlemeler ile emeğin verimliliğindeki artış ise kırsaldan şehirlere
göçleri ve kentleşmeyi arttırmaktadır. Kentleşmenin artması ise daha fazla çevre kirliliğine yol
açmaktadır (Çelikkol Erbaş ve Çelikkol Geylani, 2016:388).

SONUÇ
Teknolojik ilerleme ve çevre ilişkisinde, teknolojik ilerlemenin hızının ve yönünün
sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sonucu olarak ortaya çıkan çevre problemlerini etkilemesi ve
diğer yeniliklerin ise halihazırda yaratılmış olan çevre sorunlarını ortadan kaldırabilme veya
azaltabilme özelliği olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Bu bakımdan teknolojik ilerleme
bir yandan çevre sorunlarının kaynağı olabilirken, diğer yandan da çözümü olabilmektedir.
Bu kapsamda tarım sektöründe meydana gelen teknolojik ilerlemelerin çevre üzerindeki hem
olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tarım sektöründe meydana gelen teknolojik
ilerlemelerin çevre üzerindeki olumlu etkileri, emeğin verimliliğin artması, daha az tarım
arazisi kullanarak üretimin gerçekleştirilmesi ve bu arazilerden tasarruf edilmesi olarak
sıralanmaktadır. Bunun yanında tarım sektöründe meydana gelen teknolojik ilerlemenin çevre
üzerine, atmosfere verilen zarar ve sektöründeki biyolojik, kimyasal ve mekanik yeniliklerin
insanların üretim ve tüketim etkinliklerini değiştirmek sureti ile çevreyi olumsuz etkilemesi ve
teknolojik ilerlemeler neticesinde emeğin verimliliğindeki artış sebebiyle kırsaldan şehirlere
göçlerin artması sonucunda kentleşme artışı gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Teknolojik ilerlemelerin çevre üzerine olumsuz etkilerinin azaltılmasında hükümetlerin çevre
politikaları önem arz etmektedir. Hükümetlerin çevreyi korumaya yönelik düzenlemeleri
neticesinde ortaya çıkan teknolojik ilerlemeler ekosistem dostu olduğunda, çevresel sorunlar
yaratmadan ve yaratılan sorunlar azaltılarak, çevresel sürdürülebilirlik desteklenmektedir
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Türkiye’de Tarımsal Desteklemeler:
Tarım Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme (2006-2017)
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Özet
Çalışmada Türkiye’de uygulanan tarımsal destekleme politikalarının değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Değerlendirme, Türkiye’de tarımsal desteklemelerin yasal dayanağı olan ve
2006 yılında yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Elde
edilen veriler, 2006-2017 yılları arasında tarımsal destekleme ödeme miktarının yaklaşık 2,7
kat arttığını göstermektedir. Tarımsal destekleme ödemelerinin dağılımına bakıldığında ise,
toplam tarımsal destekleme ödemelerinin ortalama yüzde 89’unun alan bazlı destekleme
ödemeleri, fark ödeme desteklemeleri ve hayvancılık destekleme ödemelerinden oluştuğu
görülmektedir. Bunun yanında çalışmada, tarımsal desteklerin 2006-2017 yılları arasında
destek türleri arasında ne kadar eşit/eşitsiz dağıldığını ölçmek için hesaplanan ve 2006 yılında
0,619 olan Gini Katsayısı değerinin dönem sonunda azalarak 0,360 değerini aldığı tespit
edilmektedir. Bu sonuç inceleme dönemi sonunda tarımsal destekleme ödemelerinin destek
araçları arasında nispeten daha eşit dağıtıldığını göstermektedir.5488 sayılı Tarım Kanununda
tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan
sağlanacağı ve bütçeden ayrılacak kaynağın Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 1’inden az
olamayacağı belirtilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise çalışmada, 2006-2017 döneminde
tarımsal desteklerin Gayri Safi Milli Hasılanın ortalama yüzde 0,5’i düzeyinde gerçekleştiği
sonucuna ulaşılmaktadır.
Anahtar Sözcükler:
Tarımsal Destekler, Türkiye’de Tarım Politikaları, Gini Katsayısı
Agricultural Subsidies in Turkey: An Assessment on the Framework of the Agricultural
Law (2006-2017)
Abstract
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The study aims to evaluate the agricultural support policies implemented in Turkey.
Assessment, the legal basis of agricultural support in Turkey, which came into force in 5488
and is made in the framework of the Agricultural Law in 2006. The data shows that the amount
of agricultural support payment increased by 2.7 times between 2006-2017. When the
distribution of agricultural support payments is examined, it is seen that an average of 89
percent of the total agricultural support payments are composed of area-based support
payments, difference payment supports and livestock support payments. In addition, it was
determined that the Gini Coefficient value which was calculated to measure the equal / unequal
distribution between the types of support between the years 2006-2017 and the value of Gini
Coefficient which was 0.619 in 2006 decreased at the end of the period and it was found to be
0.360. This result indicates that agricultural support payments are distributed more evenly
between the support types at the end of the review period. In the Agricultural Law No. 45488,
it is stated that the financing of agricultural support programs will be provided from budget
resources and external sources and the resources to be allocated from the budget cannot be less
than 1 percent of the Gross National Product. From this point of view, in the study period, it is
concluded that agricultural supports were realized as 0.5 percent of the gross national product
in the period of 2006-2017.
Key Words:
Agricultural Support, Agricultural Policies in Turkey, Gini Coefficient.

GİRİŞ
Tarım sektörü, diğer sektörlere hammadde ve girdi sağlamasının yanı sıra istihdam,
ulusal gelire ve dış ticarete katkısı ve beslenme açısından ülke ekonomileri için stratejik bir
öneme sahip bulunmaktadır. Ülkeler örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım
sektörünün oluşturulması, tarım kesiminin gelir düzeyini yükseltilmesi, tarımda verimliliğin
arttırılması, ürün çeşitliliği ve üretim artışının sağlanması amacıyla farklı destekleme araçları
kullanarak tarım kesimine müdahalede bulunmaktadır. Tarımsal destekleme politikaları adı
verilen bu müdahaleler, ülkelerin kalkınma planları, endüstriyel ve ekonomik yapısı ve
ihtiyaçları doğrultusunda yöntem ve nicelik açısından ülkeler arasında değişiklikler
göstermektedir.
Türkiye’de uygulanan tarımsal desteklemeleri, 1980 yılı öncesi uygulanan
desteklemeler, 1980-2000 yılları arasında uygulanan desteklemeler ve 2000 yılı sonrasında
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uygulanan desteklemeler olmak üzere üç dönemde incelemek mümkündür. Birinci dönem olan
1980 yılı öncesi dönemde tarım sektöründe destekleme anlamındaki ilk uygulamaların 1926
yılında akaryakıttan ve yağdan alınan verginin iadesi ve 1932 yılında buğdaya uygulanan ürün
desteği şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu dönemde uygulanan bir diğer
destekleme türü ise girdi temini ve ürün değerlendirmesi aşamasında verilen sübvansiyonlar
olmaktadır. Bu dönemde özellikle kimyasal gübre, kimyasal ilaç ve tohum gibi önemli tarımsal
girdilerin piyasa fiyatından daha ucuza üreticilere verilmesi yoluyla desteklemeler
yapılmaktadır. 1980 yılı sonrası dönemde ise 24 Ocak 1980 kararları ile tarımda müdahalelerin
azaltıldığı ve destekleyici politikalardan uzaklaşıldığı görülmektedir. Bu dönemde fiyat
destekleme politikaları, girdi destekleri, düşük faizli kredi temini gibi müdahalelerin
daraltılması ve tarımsal amaçlı KİT’lerin özelleştirilmesi neticesinde tarım sektörüne yeniden
bir şekil verilmeye çalışılmaktadır. 1980-2000 yılları arasındaki dönemdeki başka bir dönüm
noktası ise 5 Nisan 1994 tarihinde alınan kararlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu bu
kararlar neticesinde desteklenen ürünlerin kapsamı hububat, şeker pancarı ve tütün olarak
daraltılmaktadır. 2000 yılı sonrasında ise Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği (AB)
Ortak Tarım Politikasına uyum, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası politika
önerileri ve Türkiye’nin kendi içerisinde bulunduğu şartları ve ihtiyaçları çerçevesinde tarım
sektöründe bir reform arayışları içine girildiği görülmektedir. Bu dönemde tarımsal desteklerin
temel amacının devletin piyasaya müdahalesini azaltmak, kamu finansman yükünü azaltmak
ve gelir eşitsizliğini azaltmak olduğu ifade edilmektedir. 2001 yılında uygulanmaya başlanan
Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) Türkiye’nin 2000’lerden sonraki tarım
politikalarına en büyük etkiyi yapan araç olarak tanımlanmaktadır. TRUP Projesinin başlıca
amacı devletin tarıma verdiği desteğin azaltılması, fiyatları etkilemeyecek politika araçlarının
kullanımı, geçiş sürecinde üreticilere parasal destek sağlanması ve TEKEL, ÇAYKUR,
ŞEKER, TMO gibi kuruluşların 1998’lerde başlayan özelleştirme sürecini hızlandırmak olduğu
belirtilmektedir. TRUP Projesine ek olarak 2000 yılından sonra Türkiye’de tarım piyasalarını
yapısal olarak etkileyecek Şeker Kanunu (2001), Organik Tarım Kanunu (2004), Tarım
Sigortaları Kanunu (2005), Tarım Kanunu (2006), Tohumculuk Kanunu (2006), Tarım Kanunu
(2006), Biyogüvenlik Kanunu (2010) gibi önemli yasal düzenlemelerin yapıldığı
görülmektedir. Söz konusu yasal düzenlemeler içerisinde tarım kanunu, tarımsal
desteklemelere temel oluşturması açısından önemli bir yere sahip bulunmaktadır (Demirdöğen
ve Olhan, 2014: 102).
5488 sayılı Tarım Kanunun amacının, tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân
ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit

361

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

edilmesi ve düzenlemelerin yapılması olduğu belirtilmektedir. Kanunun Politika ilkelerinde
ifade edilen uluslararası taahhütlere uyum ve özel sektör rolünün artırılması devlet politikasının
temel yaklaşımını göstermesi açısından önem arz etmektedir. Tarım Kanununda tarımsal
destekleme araçları olarak doğrudan gelir desteği, fark ödemesi, telafi edici ödemeler,
hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım
arazileri koruma programı destekleri ve diğer destekleme ödemeleri olarak sıralanmaktadır.
Tarımsal destekleme programlarının finansmanı konusu ise Kanun’un 21. Maddesinde,
“tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan
sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın (GSMH) yüzde birinden az
olamaz” şeklinde ifade edilmektedir.
Çalışmada, Türkiye’de uygulanan tarımsal destekleme politikaları 5488 sayılı Tarım
Kanunun 2006-2017 dönemindeki uygulama sonuçları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu
amaçla çalışmanın giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde kullanılan materyal ve yöntem
tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilmekte ve çalışma
sonuç bölümüyle tamamlanmaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Türkiye’de uygulanan tarımsal destekleme politikalarının değerlendirilmesini, tarımsal
desteklemelerin yasal dayanağı olan ve 2006 yılında yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu
çerçevesinde

değerlendirmeyi

amaçlayan

çalışmanın

materyalini

ikincil

veriler

oluşturmaktadır. Bu kapsamda temel istatistiki göstergelerin elde edilmesi için Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığının verileri kullanılmaktadır.
Çalışmada, tarımsal desteklerin inceleme döneminde destek araçları arasında ne kadar
eşit/eşitsiz dağıldığını ölçmek için ise Gini Katsayısı hesaplanmaktadır. İtalyan istatistikçi
Corrado Gini (1912) tarafından geliştirilen Gini Katsayısı, basitliği ve dağılımı tek bir katsayı
ile göstermesi nedeniyle iktisat literatüründe yaygın bir biçimde gelir dağılımı eşitsizliğini
belirlemek ve çeşitli gelir dağılımlarını karşılaştırılmak için kullanılmaktadır (Şenses,
2017:229). Eşitsizliğin ölçülmesinde kullanışlı bir araç olan Gini Katsayısının literatürde başta
sağlık (Brown (1994), Lee (1996, 1997)) olmak üzere, su kullanımı (Cullis ve Van Koppen
(2007)), yaşam süresi dağılımı (Geyik vd. (2005)), tarım sübvansiyonlarının dağılımı (Samman
(2005)), eğitim alanı (Tomul (2011)) ve ulaşımda güvenirlik analizlerinde (Lee vd. (2017))
kullanıldığı görülmektedir.
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Gini Katsayısı, grafiksel yaklaşım (Lorenz Eğrisi), göreli ortalama farkı yaklaşımı,
kovaryans yaklaşımı ve matris formu yaklaşımı olmak üzere dört farklı yaklaşımla
hesaplanabilmektedir (Xu, 2003). Gini katsayısı 0 ila 1 arasında bir değer almakta ve katsayının
0 değerini alması mutlak eşitlik, 1 değerini alması ise mutlak eşitsizlik anlamına gelmektedir.
Gini Katsayısı değerinin zaman içerisinde küçülmesi (artması) eşitsizliğinin azalmasına
(artmasına) işaret etmektedir (Şenses, 2017:229).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada, 5488 sayılı tarım kanunun yürürlüğe girdiği 2006 yılından günümüze kadar
geçen süreçte gerçekleşen uygulama sonuçlarına ilk olarak bütçeden tarımsal desteklemeler için
ayrılan pay açısından bakılmaktadır.
2006-2017 yılları arasında tarımsal destekleme ödemeleri miktarları, tarımsal
desteklerin bir önceki yıla göre artış oranları ve GSMH içerisinde tarımsal destekleme
ödemelerinin payları aşağıda Tablo.1’de verilmektedir. BÜMKO verileri kullanılarak
oluşturulan Tablo.1 incelendiğinde, 2006 yılında 4,7 milyar TL olan destek ödemelerinin, 2017
yılında 12,7 milyar TL seviyesine çıktığı görülmektedir. Bu rakamlar 2006-2017 yılları
arasında tarımsal destekleme ödeme miktarının yaklaşık 2,7 kat arttığını göstermektedir.
İnceleme döneminde tarımsal destekleme ödemelerinde meydana gelen önemli artışa
rağmen bu desteklerin GSMH içerisindeki payının yüzde 0,6’dan yüzde 0,4’e düştüğü
görülmektedir. Tablo.1 incelendiğinde görülen dikkat çekici bir başka husus ise 2006-2017
döneminde tarımsal destekleme ödemelerinin bir önceki yıla göre artış oranlarında bir standart
olmaması durumu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tablo.1. Tarımsal Desteklere Dair Bütçe Verileri (2006-2017)
Tarımsal
Yıllar

Ödemeleri
(Milyon TL)

Destekleme

Tarımsal Destekleme Ödemelerinin

Tarımsal

Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranları

Ödemelerinin

(%)

Destekleme

GSYH İçindeki Payı (%)

2006

4.747

28

0,6

2007

5.555

17

0,6

2008

5.809

4,6

0,6

2009

4.495

-22,6

0,4
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2010

5.817

29,4

0,5

2011

6.961

19,7

0,5

2012

7.553

8,5

0,5

1013

8.684

15

0,5

2014

9.148

5,3

0,4

2015

9.971

9

0,4

2016

11.489

15,2

0,4

2017

12.722

10,7

0,4

Kaynak: www.bumko.gov.tr (10.10.2018)

Tarım Kanununda tarımsal destekleme araçları alan bazlı tarımsal destekleme
ödemeleri, fark ödemesi destekleme hizmetleri, hayvancılık destek ödemeleri, kırsal kalkınma
amaçlı tarımsal desteklemeler, tarım sigortası destekleme hizmetleri ve diğer tarımsal amaçlı
destekler olarak ifade edilmektedir. İnceleme döneminde toplam tarımsal desteklerin söz
konusu destekleme araçları arasında nasıl dağıtıldığı aşağıda Tablo.2’de gösterilmektedir.
2006-2017 döneminde tarımsal desteklerin söz konusu destekleme araçları arasında dağılımını
gösteren Tablo.2 incelendiğinde, toplam tarımsal destekleme ödemelerinin ortalama yüzde
89’unun alan bazlı destekleme ödemeleri, fark ödeme desteklemeleri ve hayvancılık destekleme
ödemelerinden oluştuğu görülmektedir. Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemeler, tarım
sigortası destekleme hizmetleri ve diğer tarımsal amaçlı destekler ise ortalamada toplam
desteklerin yüzde 11’ini oluşturmaktadır. Destek araçlarının değişim oranı açısından
bakıldığında ise İnceleme dönemi sonunda alan bazlı destekleme ödeme miktarında en yüksek
artışın yüzde 31’lik artışla alan bazlı tarımsal destek ödemeleri olduğu görülmektedir. Alan
bazlı tarımsal destek ödemelerini yüzde 1’lik artışla fark ödeme destek hizmetleri ve diğer
tarımsal amaçlı destekler takip etmektedir. Tarımsal destekleme araçlarından, hayvancılık
destek ödemeleri, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemeler ve tarım sigortası destekleme
hizmetlerinde ise inceleme dönemi sonunda azalma meydana geldiği görülmektedir. Söz
konusu destek araçlarında gerçekleşen azalma oranları sırasıyla yüzde 16, yüzde 11 ve yüzde 6
oranlarında bulunmaktadır.

Tablo.2. Tarımsal Desteklerin Destekleme Araçları İçerisindeki Dağılımı (2006-2017)
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2006-2017

2006-2017

Ortalama Pay (%)

Değişim Oranı (%)

Alan Bazlı Tarımsal Destekleme Ödemeleri

33%

31%

Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri

32%

1%

Hayvancılık Destek Ödemeleri

24%

-16%

Tarımsal Destekleme Araçları

Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Desteklemeler 5%

-11%

Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri

3%

-6%

Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler

3%

1%

Toplam

100%

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (2013,2014)

Çalışmada son olarak 2006-2017 yılları arasında, tarımsal destek ödemelerinin, destek
araçları arasında ne kadar eşit/eşitsiz dağıldığını ölçmek için Gini Katsayısı hesaplanmaktadır.
Çalışmada Gini Katsayısının hesaplanmasında Kovaryans yaklaşımı yöntemi kullanılmaktadır.
Kovaryans yaklaşımına göre Gini Katsayısı aşağıdaki 1 numaralı denklemde gösterildiği
şekilde ifade edilmektedir (Lerman ve Yitzhaki,1985):
𝐺=

2
𝐶𝑜𝑣 (𝑦, 𝐹(𝑦))
𝑦̅

(1)

Denklemde Cov (y, F(y)), tarımsal destek araçları ile tarımsal desteklerin kovaryansını,
𝑦̅ ise tarımsal desteklerin ortalamasını göstermektedir. Uç bir durum olarak eğer tarımsal
desteklemeler tüm destek araçları arasında eşit dağılıyorsa Gini Katsayısı 0 değerini almakta,
tarımsal desteklemeler sadece bir tarımsal destek aracında bulunuyorsa Gini Katsayısı değeri
1’e eşit olmaktadır.
2006-2017 yılları arasında ortalama 0,448 seviyesinde bulunan tarımsal destek araçları
için hesaplanan Gini Katsayısı değeri 2006 yılında 0,619 seviyesinde bulunduğu görülmektedir.
Bu yüksek Gini Katsayısı değeri 2006 yılında tarımsal desteklerin destek araçları arasında
eşitsiz dağıtıldığını göstermektedir. 2017 yılına gelindiğinde ise tarımsal destek araçları için
hesaplanan Gini Katsayı değerinin 0,360 seviyesine düştüğü görülmektedir. 2006 yılına göre
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yüzde 41,4’lük bir azalmayı ifade eden bu Gini Katsayısı değeri, 2017 yılında 2006 yılına göre
tarımsal desteklerin destek araçları arasında nispeten daha eşit dağıtıldığını göstermektedir.
İnceleme döneminde tarımsal desteklerin dağılımına dair hesaplanan Gini Katsayısı değerleri
aşağıda Tablo.3’de gösterilmektedir.

Tablo.3. Tarımsal Desteklerin Dağılımına Dair Gini Katsayısı Değerleri (2006-2017)
Yıllar

Gini Katsayısı Değerleri

2006

0,619

2007

0,511

2008

0,456

2009

0,469

2010

0,449

2011

0,450

2012

0,437

1013

0,424

2014

0,421

2015

0,415

2016

0,366

2017

0,360

Ortalama

0,448

Değişim

-41,4%

SONUÇ
Çalışmada 2006 yılında yürürlüğe giren ve tarımsal desteklemelere temel oluşturan
5488 Sayılı Tarım Kanununun 206-2017 dönemindeki gerçekleşen uygulama sonuçlarının
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. BÜMKO verileri incelendiğinde, 2006 yılında 4,7 milyar
TL olan destek ödemelerinin, 2017 yılında 12,7 milyar TL seviyesine çıktığı görülmektedir. Bu
rakamlar 2006-2017 yılları arasında tarımsal destekleme ödeme miktarının yaklaşık 2,7 kat
arttığını göstermektedir. İnceleme döneminde tarımsal destekleme ödemelerinde meydana
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gelen bu önemli artışa rağmen desteklerin GSMH içerisindeki payının yüzde 0,6’dan yüzde
0,4’e düştüğü görülmektedir. Bu durum 5488 sayılı Kanun’un 21. Maddesinde belirtilen
tarımsal destekleme programlarının finansmanı için bütçeden ayrılacak kaynağın, gayrisafi
GSMH ’nın yüzde birinden az olamaz şeklinde ifade edilen hedefin tutturulamadığını
göstermektedir. Bunun yanında tarımsal destekleme ödemelerinin bir önceki yıla göre artış
oranlarında bir standart olmadığı ve artış oranlarında dalgalanmalar olduğu da görülmektedir.
İnceleme

döneminde

tarımsal

desteklerin

destekleme

araçları

arasında

dağılımını

incelendiğinde, toplam tarımsal destekleme ödemelerinin ortalama yüzde 89’unun alan bazlı
destekleme ödemeleri, fark ödeme desteklemeleri ve hayvancılık destekleme ödemelerinden
oluştuğu görülmektedir. Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemeler, tarım sigortası
destekleme hizmetleri ve diğer tarımsal amaçlı destekler ise ortalamada toplam desteklerin
yüzde 11’ini oluşturmaktadır. Destek araçlarının değişim oranı açısından bakıldığında ise alan
bazlı tarımsal destek ödemeleri, fark ödeme destek hizmetleri ve diğer tarımsal amaçlı destek
miktarın arttığı, hayvancılık destek ödemeleri, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemeler
ve tarım sigortası destekleme hizmetlerinde ise inceleme dönemi sonunda azalma meydana
geldiği görülmektedir. Tarımsal desteklerin inceleme döneminde destek araçları arasında ne
kadar eşit/eşitsiz dağıldığını ölçmek için hesaplanan Gini Katsayısı değerlerine bakıldığında ise
2006 yılında 0,619 seviyesinde bulunan Gini Katsayısı değerinin 2017 yılına gelindiğinde 0,360
seviyesine düştüğü ve bu durumun zaman içerisinde tarım destek ödeme miktarlarının destek
araçları arasında daha eşit bir biçimde dağıtıldığı görülmektedir.
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YÖNETSEL ETİK, ETİK YÖNETİM SİSTEMLERİ VE HESAP
VEREBİLİRLİK: GELENEKSEL VE İŞLETMECİ BAKIŞ
AÇILARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME1

Doç.Dr. Murat YILDIRIM2
Özet
Kamu yönetimi; klasik anlamıyla, kamu politika ve hizmetlerinin etkin ve tarafsız bir
biçimde yerine getirilmesinden sorumlu, kamu gücünden yararlanan örgütlenmeler bütünüdür.
Kamu yönetiminin sahip olduğu yetki, sorumluluk ve kaynakların kamu yararı doğrultusunda
kullanımı için “etik” ve “hesap verebilirlik” kavramları, birbirini tamamlayıcı nitelikte anahtar
bir rol oynamaktadır. Yönetsel süreçte etik, doğru ya da yanlış olana ilişkin yargılamalarda
bulunmayı içeren ve eylemleri yönlendirici etkiye sahip olan düşünsel bir çabaya, hesap
verebilirlik ise işin gereğince yapılıp yapılmadığını takip etmeyi öngören ve eylemlerin
sonuçlarını değerlendirici nitelikte olan bir pratiğe hizmet etmektedir. Etik, yönetsel süreçte
benimsenen ya da izlenen kural, karar, ilke, tutum ve eylemlerin normatif niteliği ya da
ahlakiliği üzerine sistematik bir düşünmeyi vurgularken; hesap verebilirlik, öncesinde
belirlenmiş birtakım kurallar ya da hedefler dahilinde örgütlerdeki çalışanların davranışlarını
kontrol eden bir araç görevi üstlenmektedir. Yönetsel etik ve hesap verebilirlik sistemleri, bir
tarafta kurallara uyuma dayalı etik sistem ve dürüstlüğe dayalı etik sistem diğer tarafta kural
odaklı hesap verebilirlik ve performans odaklı hesap verebilirlik olmak üzere iki uç noktada
toplanabilir. İlk grupta kurallar ve sorumlu eylem ön plana çıkarken, ikinci grupta sıkı
kontroller ve sonuçlar vurgulanmaktadır. Yönetsel etik ve hesap verebilirlik sistemleri;
ülkelerin siyasal, yasal ve toplumsal gerçeklik ve bakış açılarına göre farklılık arz etmektedir.
Betimsel gözlem yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, öncelikle “etik”, “ahlak” ve “değer”
kavramları tanımlanarak etik altyapı üzerinde durulmuş, sonrasında kamu yönetiminde etik
sistemler ve hesap verebilirlik arasındaki ilişki eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Etik, etik yönetim sistemleri, hesap verebilirlik, kamu yönetimi ve
işletmeciliği
Yeniden gözden geçirilerek, yeni kaynaklar eklenip, genişletilmek suretiyle Doktora Tezinden yararlanılmıştır [Yıldırım,
Murat (2006), Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Doktora Tezi, Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Bilim Dalı].
2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Tel: (0346)2191010/1806, Faks: (0346) 2191202, GSM: (0544) 2859988
E-posta: myildirim@cumhuriyet.edu.tr ve muratyildirim5577@gmail.com
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Abstract
Administrative ethics, ethical management systems and accountability: a comparative
study with traditional and managerial perspectives
Public administration, in the classical sense, is the totality of public power organizations
that are responsible for the effective and impartial implementation of public policies and
services. The concepts of “ethics” and “accountability” play a key role in being complementary
to each other for the use of the authority, responsibility and resources of the public
administration in accordance with the public interest. In administrative process, ethics serves
as an intellectual effort that involves making judgments on “right” or “wrong”, and that has
directing effect on actions; accountability serves as a practice that seeks to monitor whether
actions are being carried out properly, and that evaluates the results of actions. Ethics
emphasizes the systematic thinking on the normative nature or morality of rules, decisions,
principles, attitudes and actions adopted or followed in the administrative process;
accountability acts as a tool to control the behavior of employees in organizations within a set
of pre-defined rules or targets. Administrative ethics and accountability systems can be gathered
at two extremes, on the one hand, the ethical system based on compliance with rules and the
integrity-based ethical system, on the other hand, the rule-based accountability system and the
performance-oriented accountability. In the first group, rules and responsible act come to the
fore, while in the second group hard controls and results are emphasized. Administrative ethics
and accountability systems differ according to the political, legal and social realities and
perspectives of countries. In this study, using the descriptive observation method, primarily, the
concepts of ethics, morality and value have been defined, and the ethical infrastructure has been
emphasized; and secondly, the relationship between ethical systems and accountability in
public administration has been examined from a critical point of view.
Key Words:
Ethics, ethical management systems, accountability, public administration and management

GİRİŞ
Etik ve ahlak arasında kökenbilim açısından temel bir ayrımın bulunduğu
görülmektedir. Ahlak, toplumsal yaşam tarzı ve koşullarından kaynaklanan birtakım davranış
kurallarıyla ve eylemin verili nitelikteki bu kurallara uygunluğuyla ilgilenirken; etik, ahlaki
eylemin ve onun arkasındaki davranış kural ile ilkelerinin sürekli bir biçimde gözden
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geçirildiği, bu doğrultuda çeşitli öneri ya da seçeneklerin ortaya konduğu eleştirel bir sürece
işaret etmektedir.
Yönetsel etik, bir örgütün çalışanları üzerindeki yönlendirici güce sahip kural, karar ile
davranış kalıplarının yerindeliği kadar, çalışanların davranışlarının ahlakiliği ya da
uygunluğunun incelenmesini de içeren bir kavramdır. Kurumsal bir çatı altında, yönetim ve etik
kavramlarının kesiştiği noktada; yönetim açısından alınması, gösterilmesi ya da yapılması
beklenen, etik açıdansa doğruluğu ya da uygunluğu üzerine değerlendirmelerde bulunulan
kararlar, tutumlar ya da eylemler yer almaktadır. Hesap verebilirlik ise eylemlerin sonuçlarının
dışsal bir otoriteye karşı açıklanıp üstlenilmesini içeren bir kavramdır.
Kamu yönetimi; klasik anlamıyla, kamu politika ve hizmetlerinin etkin ve tarafsız bir
biçimde yerine getirilmesinden sorumlu, kamu gücünden yararlanan örgütlenmeler bütünüdür.
Kamu yönetiminin sahip olduğu yetki, sorumluluk ve kaynakların kamu yararı doğrultusunda
kullanımı için “etik” ve “hesap verebilirlik” kavramları, birbirini tamamlayıcı nitelikte anahtar
bir rol oynamaktadır.
Siyasal görüşlerden beslenen ya da bir şekilde esinlenen, kamu yönetiminin yapısal ve
işlevsel görünümüne ilişkin yaklaşım farklılıkları, kamu örgütlerinin bakış açılarını ve eylem
tarzlarını biçimlendirmektedir. Kamu yönetimi kuram ve pratikleri, kendilerini kuşatan belli bir
perspektif kapsamında kamu görevlilerinin özgürce karar verip eylemde bulunma olanaklarına
sahip olup olmamalarına göre düz bir çizginin iki uç noktasında toplanabilir. Uçlardan
birisinde, siyasal bir sorumluluk ve kontrol altında, son derece dar bir takdir yetkisiyle katı ve
durağan bir örgüt yapısının temsil ettiği geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı; diğerinde ise
ekonomik bir perspektif ve geniş bir takdir yetkisinin eşlik ettiği daha esnek ve dinamik bir
örgüt yapısına sahip olan yeni kamu işletmeciliği yaklaşımı yer almaktadır.
Geleneksel kamu yönetimi ile yeni kamu işletmeciliği, doğal olarak, etik ve hesap
verebilirliğe ilişkin farklı bakış açılarına sahip yaklaşımlardır. Yönetsel etik ve hesap
verebilirlik sistemleri ise bir tarafta kurallara uyuma dayalı etik sistem ve dürüstlüğe dayalı etik
sistem diğer tarafta kural odaklı hesap verebilirlik ve performans odaklı hesap verebilirlik
olmak üzere iki uç noktada ele alınabilir.

ETİK, AHLAK VE DEĞERLER
Etik, sistematik olarak, ahlak ve davranış üzerine düşünmeyi, doğru ya da yanlış
şeklinde yargılamalarda bulunmayı içermektedir. Etiğin konusu, doğru ya da yanlış olduğuna
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ilişkin üzerinde yargılamalar yapılan eylemlerdir (Lewis, 1991: 3). Etik, belli davranış
kurallarının ve gerçekleşen eylemlerin, olması gereken ya da ideal bir ölçekten hareketle,
doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine düşünmeyi, sorgulamayı ve birtakım sonuçlara varmayı
içeren felsefi bir çabadır.
Etiğin klasik üç tanımı bulunmaktadır. Birincisi, etik, insan davranışının ahlaki
değerlerine ilişkin felsefi bir çalışmadır. Bu bakımdan etik, davranışları yönetmesi gereken
kuralları ve ilkeleri araştırmaktadır. İkincisi, etik, özellikle özel bir grup, meslek veya bireyler
için geliştirilmiş, düzeltici nitelikteki toplumsal, dinsel ya da sivil davranış kodlarıdır.
Üçüncüsü ise etik, bir kararın ya da bir eylemin akışının ahlaki uygunluğunu içermektedir
(Atkin, 2003: 45-46).
Etiğin tanımının ayrılmaz bir parçası ahlak olmaktadır. Çalışmalarda bu kavramların
çoğu zaman birbirleri yerine kullanıldığı da görülmektedir. Nitekim Türk Dil Kurumu’nun
Türkçe Sözlüğü’nde ahlak, “1. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış
biçimleri ve kuralları. ... 2. İyi nitelikler, güzel huylar” olarak tanımlanırken; etik, “1. Töre
bilimi. 2. Ahlak. 3. Ahlaki, ahlakla ilgili” olarak yer almaktadır. Etikle ilgili bu açıklamalar,
aslında ahlak kavramına göndermede bulunularak açıklanmaktadır. Ancak kökenbilim açıdan
irdelendiğinde, etik ve ahlak arasında temel bir ayrımın bulunduğu görülmektedir.
Etik, her şeyden önce, ahlaki davranışa ilişkin bir çalışma olarak düşünülmektedir. Etik,
bireysel ve toplumsal ahlaki deneyimlerden bir anlam çıkarmaya yönelik sistematik bir
girişimdir (Wittmer, 1994: 369). Bu bağlamda etik, ahlaklılığın özünü ve temellerini konu alan
ahlak felsefesini ifade etmektedir.
Etik (ethics), kaynakları Yunan felsefesinde bulunan felsefi bir disiplindir. Bu disipline
ilk adını veren kişi ise Aristo olmuştur. Etik, ‘gelenek’ anlamına gelen, Yunanca ‘ethos’
sözcüğünden

gelmektedir.

Buradaki

gelenek,

soruşturmaksızın

uygulanan

ya

da

gerçekleştirilen toplumdaki alışılmış normlara atıfta bulunmaktadır. İşte etik, geleneğin
doğrudan ilişkisini ya da geçerliliğini yitirdiği ve nasıl davranılması gerektiğinin açık bir soru
haline geldiği durumlarda önem kazanmaktadır (Larsen, 2000: 65). Ahlak (moral) ise ‘gelenek
ve uygulama’ anlamını içeren, Latince ‘mores’ sözcüğünden gelmektedir. Ahlak terimi, daha
çok, doğrudan ilgi ya da geçerliliğini kaybetmemiş, belirli ya da geleneksel örnek teşkil eden
göndermeleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Kısacası etik bilinçli bir biçimde normlar
koymaya ilişkin iken, ahlaki davranış belirlenmiş normlarla ilgili olmaktadır (Larsen, 2000:
65).
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Etik, ahlaka genel anlamda yaklaşarak, insanların toplum içindeki davranışlarını ve
birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kuralları sistemleştirir ve söz konusu kavramlarla ilgili
çelişkileri ortadan kaldıracak ilkelerin belirlenmesi sürecine ilişkin tartışmalar üzerine odaklaşır
(Uluğ, 2009: 5). Bu bakımdan ahlak, toplumsal yaşam tarzı ve koşullarından kaynaklanan
birtakım davranış kurallarıyla ve eylemin verili nitelikteki bu kurallara uygunluğuyla
ilgilenirken; etik, ahlaki eylemin ve onun arkasındaki davranış kural ile ilkelerinin sürekli bir
biçimde gözden geçirildiği, bu doğrultuda çeşitli öneri ya da seçeneklerin ortaya konduğu
eleştirel bir sürece işaret etmektedir
Değerler, durumları nasıl algılayıp yargılayacağımızı, hangi kararları vereceğimizi ve
hangi eylemlerde bulunacağımızı belirleyen ölçütlerdir. Filozof William Frankena, değeri; dar
anlamıyla, iyi, arzu edilir ya da faydalı düşünülene göndermede bulunmak için kullanırken,
geniş anlamıyla, tüm çeşitliliğiyle doğruluğa, zorunluluğa, erdeme, güzelliğe, gerçeğe ve
kutsallığa vurguda bulunmak için kullanmaktadır (Aktaran Gortner, 1994: 374-375). Bu
bakımdan değerler; insanların iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış şeklinde sonuçlara varmasını,
bu yönde eylemlerde bulunmasını, bir bakış açısı kazandırarak yaşamını anlamlı kılmasını
sağlayan araçlar olmaktadır.
Değerler basitçe duygusal ifadeler olarak algılanamazlar. Değerler yaşam şeklimizi
etkileyen üç önemli öğeye sahiptir: Bilişsel, duygusal ve davranışsal. Değerler sadece
çevremizle bilişsel etkileşimimizden kaynaklanmamakta, bunun yanısıra dünyaya ilişkin
deneyimler edinirken algılarımızı da biçimlendirmektedir. Değerler, ayrıca, algıladığımız şeye
yönelik duygusal yanıtlar doğurmaktadır. Nitekim bizler inandığımız ve algıladığımız şeylerle
bağlantılı olumlu ya da olumsuz hislere sahibiz. Fiziksel ve toplumsal çevreye yönelik bu
bilişsel ve duygusal yanıtların bileşimi ise belli davranışlara ilişkin bizde çeşitli eğilimlere yol
açmaktadır. Başka bir deyişle, inandığımız şey ve bu inanca yönelik duygularımız karakterimizi
etkilemekte, bu ise beraberinde davranışlarımızı şekillendirmektedir. Böylece değerler, eyleme
yönelik güçlü bir koşul olarak işlev görmekte, eylemlere rehberlik edecek bir standart veya
denektaşı olmaktadırlar (Cooper, 1998: 80).

HESAP VEREBİLİRLİK, ETİK VE ETİK YAKLAŞIMLAR
Hesap verebilirlik, klasik anlamıyla, yapılanlara ilişkin belli bir otoriteye karşı
açıklamalarda bulunmayla ilgili bir süreci anlatmaktadır (Mulgan, 2000: 555). Hesap
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verebilirlik, hem bir eyleme ya da eylemsizliğe ilişkin zorunlu olarak yanıt vermeyi hem de
bunların sonuçlarından sorumlu olmayı ifade etmektedir (Roberts, 2002: 658).
Kamu görevlileri, bir dizi yasal düzenleme ile siyasal kural ve beklentilerle çevrili bir
ortamda çalışmaktadırlar. Bu durum, kamu görevlilerini, kendilerinin ve örgütlerinin
etkinliklerinin hesabını vermek zorunda bırakmaktadır (Ferlie, Hartley ve Martin, 2003: S9).
Hesap verebilirlik, hiyerarşik olarak düzenlenmiş yasal sorumlulukların bir ifadesi olarak,
otorite kullanımına dayanmakta ve kamu kurumlarının etkinliklerini açıklamaya zorlayıcı
nitelikteki dışsal kontrollerin kullanılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak
kamu görevlileri yasal ya da siyasal açıdan verilen kararlar ya da gösterilen davranışlar
nedeniyle sorumlu tutulmaktadırlar (Ludowise, 1999: 11). Böylece kamu yönetiminde hesap
verebilirlik, kamu görevlilerinin, içsel veya dışsal, bir üst otoriteye karşı görevlerinin yerine
getirilmesindeki performanslarına dair gerekli bilgileri açıklama ve gerekçeleri sağlama
ödevlerini belirtmektedir (Cendon, unpan1.un.org; 2018: 25).
Kamu yönetimi; klasik anlamıyla, kamu politika ve hizmetlerinin etkin ve tarafsız bir
biçimde yerine getirilmesinden sorumlu, kamu gücünden yararlanan örgütlenmeler bütünüdür.
Kamu yönetiminin sahip olduğu yetki, sorumluluk ve kaynakların kamu yararı doğrultusunda
kullanımı için “etik” ve “hesap verebilirlik” kavramları, birbirini tamamlayıcı nitelikte anahtar
bir rol oynamaktadır.
Etik, toplumsal bir denetim oluşturarak, bir kurumdaki bireylerin nasıl davranmaları
gerektiğine ilişkin paylaşılan beklentileri ortaya koymaktadır. Hesap verebilirlik durumunda ise
toplumsal bir çevrede yer alan çalışanın davranışı, başkaları tarafından gözlenerek
değerlendirilmekte, çeşitli standart ve beklentilerle karşılaştırılmaktadır. Bu yüzden, çalışanlar
kendilerini kurumun diğer üyelerine karşı sorumlu hissettikleri takdirde, hesap verebilirlik de
kurumun çalışanlarının davranışını kontrol edebilen bir mekanizma olabilmektedir. Böylece
etik ve hesap verebilirlik, hem toplumsal denetim yöntemleri olmaları hem de birlikte
incelenmelerinin gerekliliği bağlamında örtüşmektedir (Beu, 2000: 10-11).
Yönetsel süreçte etik, doğru ya da yanlış olana dair yargılamalarda bulunmayı içeren ve
eylemleri yönlendirici etkiye sahip olan düşünsel bir çabaya, hesap verebilirlik ise işin
gereğince yapılıp yapılmadığını takip etmeyi öngören ve eylemlerin sonuçlarını değerlendirici
nitelikte olan bir pratiğe hizmet etmektedir. Etik, yönetsel süreçte benimsenen ya da izlenen
kural, karar, ilke, tutum ve eylemlerin normatif niteliği ya da ahlakiliği üzerine sistematik bir
düşünmeyi vurgularken; hesap verebilirlik, öncesinde belirlenmiş birtakım kurallar ya da
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hedefler dahilinde örgütlerdeki çalışanların davranışlarını kontrol eden bir araç görevi
üstlenmektedir.
Bir yüzyıldan uzun zamandır felsefeciler iki tür etik kuramdan hangisinin daha değerli
ve yararlı olduğu üzerine tartışmıştır: Faydacı ve deontolojik kuramlar. Faydacı kuramlar
davranışların pratik yönünü, yani başkaları üzerinde doğurdukları sonuçları vurgulamıştır.
Deontolojik kuramlar ise neyin iyi ve neyin kötü olduğuyla ilgili biçimsel, evrensel doğruluk
taşıyan ilkeler üzerinde durmuştur (Grunig ve White, 2005: 70). Deontolojik kuram, insanın ve
insan topluluklarının anlamlı bir biçimde izleyebilecekleri evrensel ilke ve kuralların
varlığından hareket etmiştir. Buna göre, nesnel bir gerçekliğe içkin evrensel ilke ya da kurallar
vardır ve bunların varlıkları, aynı zamanda doğrulukları ve geçerliliklerinin salt bir nedeni
olmaktadır. Faydacı kuram ise bir kuralın, kuramın ya da eylem tarzının doğruluğunun ancak
sonuçlarıyla değerlendirilebileceği düşüncesine dayanmıştır. Buna göre bir kural, yaklaşım ya
da eylem; yararlı ya da kullanışlı bir işlev gördüğü sürece doğru, geçerli ve de değerlidir.
YÖNETSEL ETİK VE ETİK ALTYAPI
Etik kuram, her şeyden önce, bireylerin gösterdikleri davranışların ahlakiliği ya da
kişisel etik üzerine odaklanmıştır. Ancak insanlar sadece bireyler olarak değil, aynı zamanda
aile, öğretmen ya da memur gibi belli toplumsal rollerin sahipleri olarak da etik davranır ya da
davranmayabilirler. Böylelikle etik, öncelikle insanların bireysel davranışlarıyla ilgili olmakla
birlikte, ikincil nitelikte ama aynı önemdeki, toplumsal grupların (aile gibi) ya da biçimsel
örgütlerin (şirketler, devlet daireleri ve kâr amacı gütmeyen kurumlar gibi), yani insan
gruplarının davranışlarını tanımlamak için de kullanılmaktadır (O’Neill, 1994: 475). Etik, insan
ve insan gruplarının törel ilişkilerini, tutum ve davranışlara ilişkin değer sorunlarını ele alan bir
felsefe dalı olmanın yanında, günümüzde daha yaygın bir kullanımla çalışma yaşamı içinde
kendine özgü değer ve normlara vurgu yapan, kuşatıcı bir kavram durumuna gelmiştir (Uluğ,
2009: 5).
Etik ve yönetim esasında birbirinden farklı kavramlardır. Etik; felsefe, değerler ve
ahlakla ilgilidir. Yönetim ise, kararlar ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Etik, doğru ve yanlışın
araştırılmasına dayanırken, yönetim işin yaptırılması gerekliliği üzerinde durmaktadır. Etik
soyuttur, oysaki yönetim uygulamaları kaçınılmaz bir biçimde somuttur (Frederickson, 1994:
31). Kurumsal bir çatı altında, yönetim ve etik kavramlarının kesiştiği noktada; yönetim
açısından alınması, gösterilmesi ya da yapılması beklenen, etik açıdansa doğruluğu ya da
uygunluğu üzerine değerlendirmelerde bulunulan kararlar, tutumlar ya da eylemler yer
almaktadır.
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Yönetsel etik, kişisel ve profesyonel hesap verebilirliğe tabi, uygun örgütsel sınırlar
içinde, özde toplumsal değerlere dayanan, karar standartlarını bağımsız bir biçimde eleştirme
sürecidir (Ventriss, 1994: 212). Kamu hizmetlerinden beklenen standartlar, kamu hizmetlerinin
bulunduğu toplumsal ve siyasal çevre ile uyum içerisinde bulunmalıdır. Bu yüzden beklenen
standartların zamandan zamana ve yerden yere farklılık göstermesi hiç de şaşırtıcı değildir
(Chapman, 2001: 6). Yönetsel etiğin genel kavranışı, yönetsel örgütün doğasına, yönetsel
sürece ve bürokrasideki bireylerin rollerine ilişkin algılardaki gelişmelerin bir sonucu olarak
değişmektedir (Lui, 1994: 488).
Kamu yönetiminde etik kavramı, devletin yönetsel alanındaki doğru davranış
standartları ve ilkelerine karşılık gelmektedir (TÜSİAD, 2005: 64). Kamu görevlilerinin etik
davranışları; gücün kötüye kullanımını önlemeye, gerekli süreci kısaltmaya, devlete ve onun
kurumlarına yönelik güvenin devamını sağlamaya yardımcı olmaktadır (Yeni Zelanda Devlet
Hizmetleri Komisyonu, 1999: 8). Bu bakımdan kamu yönetiminde etiğin önemi, düşünce ve
sözlerin ötesinde performans ve faaliyetlerle ilgili olmasından kaynaklanmaktadır (Lewis,
1991: 3).
Kamu görevlilerinin kişisel davranışlarına yönelik karar öncelikleri ve davranış
standartları üzerinde durulduğunda birbiriyle bağlantılı iki önemli soru gündeme gelmektedir.
Bunlardan

birincisi

kamu

görevlilerinin

temel

görevlerinin,

sorumluluklarının

ve

yükümlülüklerinin neler olduğu, ikincisi ise kamu görevlilerinin bu standartları anlamalarını
sağlamak ve yerine getirmelerini cesaretlendirmek için neler yapılması gerektiği sorularıdır.
İşte yönetsel etik bu sorulara yanıt arayan çalışma ve uygulama alanını tanımlamak için
kullanılan bir terim olmaktadır (Fry ve Nigro, 1997: 1200). Yönetsel etik, bir örgütün çalışanları
üzerindeki yönlendirici güce sahip kural, karar ile davranış kalıplarının yerindeliği kadar,
çalışanların davranışlarının ahlakiliği ya da uygunluğunun incelenmesini de içeren bir
kavramdır.
Çağdaş toplumlarda geniş bir yönetsel gücün varlığı ve siyasal sistemde kamu
görevlilerinin üstlendikleri daha aktif roller, doğal ve zorunlu olarak, genel yararı teşvik edecek
biçimde bu gücün kullanımının ve denetiminin sağlanmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan
yönetsel davranışın içsel ve dışsal denetimine yönelik etkin araçlara sahip olunması son derece
önem kazanmaktadır. Buradaki dışsal denetim; kurumsal düzenlemeler, yasama faaliyetleri,
yargısal incelemeler ve siyasal süreçlerle ilgilidir (Fry and Nigro, 1997: 1200). Ancak
örgütlerde çalışanların davranışlarını şekillendirecek güç kaynakları, yalnızca emir ve
direktifler şeklindeki dışsal düzenleme ve prosedürlerle değil, aynı zamanda içselleştirilmiş bir
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dizi tutum ve değerlerle ilgili bir konudur. Bireysel tutumlarla temsil edilen içsel denetimler,
genel olarak, örgütsel yapı, örgütsel kültür ve toplumsal beklentilerle uyumlu olmalıdır. Bunlar,
etik davranışı destekleyici çevreyi düzenlemeye yönelik anahtar elemanlar olmaktadır (Cooper,
1998: 156, 169). Bu bakımdan, genel hatlarıyla, kamu kurumlarının bir yandan yapısal,
kültürel, teknik ortam ve olanakları diğer yandan toplumsal, siyasal ve yasal çevresi, kamu
yönetiminin etik altyapısını şekillendiren etmenler olmaktadır.
Etik bir altyapının sekiz kilit öğesi bulunmaktadır. Bunlar; siyasal irade, etkili bir yasal
altyapı, etkin hesap verme mekanizmaları, uygulanabilir davranış kuralları, mesleki
sosyalleştirme mekanizmaları, kamu yönetiminde uygun çalışma koşulları, etik konularda
eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı ve kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplumun
varlığı şeklinde sıralanabilir (TÜSİAD, 2005: 26). Ayrıca kamu yönetimi özelinde etik altyapıyı
destekleyici bir mekanizmanın oluşturulması son derece önemlidir. Bu bağlamda, 1) etik
çelişkileri çözümlemelerinde açık bir rehber ve tavsiye olması için kamu görevlilerine öz
değerleri ve etik standartları bildirmek ve aşılamak, 2) etik standartları teşvik etmek, çıkar
çatışmasına yol açabilecek olası durumları önlemek, kariyer geliştirme sayesinde yüksek
davranış standartlarını ödüllendirmek, 3) buna uyumu izleyip raporlamak, yanlışlıkları tespit
etmek, araştırmak ve cezalandırmak gerekmektedir (OECD, 2000: 12).

ETİK YÖNETİM SİSTEMLERİ, KAMU YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ
Etik yönetim sistemleri, deontolojik ve faydacı etik yaklaşımların örgütsel düzlemdeki
gölgeli bir yansıması niteliğindedir. Bu sistemler, ancak kurumsal ve yasal düzenlemelerin
kapsam ve sınırları içerisinde kalarak, kamu görevlilerinden ya belli kural ve süreçlere sıkı
sıkıya bağlılık duyup izlemelerini ya da arzulanan hedef ya da sonuçlara odaklanıp
gerçekleştirmelerini beklemektedir.
Tüm etik yönetim sistemleri, yanlış olarak bildiğimiz davranışı engellemeye, doğru
bildiğimiz davranışı cesaretlendirmeye, etik belirsizlik sorunlarını gidermeye yönelik araçları
içermektedir (Dramer, 1997: 17). Siyasal alanda etkinlik gösteren bir kamu örgütünün eylem
ya da kararlarının doğruluğu ya da yanlışlığı, içinde bulundukları siyasal ve yasal gerçekliklere
göre belirlenmektedir.
Demokratik bir siyasal sistemde, kamu yönetimi, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasal
iktidarın sorumluluğu altında etkinlik göstermektedir. Dışarıyla ilişkilerinde yasal mevzuat ve
siyasal direktifler, içeride ise kurumsal pratikler kamu örgütlerini kuşatmaktadır. Bu
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düzenlemeler, kamu örgütü ile görevlilerinin, belli bir anlayış doğrultusunda izleyecekleri
hedefleri ortaya koymakta, verecekleri kararlar ile gösterecekleri eylemlerin kapsamlı ve
ayrıntılı bir çerçevesini çizmektedirler.
Bir kamu kurumunun yapısı, işlevleri ve kültürü, çalışanlarının davranışları için bir
çerçeve sağlarken, onların etkinliklerini tamamen belirleyemezler. Bunun nedenlerinden
birincisi, kurallar ile düzenlemelerin, normlar ile amaçların doğabilecek tüm olasılıkları
kapsayamamasıdır. İkincisi ise kurallar, normlar ve amaçların anlamlarının açıklığa
kavuşturularak uygulamaya geçirilmelerinin gerekmesidir. Değişen koşullar ve önceden tahmin
edilemeyen sorunlar çalışanlara takdir yetkisi verilmesi ile sonuçlanmaktadır (Miller, 1998:
37). Takdir yetkisinin darlığı ya da genişliği ise kamu örgütlerinin yapısal karakteristiklerinin
belirlenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
Siyasal görüşlerden beslenen ya da bir şekilde esinlenen, kamu yönetiminin yapısal ve
işlevsel görünümüne ilişkin yaklaşım farklılıkları, kamu örgütlerinin bakış açılarını ve eylem
tarzlarını biçimlendirmektedir. Kamu yönetimi kuram ve pratikleri, kendilerini kuşatan belli bir
perspektif kapsamında kamu görevlilerinin özgürce karar verip eylemde bulunma olanaklarına
sahip olup olmamalarına göre düz bir çizginin iki uç noktasında toplanabilir. Uçlardan birisinde
siyasal bir sorumluluk ve kontrol altında son derece dar bir takdir yetkisiyle katı ve durağan bir
örgüt yapısının temsil ettiği geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, diğerinde ise ekonomik bir
perspektif ve geniş bir takdir yetkisinin eşlik ettiği daha esnek ve dinamik bir örgüt yapısına
sahip olan yeni kamu işletmeciliği yaklaşımı yer almaktadır.
Geleneksel kamu yönetimi, hem kuramsal hem de pratik olarak 19. yüzyılın sonlarında
ortaya çıkmış, 1900 ila 1920 yılları arasında biçimsellik kazanarak 20. yüzyılın son çeyreğine
kadar pek çok Batı ülkesinde geniş çapta değişmeksizin varlığını sürdürmüştür (Hughes, 2003:
17). Geleneksel kamu yönetiminin temel özelliklerini ise kamu yönetimin biçimsel olarak
siyasal liderliğin kontrolü altında tutulması, sıkı bir hiyerarşik yapılanmanın vurgulanması,
sürekli bir personel kadrosunun bulunması, kamu görevlilerinin tarafsızlığının sağlanması,
sadece kamu yararının gözetilmesi ve karışmaksızın politikacılar tarafından belirlenen
politikaların yerine getirilmesi oluşturmaktadır (Hughes, 2003: 17). Bu bakımdan, geleneksel
kamu yönetimi; kendi kendine yeterliliği, tek biçimliliği, yukarı doğru hesap verebilirliği ve
standartlaşmış prosedürleri içermektedir. Kendi kendine yeterlilik, bir kamu örgütünün bir
işlevden sorumlu tutulduğunda, bu işlevin bizzat kendisi tarafından, kendi kadrosunu
kullanarak yerine getirmesini; tek biçimlilik, bir hizmet verildiğinde, bu hizmetin örgütün yetki
alanı içerisindeki her yerde aynı biçimde sağlanmasını; yukarı doğru (hiyerarşik) hesap
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verebilirlik, kamu görevlilerinin bir hizmeti alanlara karşı hesap verebilirliğinin siyasal süreç
aracılığıyla yerine getirilmesini ve standartlaşmış prosedürler ise işe yerleştirmenin ve örgütsel
işleyişin standartlaştırılmış uygulamalara dayandırılmasını belirtmektedir (De Araujo, 2001:
917).
1980’li yıllardan itibaren ise yoğun bir biçimde kamu programlarının yönetiminde daha
büyük esneklik ve verimlilik beklentileri ile karşılaşılmış (Feldman and Khademian, 2001: 339)
ve yeni kamu işletmeciliği adıyla klasik bürokratik modelden post – bürokratik paradigmaya
doğru köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu yeni anlayış; risk üstlenme, yenilik, çalışanı
güçlendirme, müşteri odaklılık, takım çalışması, kalite ve sürekli iyileştirme özellikleriyle dile
getirilmiştir (Sims, 1998: 9). Yeni kamu işletmeciliği, kamu yönetiminin geleneksel yapısında
bulunmayan yeni birtakım uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Bunlar; hizmet ve personel
alımına ilişkin sözleşmecilik uygulamaları, mali ve yönetsel sorumlulukların devri, hem ulusal
hem de küresel ölçekte rekabetçilik, süreç yerine çıktılara yönelik hesap verebilirlik ve tüketici
tercihine öncelik olarak belirtilebilir (Curtin, 2000: 116). Yeni kamu işletmeciliği ile birlikte,
siyasal alandan özel (işletmeci) alana, girdi ve süreçlerden çıktı ve sonuçlara doğru hesap
verebilirlikte bir değişim yaşanmıştır (Christensen ve Laegreid, 2002: 287).
Geleneksel kamu yönetimi ile yeni kamu işletmeciliğinin, etik ve hesap verebilirliğe
ilişkin farklı bakış açılarının bulunması son derece doğal bir durumdur. Yönetsel etik ve hesap
verebilirlik sistemleri, bir tarafta kurallara uyuma dayalı etik sistem ve dürüstlüğe dayalı etik
sistem diğer tarafta kural odaklı hesap verebilirlik ve performans odaklı hesap verebilirlik
olmak üzere iki uç noktada toplanabilir. İlk grupta ‘kurallar’ ve ‘sorumlu eylem’ ön plana
çıkarken, ikinci grupta sıkı ‘kontroller’ ve ‘sonuçlar’ vurgulanmaktadır.
Kurallara uyuma dayalı etik sistem, kamu görevlilerinin davranışları üzerindeki dışsal
kontrollerin önemini vurgulamaktadır. Bu sistem biçimsel ve ayrıntılı kuralları ve prosedürleri
tercih etmektedir. Bu yaklaşımın tipik araçları; yasalar, sıkı davranışsal etik kodlar ve kurallar,
geniş kontrol mekanizmaları ve geniş yetkilerle donatılmış diğer kontrol kurumları olmaktadır.
Dürüstlüğe dayalı etik sistem ise her bir kamu görevlisi tarafından kullanılan, kendi kendine
kontrole dayanan içsel kontrol üzerine odaklanmıştır (Maesschalck, 2004: 22).
Kurallara uyuma dayalı etik sistemde bireysel irade ya da karara çok az yer bırakan kural veya
yasalar düşünülürken, dürüstlüğe dayalı etik sistem kural yapılarından kaçınarak arzulanan
hedeflere yönelik insan özerkliğini artırmaya yönelik bir tasarımı içermektedir (Gilman, 1997:
23). Dürüstlüğe dayalı etik sistem, içsel, olumlu, oldukça aktif, gönüllü çabalara güvenirken;
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kurallara uyuma dayalı etik sistem, dışsal cezalara, kontrollere veya teşviklere dayanmaktadır
(Hejka-Ekins, 1994: 66).
Kamu yönetimine geleneksel yaklaşım ile yeni kamu işletmeciliği tarzı arasındaki
potansiyel gerilimlerin en açık şekilde yaşandığı alanlardan birisi etiktir (OECD, 2003: 87).
Geleneksel kamu yönetiminde yöneticiler, öncelikle politikaları etkin ve verimli şekilde yerine
getiren tarafsız ajanlar olarak etkinliklerini haklı çıkarırken (Morgan ve Kass, 1991: 286); yeni
kamu işletmeciliği, öngördüğü yönetsel takdir yetkisi ile yöneticilere uygulama alanında etik
yargılamalarda bulunma gücü vermektedir (Pops, 1991: 272).
Kurallara uyuma dayalı etik sistemin kamu görevlilerinden temel beklentisi, hedefe
ulaştıracak ya da bizzat hedefle özdeşleşmiş olan ayrıntılı kural ve süreçleri titizlikle
izlemeleridir. Dürüstlüğe dayalı etik sistem ise kamu görevlilerinin örgütsel düzlemde geniş bir
eylem serbestisi içerisinde doğrudan doğruya önceden öngörülen hedeflere yönelmelerini
istemektedir. Bu bakımdan etik yönetim sistemleri ve hesap verebilirlik, bir madalyonun iki
yüzü olarak düşünülebilir. Madalyonun bir yüzündeki etik yönetim sistemleri örgütsel süreçte
kamu görevlilerinin eylemlerine rehberlik eden bir yol haritası olurken; diğer yüzündeki hesap
verebilirlik, eylemlerin ya da eylem sonuçlarının önceden öngörülmüş olan örgütsel beklentiler
ve eylem tarzıyla örtüşmediği takdirde bunun sorumluluğunun üstlenilmesini sağlayan bir araç
görevi görmektedir.
Kamu yönetiminde etik ve hesap verebilirlik olguları, kamu hizmetlerinin önceden
belirlenmiş yasal ve siyasal gereklere uygun bir biçimde sunulmasını güvence altına alan birer
araç görevi görmektedir. Kamu hizmetlerinin sunulma tarz ve yöntemleri ise kamu yönetimi,
siyasal iktidar ve toplum üçlüsünün içerisinde yer aldığı siyasal ve yasal denklemin ortaya
koyduğu ve toplumsal yaşamda ağırlığını hissettiren siyasal bir ideoloji ya da görüşe göre
şekillenmektedir. Bu süreçte kamu yönetimi yaklaşımları ise siyasal beklenti ve hedeflerin
hayata geçirilmesinin anahtarı niteliğindeki kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunumunun
pratik araçları olmaktadırlar.
Geleneksel yaklaşım, kamu yönetimini yönetim-siyaset ayrılığı çerçevesinde siyasal
kontrol ve sorumluluk altında etkinlik gösteren salt tarafsız araçlar olarak görmüştür. Rasyonel
bürokratik modele dayanan geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, taşıdığı son derece katı ve
kuralcı bakış açısını etik ve hesap verebilirlik olgularına da yansıtması nedeniyle kurallara
uyuma dayalı bir etik sistemle hesap verebilirlik anlayışını benimsemiştir. Kamu yönetimine
geleneksel yaklaşım; ne etik ve sorumlu bir duyuş ya da eylem ne de kamu yararı konularında
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kamu örgüt ve görevlilerini sorumlu görmüş, yasal düzenlemelerin kapsam ile sınırlarını
aşmamanın dışında hiçbir kaygı taşımamıştır.
Yeni kamu işletmeciliği ise 1980’li yıllarla birlikte yükselişe geçen neo-liberal
ideolojinin bir uygulama aracı olmuştur. Kamu yönetimine işletmeci yaklaşım; devletin
küçültülmesi düşüncesini temel ilke edinmiş, kamu bürokrasisi karşısında piyasalarla özel
sektör değer ve yöntemlerini yüceltmiştir. Yönetim-siyaset ayrılığı düşüncesi ise devam
etmekle birlikte, üst düzey yönetsel kadroların siyasallaştırılması, kamu yönetiminin piyasaya
açılması ve kamu hizmetlerinin sözleşmecilik uygulamalarıyla yaygın bir biçimde dışarıdan
alınması suretiyle önemli bir dönüşüme uğramıştır. Bu süreçte, kamu yönetiminde, bürokrasiler
yerine olabildiğince esnek ve piyasa odaklı bir örgütlenme modeli tercih edilmiştir. Yeni kamu
işletmeciliği, etik ve hesap verebilirlik olguları bakımından, dürüstlüğe dayalı bir etik sisteme
ve sonuç (performans) odaklı hesap verebilirlik anlayışına sahiptir. Ancak, kamu görevlilerinin
her ne kadar etik ve sorumlu bir eylem tarzına sahip olabileceği ileri sürülebilirse de, kamu
yönetiminin genel siyasal süreç ve kanallardan uzaklaştırılarak piyasalaştırıldığı ve yurttaşların
müşteri olarak görüldüğü bir durumda, bunun kamu yararı aleyhine salt ekonomik bir bakış
açısının dar kapsamı içerisinde kalacağının altı çizilmelidir.

SONUÇ
Etik, belli davranış kurallarının ve gerçekleşen eylemlerin, olması gereken ya da ideal
bir ölçekten hareketle, doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine düşünmeyi, sorgulamayı ve birtakım
sonuçlara varmayı içeren felsefi bir çabadır. Etik, ahlaklılığın özünü ve temellerini konu alan
ahlak felsefesini ifade etmektedir.
Etik yaklaşımlar, deontolojik ve faydacı olmak üzere iki kategoride toplanmaktadır.
Deontolojik kuram, insanın ve insan topluluklarının anlamlı bir biçimde izleyebilecekleri
evrensel ilke ve kuralların varlığından hareket etmiştir. Buna göre, nesnel bir gerçekliğe içkin
evrensel ilke ya da kurallar vardır ve bunların varlıkları, aynı zamanda doğrulukları ve
geçerliliklerinin salt bir nedeni olmaktadır. Faydacı kuram; bir kuralın, kuramın ya da eylem
tarzının doğruluğunun ancak sonuçlarıyla değerlendirilebileceği düşüncesine dayanmıştır.
Buna göre bir kural, yaklaşım ya da eylem; yararlı ya da kullanışlı bir işlev gördüğü sürece
doğru, geçerli ve de değerlidir. Etik yönetim sistemleri ise deontolojik ve faydacı etik
yaklaşımların örgütsel düzlemdeki gölgeli bir yansıması niteliğindedir. Bu sistemler, ancak
kurumsal ve yasal düzenlemelerin kapsam ve sınırları içerisinde kalarak, kamu görevlilerinden
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ya belli kural ve süreçlere sıkı sıkıya bağlılık duyup izlemelerini ya da arzulanan hedef ya da
sonuçlara odaklanıp gerçekleştirmelerini beklemektedir.
Yönetsel süreçte etik, doğru ya da yanlış olana ilişkin yargılamalarda bulunmayı içeren
ve eylemleri yönlendirici etkiye sahip olan düşünsel bir çabaya, hesap verebilirlik ise işin
gereğince yapılıp yapılmadığını takip etmeyi öngören ve eylemlerin sonuçlarını değerlendirici
nitelikte olan bir pratiğe hizmet etmektedir. Etik, yönetsel süreçte benimsenen ya da izlenen
kural, karar, ilke, tutum ve eylemlerin normatif niteliği ya da ahlakiliği üzerine sistematik bir
düşünmeyi vurgularken; hesap verebilirlik, öncesinde belirlenmiş birtakım kurallar ya da
hedefler dahilinde örgütlerdeki çalışanların davranışlarını kontrol eden bir araç görevi
üstlenmektedir.
Geleneksel kamu yönetimi ile yeni kamu işletmeciliğinin, etik ve hesap verebilirliğe
ilişkin farklı bakış açılarının bulunması son derece doğal bir durumdur. Yönetsel etik ve hesap
verebilirlik sistemleri, bir tarafta kurallara uyuma dayalı etik sistem ve dürüstlüğe dayalı etik
sistem diğer tarafta kural odaklı hesap verebilirlik ve performans odaklı hesap verebilirlik
olmak üzere iki uç noktada toplanabilir. İlk grupta ‘kurallar’ ve ‘sorumlu eylem’ ön plana
çıkarken, ikinci grupta sıkı ‘kontroller’ ve ‘sonuçlar’ vurgulanmaktadır.
Kurallara uyuma dayalı etik sistemin kamu görevlilerinden temel beklentisi, hedefe
ulaştıracak ya da bizzat hedefle özdeşleşmiş olan ayrıntılı kural ve süreçleri titizlikle
izlemeleridir. Dürüstlüğe dayalı etik sistem ise kamu görevlilerinin örgütsel düzlemde geniş bir
eylem serbestisi içerisinde doğrudan doğruya önceden öngörülen hedeflere yönelmelerini
istemektedir. Bu bakımdan etik yönetim sistemleri ve hesap verebilirlik, bir madalyonun iki
yüzü olarak düşünülebilir. Madalyonun bir yüzündeki etik yönetim sistemleri, örgütsel süreçte
kamu görevlilerinin eylemlerine rehberlik eden bir yol haritası olurken; diğer yüzündeki hesap
verebilirlik, eylemlerin ya da eylem sonuçlarının önceden öngörülmüş olan örgütsel beklentiler
ve eylem tarzıyla örtüşmediği takdirde bunun sorumluluğunun üstlenilmesini sağlayan bir araç
görevi görmektedir.
Kamu yönetiminde etik ve hesap verebilirlik olguları, kamu hizmetlerinin önceden
belirlenmiş yasal ve siyasal gereklere uygun bir biçimde sunulmasını güvence altına alan birer
araç görevi görmektedir. Kamu hizmetlerinin sunulma tarz ve yöntemleri ise kamu yönetimi,
siyasal iktidar ve toplum üçlüsünün içerisinde yer aldığı siyasal ve yasal denklemin ortaya
koyduğu ve toplumsal yaşamda ağırlığını hissettiren siyasal bir ideoloji ya da görüşe göre
şekillenmektedir. Bu süreçte kamu yönetimi yaklaşımları ise siyasal beklenti ve hedeflerin
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hayata geçirilmesinin anahtarı niteliğindeki kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunumunun
pratik araçları olmaktadırlar.
Geleneksel yaklaşım, kamu yönetimini yönetim-siyaset ayrılığı çerçevesinde siyasal
kontrol ve sorumluluk altında etkinlik gösteren salt tarafsız araçlar olarak görmüştür. Rasyonel
bürokratik modele dayanan geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı, taşıdığı son derece katı ve
kuralcı bakış açısını etik ve hesap verebilirlik olgularına da yansıtması nedeniyle kurallara
uyuma dayalı bir etik sistemle hesap verebilirlik anlayışını benimsemiştir. Kamu yönetimine
geleneksel yaklaşım; ne etik ve sorumlu bir duyuş ya da eylem ne de kamu yararı konularında
kamu örgüt ve görevlilerini sorumlu görmüş, yasal düzenlemelerin kapsam ile sınırlarını
aşmamanın dışında hiçbir kaygı taşımamıştır.
Yeni kamu işletmeciliği ise 1980’li yıllarla birlikte yükselişe geçen neo-liberal
ideolojinin bir uygulama aracı olmuştur. Kamu yönetimine işletmeci yaklaşım; devletin
küçültülmesi düşüncesini temel ilke edinmiş, kamu bürokrasisi karşısında piyasalarla özel
sektör değer ve yöntemlerini yüceltmiştir. Yönetim-siyaset ayrılığı düşüncesi ise devam
etmekle birlikte, üst düzey yönetsel kadroların siyasallaştırılması, kamu yönetiminin piyasaya
açılması ve kamu hizmetlerinin sözleşmecilik uygulamalarıyla yaygın bir biçimde dışarıdan
alınması suretiyle önemli bir dönüşüme uğramıştır. Bu süreçte, kamu yönetiminde, bürokrasiler
yerine olabildiğince esnek ve piyasa odaklı bir örgütlenme modeli tercih edilmiştir. Yeni kamu
işletmeciliği, etik ve hesap verebilirlik olguları bakımından, dürüstlüğe dayalı bir etik sisteme
ve sonuç (performans) odaklı hesap verebilirlik anlayışına sahiptir. Ancak, kamu görevlilerinin
her ne kadar etik ve sorumlu bir eylem tarzına sahip olabileceği ileri sürülebilirse de, kamu
yönetiminin genel siyasal süreç ve kanallardan uzaklaştırılarak piyasalaştırıldığı ve yurttaşların
müşteri olarak görüldüğü bir durumda, bunun kamu yararı aleyhine salt ekonomik bir bakış
açısının dar kapsamı içerisinde kalacağının altı çizilmelidir.
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Dünyada ve Türkiye’de Spor Turizm Çeşitliliği ve Gelirlerinin
Karşılaştırmalı Analizi
Yunus YILDIRIM*, Nevzat DEMİRCİ**, Pervin Toptaş DEMİRCİ***
Özet
Giriş: Spor turizmi dünyanın birçok ülkesinde gelişmekte olan ekonomik bir faaliyet
alanıdır. Dünyada spor turizmi uzun yıllardır geniş bir perspektiften ele alınırken, Türkiye’de
spor turizminin yeni gelişmekte olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin spor turizminin büyük bir
potansiyele sahip olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, spor turizmine yönelik alanların
turizme kazandırılması oldukça önemlidir.
Amaç: Yapılan bu araştırmada, Türkiye’nin sahip olduğu spor turizmi potansiyelinin
değerlendirilmesi ve Dünyada ve Türkiye’de spor turizm çeşitliliği ve gelirlerinin
karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
Yöntem: spor turizm çeşitliliği ve gelirleri arasındaki bağlantılar, şu anda mevcut olan
literatürün sistematik bir incelemesine dayanarak, spor bilimleri dergileri (2000- 2018),
psychınfo (2000 - 2018), scholar.google.com ve eric veritabanlarında tarama
yapılmıştır.
Bulgular: Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2015 yılında dünyadaki uluslararası ziyaretçi
sayısı geçen yıla göre %4,6 oranında artarak 1 milyar 186 milyon kişiye ulaştı. Uluslararası
turizm gelirleri 2015 yılında dolar bazında %3,9 oranında azalarak 1 trilyon 260 milyar dolara
indi.Türkiye ise en çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 31,5 milyar dolar ile 10. sırada
yer aldı. Küresel spor turizmi, milyarlarca dolarlık bir endüstridir. Tahminlere göre, küresel
spor turizmi 2017 yılında 7 milyar ABD doları oldu. 2018 Dünya kupasında 1,5 milyon yabancı
turist Rusya’yı ziyaret etti ve ekonomiye katkısı 14 milyar dolar oldu.
Sonuç olarak: Türkiye’de spor turizminin toplamdan aldığı pay yüzde 1.5 düzeyinde
kaldı. Küresel turizmin büyümesi yüzde 4-5’lerde seyrederken, spor turizminde bu rakam yüzde
14’lere kadar çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Spor, Turizm, Gelir
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Comparative Analysis of Sports Tourism Diversity and İncome in the World and
Turkey
Abstract
Introduction: Sports tourism is an economic field of activity developing in many countries of
the world. While sports tourism in the world has been taken from a wide perspective for many
years,It is stated that the new developing sports tourism in Turkey. When considering that
Turkey has a great potential of sports tourism, It is very important to provide the fields for
sports tourism to tourism.
Aim: In this research, the assessment of Turkey's tourism potential that sport and sports tourism
with diversity in the world and Turkey and is aimed to compare the revenues.
Method: The links between Mediterranean Games and myrtle sports tourism were scanned in
journal of sports scinece (2000- 2018), psychınfo (2000 - 2018), scholar.google.com and eric
databases based on a systematic review of the current literature
Results: According to World Tourism Organization data, the number of international visitors
in the world increased by 4.6% compared to the previous year and reached 1 billion 186 million
people. Turkey and the countries generating the most tourism income between the lower ranked
10th with 31.5 billion dollars. Global sports tourism is a billions of dollars in industry.
According to estimates, global sports tourism was $ 7 billion in 2017. In the 2018 World Cup,
1.5 million foreign tourists visited Russia and their contribution to the economy was $ 14
billion.
In conclusion: it had 1.5% share of the total level of sports tourism in Turkey. Global tourism
growth in the world is 4-5%, while in sports tourism this figure is up to 14%.
Keywords: Sports, Tourism, Income

Giriş
Turizmin tarihsel gelişim süreçleri incelendiği zaman, insanların geçmiş dönemlerde
gerçekleştirdikleri coğrafi keşifler, savaşlar, fetih hareketleri, dinsel güçler nedeniyle farklı
yerleri gezip görme isteği, bu amaçları gerçekleştirmek için ikamet ettikleri yerlerden ayrılarak
başka yerleşim yerlerine gitmeleri ilk turizm faaliyetleri olarak değerlendirilmektedir (Akat,
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2008). İnsanların gerçekleştirdikleri ilk turizm faaliyetleri görülmeyen ve bilinmeyen yerleri
görme ya da öğrenme içgüdüsü ile ortaya çıkmıştır (Çulha,
2008). Turizm faaliyetleri zaman içerisinde dünya genelinde gelişmiş ve ülkelerin en önemli
gelir kaynaklarından birisi haline gelmiştir (Cimilli, Gülbahçe, Şafak, 2016).
Spor ve turizm olguları birbirini tamamlayan olgular olarak değerlendirilmektedir
(Akın, 2015). Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerini içeren organizasyonlar ile spor ile ilgili
turlar ve şampiyonalar spor turizmini meydana getirmektedir (Bektaş, 2010). Spor turizminde
üç faktörün ön plana çıktığı belirtilmektedir. Bu faktörler; spor oyunlarına aktif olarak katılmak,
spor faaliyetlerine katılanları desteklemek ve faaliyetlerin gerçekleştiği mekânları ziyaret
etmektir. Bu kapsamda spor turizmine katılacak kişilere yönelik faaliyetler üç farklı biçimde
gerçekleşmektedir (Karakoç, 2011). Aktif olarak spor faaliyetlerine katılan kişilere yönelik
turizm faaliyetleri, doğrudan spor faaliyetlerine katılmayan, ancak spor faaliyetlerini izlemeye
gelen seyircilere yönelik turizm faaliyetleri ve aktif sporcu olmadan spor faaliyetlerine katılmak
isteyen bireylere yönelik turizm faaliyetleridir (Öztürk & Yazıcıoğlu, 2002).
Spor turizmi dünyanın birçok ülkesinde gelişmekte olan ekonomik bir faaliyet alanıdır.
Bazı ülkeler spor turizmi sayesinde ciddi ekonomik gelirler elde etmektedirler. Spor turizmi
içerisinde yer alan birçok spor faaliyeti bulunmaktadır. Türkiye, turizm sektörünü 12 aya
yaymak için son yıllarda turizme ağırlık vermeye başlamıştır (Akın, 2015). Dünyada spor
turizmi uzun yıllardır geniş bir perspektiften ele alınırken, Türkiye’de spor turizminin yeni
gelişmekte olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin spor turizminin büyük bir potansiyele sahip
olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, spor turizmine yönelik alanların turizme
kazandırılması oldukça önemlidir (TÜRSAB, 2014). Bu çalışmada; Türkiye’nin sahip olduğu
spor turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi ve Dünyada ve Türkiye’de spor turizm çeşitliliği
ve gelirlerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
Dünya ve Türkiye de Turizm Gelirlerinin Karşılaştırıması
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2015 yılında dünyadaki uluslararası ziyaretçi
sayısı geçen yıla göre %4,6 oranında artarak 1 milyar 186 milyon kişiye ulaştı. Dünyada en çok
ziyaret edilen birinci sıradaki ülke olan Fransa'ya gelen ziyaretçi sayısı 84,5 milyon kişidir.
Fransa'yı, 77,5 milyon kişi ile ABD ve 68,2 milyon kişi ile İspanya takip etti. 2015 yılında 41,6
milyon gelen turist sayısı ile Türkiye dünyada 6. sırada yer aldı (Tablo 1, Tablo 2) (Tuik, 2016).
Uluslararası turizm gelirleri 2015 yılında dolar bazında %3,9 oranında azalarak 1 trilyon 260
milyar dolara indi. Dünyada en çok turizm geliri elde eden ülke olan ABD turizm geliri olarak
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204,5 milyar dolar elde etti. ABD'yi 114,1 milyar dolar ile Çin ve 56,5 milyar dolar gelir ile
İspanya takip etti. Türkiye ise en çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 31,5 milyar dolar
ile 10. sırada yer aldı.
Tablo 1. Ülkelere Göre Ziyaretçi Sayısı

Tablo 2. Ülkelere Göre Turizm Geliri

Ülkelere göre ziyaretçi başına turizm gelirinde 2015 yılında dünya ortalaması 1.060
dolar iken Türkiye’ye gelen bir ziyaretçi ülkemizde ortalama 756 dolar harcadı. ABD’de bir
ziyaretçi ortalama 2.639 dolar, Çin'de 2.006 dolar, İngiltere’de 1.320 dolar ile dünya
ortalamasının üstünde harcama yaptı. İspanya’ya giden bir ziyaretçi 829 dolar, Yunanistan’a
giden 664 dolar Fransa’ya giden 544 dolar, Çek Cumhuriyeti'ne giden 543 dolar, Rusya’ya
giden ise 270 dolar harcadı. Türkiye’ye gelen Tunusluların ortalama harcaması 1.099 dolar,
ABD vatandaşlarının 985 dolar, Japonların 903 dolar, Fransızların 808 dolar, Almanların 640
dolar, İngilizlerin 600 dolar, Rusların 558 dolar olarak gerçekleşti. Gelir gruplarına göre gelen
ziyaretçilerin %71,3'ü orta düzey, %17,7'si yüksek düzey, %11'i düşük düzey gelir grubundadır.
ABD vatandaşlarının %61,3'ü orta düzey, %31,6'sı yüksek düzey, %7,1'i düşük düzey gelir
grubuna, Almanların %71,9'u orta düzey, %18,1'i yüksek düzey, %10'u düşük düzey gelir
grubuna, Rusların %71,9'u orta düzey, %15,8'i düşük düzey, %12,3'ü yüksek düzey gelir
grubuna dahildir (Tablo 3 (Global Economıc Impact & Issues 2017; Tuik, 2016).
Tablo 3. Seçilen Ülkelere Göre 2014-2015 Turizm Gelirleri
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Turizm Barometresi
Uluslar arası TURİZM 2017 yılında % 7’lik artışla 1,322 milyon seviyesine ulaştı.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün açıkladığı verilere göre dünya genelinde seyahat
eden kişi sayısı 2017 yılında % 7’lik artışla 1,322 milyon seviyesine ulaştı. Bu oran 2010
yılından beri son yedi yılda elde edilen en yüksek büyüme rakamı oldu. Rapora göre bu güçlü
ivme 2018 yılında da % 4 - 5 oranında büyümeyle devam edecek (Turob 2017). Dünya Turizm
Örgütü’nün öngörülerine göre 2018 yılında % 4 – 5 oranında büyüme kaydedilecek. BM Dünya
Turizm Örgütü’nün 2010 – 2020 periyodu için öngörülen ortalama büyüme rakamı olan %
3.8’in üzerinde olacak. 2018 yılında Avrupa ve Amerika’nın % 3.5 - % 4.5 oranında, Asya –
Pasifik ülkelerinin % 5 - %6, Afrika’nın % 5 - % 7, Ortadoğu ülkelerinin ise % 4 - % 6 oranında
büyüme kaydetmesi öngörülüyor (Turob 2017).
Önceki döneme göre önemli kayıplar yaşayan destinasyonların geçtiğimiz yılda güçlü
geri dönüşe imza atması ve ziyaretçi rakamlarındaki önemli artış; uluslararası seyahat
sektöründeki 2017 yılının en önemli gelişmesi oldu. Diğer yandan bu gelişmede rol oynayan
yan etkenler ise “global ekonomide yaşanan kısmi iyileşme” ve bunun sonrasında “geleneksel
ve gelişmekte olan pazarlar arasında yer alan Rusya ve Brezilya gibi ülkelerden yurt dışına
çıkanların sayısındaki artış” oldu. BM Dünya Turizm Örgütü’nün öngörülerine göre 2018
yılında uluslararası seyahat sektöründe % 4 – 5 oranında büyüme kaydedilecek. Buna göre 2018
yılı için öngörülen bu büyüme rakamı, BM Dünya Turizm Örgütü’nün 2010 – 2020 periyodu
için öngörülen ortalama büyüme rakamı olan % 3.8’in üzerinde olacak. 2017 yılında Avrupa
ülkelerine seyahat edenlerin sayısı % 8’lik artışla 671 milyon ziyaretçi seviyesinde gerçekleşti.
Asya Pasifik bölgesi ülkeleri ise 2017 yılını % 6’lık büyüme rakamıyla 324 milyon turist
seviyesinde tamamladı.
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2017 yılında Amerika kıtası % 3’lük artış oranıyla 207 milyon turist ağırladı. Elde edilen
verilere göre Afrika kıtası ise 2017 yılında % 8 oranında artış kaydederek 62 milyon ziyaretçi
seviyesine ulaştı. Ortadoğu ülkeleri ise % 5’lik artışla 2017 yılında 58 milyon turisti ağırladı.
Uluslararası turizm gelirleri ise 2017 yılında reel olarak% 4,9 oranında artarak (döviz kuru
dalgalanmalarına ve enflasyona göre düzeltilmiş) 1,340 milyar ABD doları olmuştur. Dünya
çapında ihracat kategorisi olarak turizm, kimyasallar ve yakıtlardan sonra ve otomotiv
ürünlerinden önce üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkede turizm en çok
ihracat yapan kategoridir (Turob 2017; Tuik, 2017).
Spor Turizmi Kavramı
Spor ve turizm olguları birbirini tamamlayan olgular olarak değerlendirilmektedir
(Akın, 2015). Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerini içeren organizasyonlar ile spor ile ilgili
turlar ve şampiyonalar spor turizmini meydana getirmektedir (Bektaş, 2010). Spor kulüplerinin
hazırlık

kampı

amacıyla

yurt

dışına

çıkmaları

da

spor

turizmi

kapsamında

değerlendirilmektedir (Koca ve ark., 2007). Spor turizminde üç faktörün ön plana çıktığı
belirtilmektedir. Bu faktörler; spor oyunlarına aktif olarak katılmak, spor faaliyetlerine
katılanları desteklemek ve faaliyetlerin gerçekleştiği mekânları ziyaret etmektir.
Spor Turizm Gelirleri
Dünyada spor turizminin büyüklüğü 180 milyar dolar düzeyinde. Uluslararası
hesaplamalarda çıkan ortalamalara göre spor turisti normal turistin yaklaşık iki katı kadar
harcama yapıyor. Türkiye’ye gelen turistin ortalama harcaması 824 dolar, buradan hareket
edildiğinde spor amaçlı gelenlerin ortalama harcaması 1.648 doları buluyor. Dünyada spor
turizminin büyüklüğü 180 milyar dolar düzeyinde. Uluslararası hesaplamalarda çıkan
ortalamalara göre spor turisti normal turistin yaklaşık iki katı kadar harcama yapıyor.
Türkiye’ye gelen turistin ortalama harcaması 824 dolar, buradan hareket edildiğinde spor
amaçlı gelenlerin ortalama harcaması 1.648 doları buluyor (Tursab 2014).
Türkiye’de spor yapan yabancı turistlerin sayısı 550 bini aştı. Bu turistlerin yaptığı
toplam harcamalar da 900 milyon doların üzerine çıktı, 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı.
Türkiye, düzenlenen ve düzenlenecek uluslar arası spor etkinlikleri baz alınarak hesaplanan
Küresel Spor Endeksi’nde 14’üncü sırada yer alıyor. Türkiye’de son 8 yılda bu çapta 14 etkinlik
düzenlendi. Etkinlik sayısında Türkiye dünya 18’incisi konumunda. Futbol turizminde yaklaşık
bin 200 takım Türkiye’de kamp yapıyor. Birden fazla yapanlarla birlikte bu yılda 2 bin 500’ü
buluyor. Futbol kampı yapanların yarattığı direkt hacim 100 milyon doların üzerinde.
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Antalya’da kamp yapan futbol takımlarının yüzde 90’ını yabancılar oluşturuyor. Golf için
gelenlerin sayısı 160 binin üzerinde. Belek’te 2014’te 17 golf sahasında 513 bin 216 oyun
oynandı. Türkiye’de toplam golf sahası 28 adet, bunun 21’i Antalya bölgesinde. Belek’te
oynanan oyunların yüzde 30’luk kısmını Almanlar oluşturdu (Tursab 2014).
Sonuç Olarak; Dünyada çok hızlı büyümesine rağmen, Türkiye’de spor turizminin
hacmi henüz düşük seviyelerde. Bu konuda son yıllarda hız kazanılsa da halen atılması gereken
adımlar bulunuyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

Spor turizminin gelişmesi için Türkiye

turizminden yüzde 70’ler düzeyinde pay alan Antalya ve İstanbul dışında da spor tesisleri
oluşturulmalı. Dünyada pazarlaması yapılacak özel spor turizmi destinasyonlar belirlenmeli.
Türkiye bu noktaları gerekirse tek tek gerekirse bir paket olarak pazarlamalı.

Türkiye

tanıtımlarda spor ve sağlıklı yaşam ülkesi olarak konumlanmalı. Spor destinasyonu olarak
belirlenecek şehirlere yurt dışından direk uçak seferlerinin yapılması sağlanmalı. Bazı ülkelerde
spor turizmi toplam turizm gelirlerinin yüzde 25’ine kadar varan kısmını oluşturabiliyor.
Türkiye’nin de spor turizminden elde ettiği geliri artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu
yönde uluslararası çapta düzenlenen etkinliklerin sayısı artırılmalı. Buna ek olarak sadece
etkinliklerle değil, bireysel olarak seyahat eden sporseverlere yönelik de ürünler geliştirilmeli.
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DEMRE’NİN KÜLTÜR TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Merve ZAYIM1
Özet
Turizm; genel anlamı itibariyle insanların gezip görmek, dinlenmek, yeni yerler
keşfetmek gibi ihtiyaçların karşılanması olarak tanımlanmaktadır. Zaman içinde meydana gelen
meydana gelen birçok değişim, imkânların artması ve yeni kaynak arayışı turizm algısını
değiştirmiştir. Bu durum turizmin çeşitlenmesine ve alternatif turizmin gelişmesine etki
etmiştir. Türkiye, alternatif turizm çeşitlerinden olan kültür turizmi için son derece zengin
kaynaklara sahiptir ve bu kaynakları sayesinde yerli ve yabancı turistler için bir çekicilik yaratır.
Çalışmamızda ele alacağımız Demre, bu açıdan son derece zengin bir görünüme sahiptir.
Bugün Antalya il sınırları içerisinde bulunan Demre’de yer alan Noel Baba Kilisesi, Myra ve
Andriake Antik Kenti gibi kültürel kaynaklar yıllardır yerli ve yabancı turistler için önemli bir
çekicilik unsuru oluşturmuştur. Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan sahamızda var olan
potansiyelin farkındalık oluşturulması adına ve bilinçli kullanım sayesinde korunması,
kullanımı, yaşatılması ve dolayısıyla da gelecek nesillere aktarımı için sürdürülebilirliğinin
sağlanması son derece büyük bir önem arz etmektedir. Biliyoruz ki plansız ve öngörülmeksizin
organik olarak gelişse dahi kendi içinde yıkıcı unsurları da barındıran bir büyüme, var olan
doğal ve kültürel mirasa zarar vermektedir. Bu etkilerin ortadan kaldırılması ve/veya en aza
indirilerek önüne geçilmesi öncelikli hedef olmalıdır. Çalışmamızda Demre’nin mevcut kültür
potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesi ve bu konudaki sorunlar ve çözüm önerileri
ele alınacaktır. Bu çalışma sayesinde Demre’nin ve dolaylı olarak çevresinin sahip olduğu
potansiyeli kullanılabilmesi ve mevcut değerlere sahip çıkılması esasının altı çizilecektir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kültür, Kültür Turizmi, Akdeniz, Demre
Abstract
Tourism; in general terms, it is defined as meeting people's needs to visit, to relax, to
discover new places. Many changes in time, increased opportunities and the search for new

1
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resources changed the perception of tourism. This situation has affected the diversification of
tourism and the development of alternative tourism.
Turkey has an extremely rich resource for cultural tourism, one of the alternative forms
of tourism and thanks to these resources, it creates an attraction for local and foreign tourists.
Demre, which we will consider in our study, has a very rich appearance in this respect. Cultural
resources such as the Santa Claus Church, Myra and the ancient city of Andriake, located in
Demre, which are located within the provincial borders of Antalya, have been an important
attraction element for local and foreign tourists for years. It is of utmost importance to ensure
the sustainability of the existing potential in our field, which is home to different civilizations,
for the sake of awareness, protection, use, survival and therefore transfer to future generations.
We know that even if unplanned and unplanned as an organic development, a growth that
contains destructive elements in itself harms existing natural and cultural heritage. Eliminating
and/or

minimizing

these

impacts

should

be

a

priority

target.

In this study, the potential culture of Demre and its evaluation and potential problems and
solutions will be discussed. This study will highlight the principle of using the potential of
Demre and its environment indirectly and taking the present values into consideration.
Key Words: Tourism, Cultur, Cultural Tourism, Mediterranean, Demre

GİRİŞ
Kültür genel sözlük anlamıyla; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün
maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin, bir
topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü anlamlarına
gelmektedir. (http://www.tdk.gov.tr:erişimtarihi02.07.2018).
Kültür, bir toplumun maddi ve manevi tüm alışkanlıklarını ve yaşayış özelliklerini
kapsamaktadır. Sahip olduğu bu geniş anlamıyla kültür, insanlar için görmek istedikleri çekici
bir unsur olma özelliği taşımaktadır.
İnsanların boş zamanlarında, isteklerini turizm sektöründe değerlendirme kararını
almalarıyla, onların bu isteklerine cevap vermek yatırım, tüketim, istihdam, ihracat ve kamu
gelirlerini arttırmak gibi ekonomik boyutları bulunan turizm faaliyeti, ülke ekonomilerinin
karşılaştığı ulusal ve uluslararası ekonomik sorunların aşılmasında üzerinde önemle durulan bir
sektör haline gelmiştir (AKOVA; 1998: 59).
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Turizmin gittikçe değişen, farklılaşan ve çeşitlenen imkânları ve anlayışı sayesinde
kum, deniz, güneş üçlüsünden ayrılan bazı alternatifleri de bulunmaktadır. Turizmin bir çeşidi
olarak öne çıkan kültür turizmi, farklı medeniyetler, gelenekler, yerler görme gibi birçok unsuru
içinde barındıran faaliyet çeşididir. Ayrıca turizm faaliyetinin bu çeşidi, tüm yıla
yayılabildiğinden durağan mevsimlere bağlı kalmaktan kurtulmuş olmakta ve böylece kesintiye
uğramadan ülke gelirine katkı sağlayabilmektedir. Türkiye de bulunduğu coğrafi konum
nedeniyle tarih boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birçok kültürün ortak
noktasında bulunmuştur. Bu sebeple kültür turizmi açısından son derece zengindir. Bu
potansiyelini yeteri ölçüde değerlendirememekte ancak bu konuda yapılacak çalışmalar ve
bilinçlendirme sayesinde daha da artması beklenmektedir. Doğayla uyumlu bir biçimde
yapılması gereken bu süreçler sayesinde, talepten doğacak ihtiyaçların dengeli bir biçimde
karşılanabilmesi ve buna bağlı gelebilecek yıkıcı zararların önüne geçilmesi asıl hedefi
oluşturmalıdır.
KÜLTÜR TURİZMİ NEDİR ?
Kültür genel ve yaygın anlamıyla, insanların maddi ve manevi tüm değerlerini
kapsamaktadır. İnsanların turistik açıdan bir yeri çekici bulması sadece kum, deniz, güneş
üçlüsünden farklı olarak kültürel açıdan kendini geliştirecek, farklı insanları ve ırkları tanıyacak
bir özelliğe doğru evrilmektedir. Elbette deniz, kum, güneş turizmi tamamen bitmiştir ya da
bitecektir demek mümkün değildir ancak insanların turizm anlayışı (özellikle eğitim seviyesi
yüksek turistlerin) değişmeye başlamıştır. Doğayı ve kültürleri daha iyi tanıma, doğayla iç içe
bir turizm hareketi daha çekici hale gelir olmuştur.
Dünyanın var olduğu günden bu yana merak duygusuyla birlikte gelişen yeni yerler
görme, farklı alanlar keşfetme isteği her daim diri kalmıştır. Aslında turizm faaliyetlerinin de
çıkış noktası olan merak duygusu insanları yeni yerler görme, yeni kültürler tanıma, yeni bakış
açıları kazanma, hayata farklı açılardan ve hayatlardan bakma imkânı, insanların zaman zaman
yer değiştirmesine, neden olmuştur. Yapılan bu hareketler tarihte keşif olarak anılan olayları da
beraberinde getirmiştir. İmkânların artması ve gelişen ulaşım sistemleri sayesinde uzaklar yakın
olmuş ve gidip görülmesi istenilen yerler ulaşılabilir olmuştur. Turizm faaliyetlerinin önemli
bir unsuru olan ulaşılabilirlik günümüzde son teknoloji ve ulaşımla beraber çok daha kolay ve
hatta ucuza mâl edilerek yapılabilmektedir. Çeşitli bütçe ve imkânlara göre şekillenen turizm
faaliyetlerinin farklı bir türü olan kültür turizmi, -özellikle son zamanlarda- artma eğilimine
girmiştir.
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Anadolu, tarihin her döneminde çeşitli uygarlıklara, imparatorluklara ev sahipliği
yapmış önemli bir kültür beşiğidir. Barındırdığı bu kültürel çeşitlilik Anadolu’nun her zaman
dikkat çekmesine olanak sağlamıştır. Nitekim dünyanın birçok yerinden yabancı turistin merak
ettiği bir saha olmuştur. Yoğun ziyaret faaliyetleri sayesinde Anadolu’nun kendi değerini
bilmesine ve fark etmesine de imkân sağlamıştır. Buradaki halk da giderek bilinçlenmiş ve bunu
gelir kaynağına dönüştürmeye başlamıştır.
“Tarihsel kaynaklar, geçmiş medeniyetlerin ve geçmiş çağların yaşayan fiziksel
kalıntılarıdır. Bunlar arasında mimari, coğrafi görünüm ve arkeolojik özellikler kadar,
geçmişten buyana gelen, günlük yaşam için önemi olan unsurlar da yer alırlar. Önemli tarihsel,
dini ya da mitolojik olaylar da, bunların meydana geldikleri yerler de tamamen değişmiş ya da
geçmişten hiçbir delil kalmamış olsa da, tarihsel kaynak olarak kabul edilebilirler” (ÖZGÜÇ;
2007: 71). "Kültürel turizm" kavramı çok karmaşık olmakla birlikte çok çeşitli turizm
faaliyetlerini içine alan bir kavramdır. Bir ulus ya da etnik grubun "kültür" ü hayat tarzı, değer
yargıları ve normlarıyla tanımlanabilir; yani, dini, dili, gelenek ve davranışları, sanatı icra
yolları (müzik, dans ve tiyatro) ile siyasal ve toplumsal örgütlenme yollarının bütününü kapsar.
Kültürel turizm, bu nedenle, insanların kendi kültürlerinin eğlence yanlarıyla birlikte, diğer
grupların kültürlerine de açık olan yanlarıyla ilgili turizm faaliyetlerinin tümünü kapsar.
Kültürel kaynaklar da yalnızca sanatsal faaliyetlerin (opera, bale, tiyatro gibi kültürel
özelliklerden show, kabare ve pop konserleri gibi popüler kültür faaliyetleri şeklindekilere
kadar) icrasına değil, aynı zamanda da mevcut kültürlerin diğer özelliklerine de dayanır.
Bunların yanı sıra dünyanın farklı insanların giyim-kuşam, mutfak, dinsel özellikler, gelenek
ye görenekleri de yer alır (ÖZGÜÇ; 2007: 76-77).
Kültür turizmi; kültür turistlerine göre farklı anlamlar içermekte birlikte, her insanın
kendi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda şekillenmektedir. Kültürel mirasa olan merak ve ilgiyle
birlikte yerli ve kendi kendine hizmeti içerir (MCKERCHER VE DU CROS; 2012: 3).
İnsanların yeni yerler ve kültürler görmek ve kültürel deneyimler kazanmak için yaptıkları
seyahatlere kültür turizmi denilmektedir (RİCHARDS; 1996: 13-14). Kültür turizmi; turizm,
kültürel miras varlıklarının kullanımı, tecrübe ve ürünlerin tüketimi ve turist unsurlarını
kapsamaktadır (MCKERCHER VE DU CROS; 2012: 6-7). Kültürel turizm, insanların farklı
insanları ve onların yaşayış şekillerini tanımak, yeni deneyimler kazanmak, farklı kültürel
miraslar hakkında bilgi edinmek ve görmek, geleneklerini, dinlerini ve farklı mutfakları vs.
tanımak için yaptıkları aktivitedir. İnsanların kültürel çekicilikleri görmek için daimi
yaşadıkları yerden bir süre uzaklaşmaları ve kültürel doyuma ulaşmak için yeni bilgi ve
deneyim kazanmalarıdır (https://www.academia.edu:erişimtarihi24.10.2018).
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Gelişen ve değişen dünyada turizm isteklerinin ve yönelimlerinin değişmesi, kıyı turizminin
belli bir doyuma ulaşmış olmasından ve insanların yeni arayışlar içinde olmasından kaynaklanır
olmuştur. Bunların yanı sıra, kültür turizmi tüm yıla yayılabildiğinden zaman kısıtlaması
ve/veya zaman sınırlaması olmamaktadır. Ülkelerin gittikçe kültür turizmi gibi alternatif turizm
çeşitlerine yönelmesinin sebebi bu ekonomik değerinin yıl boyu sürmesindendir. Bu turizm
çeşidinin ekonomiye katkısı yıl boyu sürdüğünden ve diğer kitle turizmi gibi büyük maliyetler
gerektiren altyapı tesislerinin yapılması gerekmediğinden üzerinde yoğunlaşılan bir turizm
çeşidi olmuştur. Bu turizme artan talep ve mevcut kültür kaynaklarının korunması ve halkın bu
konuda eğitilmesi de son derece önem arz etmektedir. Kültür turizm kaynakları, oldukça çeşitli
olabilmektedir. Farklı uluslara ve ırklara ait çeşitli yapıları, değerleri, kalıntıları görmek
insanlar için çekici bir unsur olmuştur. Teknolojinin geliştiği iletişim ve ulaşımın çok kolay
yapılabildiği günümüzde insanlar, bilinmeyeni daha az bilineni ya da daha önce görmedikleri
yerleri, değerleri ve kültürleri görmek istemeye başlamışlardır. Kültür turizmi bu sayede
gelişmeye başlamıştır ve var olan kapasitesini korumaya çalışmaktadır. Kaynaklarını koruması
ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması hem kültür açısından hem de ortak değerlerin
korunması açısından da son derece önem arz etmektedir.
ÇALIŞMA ALANININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Demre; Akdeniz Bölgesi Teke Yarımadası’nda denize kıyısı olan bir konumda yer
almaktadır. Güneyinde Akdeniz, kuzeyinde ve doğusunda Finike, batısında Kaş ilçeleri ile
sınırlanmaktadır. (Harita 1) İlçenin toplam olarak yüz ölçümü 472 km2’dir. Demre, Antalya’ya
147

km,

Kaş’a

48

km

uzaklıktaki

mesafede

yer

almaktadır.

(http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi25.10.2018). Üç tarafı dağlarla çevrili olup bir ova
üzerinde yayılış göstermiştir. Kuzeyi, doğusu ve batısı Toros Dağları ile kaplı bulunmaktadır.
Yükseltisi fazla olmayan Demre’de, dağlık alanlara doğru gidildikçe (Muskar, Balören)
karaçam, sedir, meşe ormanları bulunmaktadır. Demre Çayı’nın getirdiği malzemeler sayesinde
oluşan ova, verimli bir tarım arazisi niteliğindedir. Nitekim yoğun seracılık faaliyetleri
yapılmakta ve halkın geçim kaynağını tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Turfanda sebzecilik
bölge için son derece önemlidir. Bölgede Akdeniz iklimi hâkimdir ve yazları yoğun kuraklık
yaşanmaktadır. Doğal bitki örtüsü makidir ve portakal limon bahçeleri geniş alan
kaplamaktadır.1 Tektonik hareketlere bağlı olarak zaman zaman depremler yaşanmaktadır ve

1

Ancak son yıllarda artan inşaatlarla birlikte bir kısım portakal limon bahçeleri ve seraların yerini, genellikle mülk
sahiplerine ait binalar almıştır.
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çalışma alanımız II. derece deprem bölgesi kuşağında yer almaktadır. Yeraltı suyu bakımından
da zengin olan sahada, sondajla su çekilerek bahçe sulaması vb. yapılmaktadır.

Harita 1: Demre’nin Bulunduğu Konum

DEMRE’NIN KÜLTÜR TURIZM POTANSIYELI VE OLUMLU YÖNLERI
Demre’nin özellikle kültür turizm potansiyelinin güçlü yönlerine bakacak olursak;
Antik dönemde Likya olarak adlandırılan bölge içinde yer alan Demre, bugün sınırları içinde
birçok antik kenti ve önemli kültürel ve tarihsel kaynakları da barındırmaktadır. Hem
bulunduğu konum hem de tarihi geçmişi sayesinde dikkat çeken sahamızın, turizm açısından
potansiyeli yüksektir. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Demre, kıyı turizmi için de son derece
elverişli bir konumda bulunmaktadır. Kültürel miras açısından son derece zengin olan Demre,
önemli bir çekim merkezidir.
Demre’de antik döneme ait; Noel Baba Kilisesi, Myra Antik Kenti ve Tiyatrosu, Kaya
Mezarları, Andriake Antik Kenti (Çayağzı) ve Likya Uygarlıkları Müzesi, Sura (Soura) Antik
Kenti, Istlada (Hoyran) Antik Kenti, Tyrsa (Gölbaşı) Antik Kenti, Simena (Kaleköy), Kyaneai,
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Theimussa (Kale İskelesi-Üçağız), ve diğer antik kentlerden İsion (Beymelek) Kalesi, Trebenda
Antik Kenti, Tyberissos Antik Kenti, Taşdibi Antik Kenti, Muskar Papaz Kilisesi
bulunmaktadır ve bu alanlar özellikle de kültürel turizm için cazibe oluşturmaktadır
(KARATAŞ; 2010: 40-75). Ayrıca Kekova adaları, Batık Kent'in temiz denizi ve elverişli iklim
koşulları sayesinde coğrafi yönden de turizm için şanslı bir yerleşim yeridir. (Harita 3)

Harita 2: Demre’de Bulunan Antik Kentler ve Önemli Gezilecek Bazı Noktalar

Bugün Demre sınırları içinde yer alan önemli bir antik yerleşme olan Myra, eski Likya
dilinde “Yüce Ana Tanrıçasının Yeri” anlamına gelmektedir. Myra’nın bilinen yerleşme tarihi
M.Ö. 5. yy’a dayandırılmaktadır. Myra’da en eski arkeolojik veriler Kaya Mezarları’dır. (Foto
1) Aynı zamanda antik bir tiyatronun 11 bin kişilik kapasitesi bulunmaktadır (KARATAŞ;
2010: 25-26). (Foto 2) Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne adaydır. Antik
tiyatronun gerekli restorasyon çalışmalarıyla birlikte korunma altına alınması gereklidir. Bu
eserlere sahip olmak kadar korunmasını sağlamak da son derece önem arz etmektedir.
Tiyatronun yanında hamam ve mezar kalıntıları lahitler de o dönemi yansıtan bir başka
kalıntılardır. Dönemin önemli bir dini merkezi de olan Myra, döneminin 3 oy hakkına sahip
olan belli başlı şehirlerden ve Likya'nın 6 büyük metropolünden birisidir (Strabon, 2012: 245247). Siyasi bir niteliğe sahip olan Myra bu özelliğini uzun süre korumuştur. Likya Uygarlığı
döneminde önemli piskoposluk merkezi olan Myra, Aziz Nicholaos’ın başpsikopos olduğu
M.S. 2. yüzyılda Likya’nın başşehri olmuştur. Siyasi ve dini özelliği bulunan yerleşme
döneminin “En Parlak Kent” olarak anılmasına neden olmuştur (Dünden Bugüne Antalya-I;
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2012: 202). Bugün bu yerleşim, gerek depremler ve gerekse Demre (Myros) Çayı’nın getirdiği
alüvyonlar nedeniyle üzeri örtülmüştür. Demre, bu alüvyonların üzerinde daha güneyde
kurulmuştur (Strabon, 2012: 245-247).

Foto 1: Myra Kaya Mezarları
Kaynak: http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi30.11.2018.

Foto 2: Myra Antik Tiyatrosu
Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr:erişimtarihi30.11.2018
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Myra-Andriake Kazıları ile bir başka kalıntı da alüvyonların altından gün yüzüne
çıkarılmıştır. Noel Baba yani Aziz Nicholaos Kilisesi’nin bilinenin aksine toprak altında kalan
şapelinin birçok alanı, yapılan çalışmalar ışığında kültürel mirasa kazandırılmıştır. (Foto 3)
Yapılan

çalışmalar

ve

restorasyon

işlemleriyle

birlikte

şapel

anıt

müze

olarak

adlandırılmaktadır. Nicholaos’ın ölümünden sonra Myra halkı tarafından yapılan anıt ve daha
sonra yapılan bazilika yaşanan depremlerle zarar görmüştür. Zarar gören bazilika yerine kilise
inşa ettirilmiştir. Farklı dönemler yapılan ekleme yeniden inşa, onarım ve bakım çalışmaları
nedeniyle farklı dönemlerin izlerini taşımaktadır ve kompleks bir yapıya sahiptir. Aziz
Nicholaos Kilisesi, Orta Bizans Dönemi’nin en seçkin anıt mimari örneğidir (Dünden Bugüne
Antalya-II; 2012: 191). Bugün ziyarete açık olan müze yerli yabancı birçok turist için
görülmeye değer yerler arasındadır. Myra ya da Likya için değil tüm Ortodokslar için önemli
bir yeri olan Aziz Nicholaos denizcilerin azizi olarak geçer. İnançları gereği Aziz Nicholaos’ın
öldüğü gün olarak kabul edilen (bu bilgi kesin değildir) 6 Aralık’ta onu anmak tören
düzenleyerek ayin yapılmaktadır. (Foto 4) Bu dini törenlere çok sayıda Hristiyan inancında
insan katılmaktadır. Gelenekselleşen bu törenler yerli yabancı birçok turisti kendine
çekmektedir.

Foto 3: Noel Baba Kilisesi
Kaynak: http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi30.11.2018
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Foto 4: Noel Baba Kilisesi’nde Yapılan Ayinden
Kaynak: https://www.cnnturk.com:erişimtarihi30.11.2018
Demre’nin Çayağzı mevkiinde bulunan sazlık alandaki kuş cenneti de meraklıları için
bir cazibe merkezi olma özelliğine sahiptir. 1998 yılında kuş cenneti ilan edilen alan Çay Ağzı
mevkiinde yer almaktadır. Noel Baba Kuş Cenneti’nde belirlenen 149 kuş türü bulunmaktadır.
Bu kuş cennetindeki kuş türü sayısı, Türkiye toplam kuş türü sayısının yaklaşık %34’ünü
oluşturmaktadır (ÖZKAN; 2012: 22). (Foto 5) Ancak yakın zamanda geçen bir habere göre
flamingoların bu bölgeye geldiği ve kuş türü sayısının 150’ye çıktığı belirtilmektedir
(http://www.hurriyet.com.tr:erişimtarihi21.11.2018).

Foto 5: Noel Baba Kuş Cenneti
Kaynak: http://demre.bel.tr:erişimtarihi30.11.2018

404

I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium

2016 yılında ziyarete açılan Likya Medeniyetler Müzesi, Andriake antik kentinin
kalıntılarının yer aldığı liman ağzındadır. Myra’nın limanı olan Andriake yerleşmesi korunaklı
limanı sayesinde dönemin önemli ticaret merkezlerinden birini oluşturmaktaydı. Akdeniz
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Myra – Andriake Kazıları
başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik ile ekibi tarafından yürütülen kazılardan çıkan eserlerin
sergilendiği müze, 8 bölümden oluşmaktadır. 2703 m2’lik alan kaplayan ve Andriake antik
kentinin kalıntılarının da olduğu müzenin açık hava bölümünde liman yapıları, ticaret agorası
(Plakoma), kilise yapıları, hamam, liman çarşısı, 24 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde
ve 6 metre derinliğinde yeraltı su sarnıcı yer alıyor. Kapalı alanı ise; 7 odalı tahıl deposunun
(Granarium) restore edilerek çatısı kiremit örtü ile kapatılarak oluşturulmuştur. Burası 56 metre
uzunluğunda, 32 metre genişliğindedir. (Foto 6-7) Müzede Myra, Patara, Olympos, Arykanda,
Tlos, Ksantos antik kentlerinin verildiği salonlar yer almakta ve bu salonlarda Likya Tarihi ve
Coğrafyası, Epigrafisi, sikke, ekonomi ve sosyal yaşamı ile dini, kültürü, tarihsel gelişimi içinde
eserlerle kazılardan çıkarılan çeşitli kalıntılarla, salonların içeriklerine uygun bilgi panoları,
yapılan canlandırmalar ve çeşitli interaktif sunumlarla desteklenerek tanıtılmaktadır. Dönemin
teknik olarak ileri düzeyde olan aletlerini de kullanan ve bu hizmeti sunan liman, Andriake'nin
bugün kullanılmayan rıhtımında, içinde amphoralarla zeytinyağı, şarap gibi sıvı malzemenin
taşınmasını gösteren “Roma Dönem Ticaret Gemisi” canlandırması yer almaktadır.
Granariumun (tahıl depoları) önünde yer alan düzlükte limanın yukarısında yer alan yük
taşımak için makaralı kaldıraçlar, yapım aşamasında tekneler ve denizcilik malzemeleri
sergilenmektedir. Müze ve çevresinde yapılmış olan restorasyonlar, düzenlemeler ve çevrenin
dokusuna zarar vermeyen travers ve granit döşenmiş olan gezi yolları ve bu alanlarda yer alan
tanıtım

panoları,

vb.

ile

açık

hava

müzesi

niteliği

göstermektedir

(http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi23.11.2018). Likya Medeniyetleri müzesi Demre için
önemli bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Bir medeniyeti konu olan ülkemizdeki ilk müze
olma özelliğine sahiptir.
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Foto 6: Likya Uygarlıkları Müzesi
Kaynak: http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi30.11.2018

Foto 7: Likya Uygarlıkları Müzesi, Kuş Cenneti, Çayağzı Mevkii
Kaynak: http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi30.11.2018

Likya Yolu, özellikle son zamanlarda Treakking spor sevenlerin ve kültür rotalarına
katılanların uğrak noktası olmuştur. Fethiye'den başlayıp Antalya'da son bulan tarihi yürüyüş
yolu toplamda 535 km’dir (https://likyayolurehberi.com:erişimtarihi03.12.2018). Ayrıca
ülkemizin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu olan Likya Yolu, yol güzergâhlarındaki ziyaret
edilecek yerler açısından da son derece zengindir. (Harita 3) Ayrıca kamp alanlarını da
barındıran bu rota gittikçe parlayan bir kültür ve doğa yoludur.
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Harita 3: Likya Yolu Haritası
Kaynak: https://www.ntv.com.tr:erişimtarihi03.12.2018

Kekova Adası'nın karşı sahilinde antik kentlerden Theimussa yerleşimi yer almaktadır.
Eski yerleşime ait kalıntılar Kale İskelesi-Üçağız köyünün hemen doğusundadır. Yerleşmede
günümüze ulaşmış Likya dönemine ait liman kalıntıları ve lahit mezarlar bulunmaktadır.
Theimiussa yerleşiminin güneyinde Simena (Kaleköy), hem manzarası hem de antik, Orta Çağ
ve modern yerleşimin oluşturduğu tarihi dokusuyla günümüzde Likya'nın en ilgi çekici
şehirlerinden birisidir. Kekova Adası’nın kuzey kıyıları boyunca deniz suları içinde kalmış
antik yapı kalıntıları dikkat çekicidir. Batık kent olarak adlandırılan bu alanda yapıların bir
kısmı deniz altında kalmıştır (YAMAN KOCADAĞLI; 2012: 194-195). Çayağzı mevkiinden
yatlarla yapılan günübirlik turlarla çevre antik kentlere ulaşım ve geziler mevcuttur. Kekova
(Dolichiste (Batıkşehir), Simena Antik Kenti (Kaleköy), Theimussa (Kale İskelesi-Üçağız)’ya
yapılan turlar oldukça ilgi çekici ve görülmeye değer yerlere ulaştırmaktadır. Ayrıca buradaki
limanın sığ olması nedeniyle büyük kapasiteli ve hacimli yatlar kıyıya yanaşamamaktadır.
Bahsi geçen turlar daha çok küçük ölçek ve kapasiteli yatlarla sürdürülmektedir. Oldukça dikkat
çeken bu alan, yapılan tekne turlarıyla da birçok turisti kendine çekmektedir. (Foto 8)
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Foto 8: Simena, Batık Kent, Theimussa’ Yapılan Tekne Turlarından Bir Görünüm
Kaynak: http://www.habervitrini.com:erişimtarihi03.12.2018
27-28-29 Ekim 2018’da ve ilk olarak gerçekleştirilen “Outdoor ve Yörük Yemekleri
Festivali” bölge için oldukça umut verici bir gelişmedir. Demre'ye bağlı olan Likya Yolu
üzerindeki Kapaklı Mahallesi'nde geçen yıl kurulan Kapaklı-Hoyran Kültür Turizm ve
Kalkındırma Derneği öncülüğünde, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediye Başkanlığı ve
Kültür Rotaları Derneği'nin desteğiyle yapılan festival, çeşitli etkinliklerin yaşanmasına sahne
olmuştur (Foto 9) (http://www.hurriyet.com.tr:erişimtarihi03.12.2018). Ayrıca buradaki yerel
halkın çeşitli yöresel ürünlerini, yemeklerini vs. satışa sunma imkânı, buradaki kırsal turizmi
de destekler hatta entegre olur nitelikte olmasına imkân sağlamaktadır.
Kıyılardaki baskın olan deniz-kum-güneş turizminin farklı turizm çeşitleriyle entegre olması o
bölge için önemli ve farklı bir gelir kaynağına imkân verebilecektir. Turizmin belli bir yerde
yığılmasının önüne geçilmesiyle farklı alanlar turizmle tanışmış olur (SOYKAN; 2003: 2-4).
Bölgenin kültürel turizmini tamamlar ve destekler nitelikte olan deniz-kum-güneş turizmi, buna
benzer rotaların artması ve çeşitli etkinlik, festivallerin oluşturulması sayesinde birbirine
entegre olabilecek olan kırsal turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin zenginliği öne çıkacaktır.
Kırsal turizmi de destekleyecek olan organizasyonlar bölge için önemlidir.
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Foto 9: 27-28-29 Ekim 2018 Tarihinde Düzenlenen Festival Afişi
Kaynak: http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi30.11.2018

Bunların yanı sıra şifalı su kaynaklarına da sahip olan Demre, sağlık turizmi açısından
da önemli bir potansiyel sahibidir. Çalışma sahamızda bulunan ancak ayrıca ve daha kapsamlı
bir

çalışmayla

ele

alınması

gereken

bu

kaynaklar,

kültür

turizmi

kapsamında

değerlendirmediğinden ayrıntılı incelenmeyecektir. Soğuk bir su (burguç) ve içeriğinde
kükürtlü, sodalı olan kaynak içildiğinde, çeşitli mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, suya
girildiğinde de romatizma, cilt hastalıklarına, siyatik gibi rahatsızlıklarına iyi gelmekte olduğu
bilinmektedir. Önceleri atıl arazi durumunda olan alan, yapılan çevre düzenlemeleriyle
iyileştirilmiş ve halkın hizmetine açılmıştır.
Ayrıca Beymelek Lagünü’nden (Dalyanı’ndan) bahsetmek gerekirse, Demre Ovası ile
lagünün batı kıyılarına kadar sokulan alan kum, kil ve alüvyonla kaplı bulunmaktadır. Güney
sahili kum ve mille denizden ayrılmıştır. Görünümü üçgeni andıran gölün derinliği 2.5- 3m
kadardır ve 355 hektar alana sahip olan göl Türkiye'nin önemli doğal yaşam alanlarından biri
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olma özelliği göstermektedir. Göl içinde iki adet küçük ada bulunmaktadır. Göçmen kuşların
kışlama ve yaşam alanı konumundaki dalyanda 30'un üzerinde kuş türü yaşamaktadır.
Türkiye'de canlılığını koruyan ender sulak alanlardan biri olan Beymelek Dalyanı'nda çipura,
levrek, sargoz, 6 kefal türü, mırmır, yılan balığı başta olmak üzere 20'nin üzerinde balık türü
yaşamaktadır. Beymelek Dalyanı'nda yaşayan en özel canlı ise mavi yengeçtir. Dalyan alanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma
Enstitüsüne tahsisli olup, bu kurumun sorumluluk ve gözetimi altında bulunmaktadır (Foto 10)
(http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi03.12.2018).

Foto 10: Beymelek Lagünü (Dalyanı)
Kaynak: http://www.demre.gov.tr:erişimtarihi03.12.2018

Demre’nin bahsedilen kültür turizm kaynakları, kültürel miras değerleri ile birlikte
bölgeye avantaj sağlayan ve daha fazla çekici unsuru taşımasını sağlayan doğal güzelliklerinin
yanında plajları gelmektedir. Taşdibi ve Sülüklü Plajları hem bölge halkı hem de buraya gelen
insanlar için deniz, kum, güneş tatilinin vazgeçilmeleri arasındadır. (Foto 11-12) Temiz ve
korunmuş olmasının bunda payı büyüktür. Ayrıca Sülüklü Plajı’nda Caretta Caretta’ların en
önemli yuvalama ve yaşam alanlarının başında gelmektedir.
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Foto 11: Taşdibi Plajı

Foto 12: Sülüklü Plajı
Kaynak: http://www.geziantalya.com:erişimtarihi03.12.2018
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DEMRE’DE TURİZMİN VE KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ZAYIF YÖNLERİ
Demre’nin kültür turizm potansiyelini değerlendirememesinin nedenlerinin başında,
ulaşım koşullarının yetersizliği gelmektedir. Ulaşım sistemleri bakımında zayıf bir noktada yer
alması onun kısıtlayıcı özelliğini oluşturmaktadır. Finike-Demre arasındaki karayolunun son
derece virajlı olması, Antalya’dan ulaşım için ilçeler arası otobüslerin en son saat 20:00’ye
kadar çalışıyor olması gibi nedenlerle ulaşılabilirliği zedelenmektedir. Bu durum, burada
yaşayan halk için yeterli olsa da dışarıdan buraya gelecek turistler için olumsuz bir özellik
olmaktadır. Ayrıca en yakın havalimanının Antalya-Serik yolu üzerinde bulunması ve mesafe
olarak da uzak kalması bir diğer zayıf yönünü oluşturur. Demre’de farklı ören yerlerine antik
kalıntılara ve doğal güzelliklere ulaşımı sağlayacak şehir içi ulaşımı bulunmaması da bir diğer
zayıf yönüdür. Demre şehir içi ulaşımının olmaması da hem halk hem de burayı gezip görmeye
gelen insanlar için dezavantaj yartamaktadır.
Turizmin alt yapısı doğal ve beşeri kaynaklardır. Bu kaynakların değerlendirilmesi yine
buraya yapılacak yatırımlara bağlıdır. Doğal güzellikleri yaşamak, hissetmek ve paylaşmak için
konaklama tesisleri şarttır (DOĞAN; 2011: 23). Yapılacak olan tesislerin büyük ölçekli ve
bölgenin kapasitesini aşacak ve çevreye zarar verecek nitelikte olmaması gereklidir. Nitekim
yakın zamanda Sülüklü Plajı’nda inşa edilen otel Demre için avantajlı bir durum gibi görünse
de yer seçimi itibariyle Caretta Carettaların doğal yaşam alanını olumsuz olarak etkilediği
bilinmektedir.
Demre’de yakın zamanda artan, mülk sahiplerinin bahçe ve seralarını kat karşılığı bina
yapımına vermesi de bölgedeki tek geçim kaynağı olan tarım faaliyetlerini olumsuz
etkilemektedir. Yeşil alanların azalması, gittikçe artan yapılaşma, çevre doğal ve kültürel
kaynakların bu binaların arasında boğulması riski ile karşı karşıyadır. Her ne kadar planlı bir
yerleşme modeli izlense de uzun vadede yaşanan yer kayıpları doğal çekiciliklerinin zarar
görmesine neden olabilmektedir. Azalan portakal, limon bahçeleri Türkiye’nin turunçgil
açısından merkezi sayılan bölgede, bu özelliğini kaybetmesine de neden olacaktır. Buna bağlı
olarak azalan araziler halkın geçim kaynağını ortadan kaldırmaya başlamaktadır.
Sera atıklarının yakılması ve dere kenarına bırakılması hem hava, hem çevre hem de su
kaynaklarının kirlenmesine sebep olmaktadır. Ağır bir sanayiye sahip olmaması gibi özellikleri
sayesinde çevre için olumlu bir etki oluşturmasına rağmen, yapılan bu işlemler nedeniyle
çevreye zarar vermektedir. Bunun bilinçli bir şekilde çözülmesi bölge ve canlı hayatı için önem
arz etmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Demre’de yer alan antik kentlerin güncel durumlarına baktığımızda, birçoğunun
ziyarete açılmadığı, çoğu turistin buraya ulaşım imkânını olmadığı ve hatta bazılarının atıl
durumda olduğu bilinmektedir. Zamanla daha da iyileşen bakım onarım çalışmaları bu değerleri
gün yüzüne çıkarmakta ve nesilden nesile aktarımında yardımcı olabilmektedir. Tarihsel ve
doğal kaynakların turizmde etkin kullanılabilecek olması hem sosyolojik hem de ekonomik bazı
unsurları da beraberinde getirecek ve kültür turizmin şekillenmesinde gerekli altyapı
çalışmalarının ve yatırımların yapılmasına katkı sağlayacaktır. Değişen dünyada gittikçe
farklılaşan dinlenme, eğlenme ve dinlenme anlayışıyla birlikte insanlar farklı kültürleri merak
etmekte ve onları ziyaret etmek için kendilerine yeni rotalar belirlemektedir. Bu değişen
anlayışa hitap edebilecek bir yer olan Demre potansiyelini kullanmalıdır. Bilinçli ve planlı bir
şekilde yürütülmesi gereken bu süreç, dikkate alınmalıdır. Korunan ve sürdürülebilirliği
sağlanmaya çalışılan değerler, bölge halkının da etkisi ve yardımıyla daha kalıcı olabilmektedir.
Nitekim bu konuda halkın bilinçlenmesi ve bu turizm faaliyetinden kâr elde etmesi de uyum
sürecini hızlandırmaktadır.
Yaşanılan yerin alternatif bir geçim kaynağı oluşturması orada yaşayan halk için de ayrı
bir öneme sahiptir. Gelir kaynağının çeşitlenmesi tek geçim kaynağı olan tarıma da destek
olabilecek kapasitededir. Kültür turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılabiliyor olması bunu
tamamlar niteliktedir. Tek bir geçin kaynağına bağımlı olmadan yaşanılan yerin bu avantajını
bilinçli bir şekilde kullanmak, kaynakların bozulmaması ve yıpranmaması, zarar görmemesi
hayatî önem taşımaktadır.
Bu yıl birincisi gerçekleştirilen Outdoor ve Yörük Mutfağı Festivali sayesinde, yerel
halkın yöresel yemek ve ürünlerini tanıtma, satışa sunma imkânları ekonomik anlamda önemli
bir adımdır. Bu gibi festivallerin artması, bölgenin kapasitesi ölçüsünde değerlendirilmesi
gereklidir. Alternatif bir destek olması beklenen bu gibi festivaller bölgenin tanıtımını ve
reklamını yapacak, buraya olan ilginin artmasına yardımcı olacaktır. İstenilen ve desteklenen
organik büyüme, çevreye uyumlu, doğayla dost, bilinçli bir şekilde olmalıdır. Bu seviyede
gerçekleşmediği taktirde yaşanılabilecek olumsuzlukların örnekleri hem ülkemiz hem de
dünyada mevcuttur. Yaşanabilecek olumsuzlukların ve zararın en minimum seviyede tutulması
ve hatta bunun oluşmasını engellemek öncelikli amaç olmalıdır.
Bütün bunların ışığında gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama ihtiyacının
karşılanması da öne çıkan bir sorun halindedir. Doğaya ve çevreye uyumlu, duyarlı küçük
pansiyon, bungalov tarzı konaklamanın yaygınlaşması gereklidir. Yapılacak büyük oteller ve
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sahil işletmeleri gibi tesisler bu doğal düzene zarar verecek en nihayetinde bölge, kapasitesi
üstünde yük alacak, mevcut olan kültürel ve doğal kaynaklar olumsuz etkilenecektir. Planlı,
bilinçli ve en önemlisi bu değerlerin, doğal güzelliklerin gelecek nesillere aktarımının
sağlanması, sürdürülebilir bir biçimde ele alınması önem taşımaktadır.
Yapılacak yatırımların öncelikli amacı bölgenin kültürel mirasını korumaya ve
sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olması gerekmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra doğal
güzelliklerin korunması da son derece önemlidir. Birbirini tamamlar nitelikte olan kültürel
miras özellikleri ve doğal güzellikler bölgeye eşsiz bir nitelik kazandırmaktadır. Bilinçlenme
ve bunu hayatın içinde var olmasını sağlama kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olacaktır.
Çevre ve hava kirliliği gibi olumsuzluklar yaratan sera atıklarının yakılması ve muhtelif
yerlere bırakılmasının önüne geçilmelidir. Bu konuda yapılacak geri dönüşüm mekanizmaları
sayesinde çevre korumasının sağlanması gereklidir.
Sazlık alanların bulunması, bahçe sulaması gibi nedenlerle sivrisineğin fazla olması hem
halk için hem de buraya gelen turistler için olumsuz bir etki yaratmaktadır. Ayrıca çevreye
bırakılan sera atıkları da buna zemin hazırlamaktadır. Yapılan ilaçlama çalışmalarıyla nispeten
azaltılsa da, buna daha kalıcı çözümler getirilmeli, özellikle sineklerin kulukça dönemlerinde
ilaçlama yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken ve sağlık açısından da oldukça önemli olan bu
durum ele alınması gereken başka bir unsurdur.
Ulaşım sistemleri için yerel bazda bile olsa çözüm getirilmeli, ancak bu çözüm
Demre’nin var olan kapasitesini aşmamalı, gürültü, trafik gibi problemleri beraberinde
getirmemeli ve bölge çehresini bozulmamasına gayret edilmelidir. Antalya ve çevre ilçelerden
gelen ilçeler arası otobüslerin saatleri de en azından hafta sonu ve özellikle de yaz aylarında
uzatılmalı ve sefer sayıları arttırılmalıdır. Talebe göre şekillenecek olan bu arzlar için gerekli
tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca merkezden nispeten uzakta sayılabilecek ören yerlerine
yapılacak şehir içi ulaşımının planlanması gerekmektedir. Yapılacak bu düzenlemelerle
örneğin; ören yerlerinin çevresindeki halk için yöresel lezzetlerin ve ürünlerin satışa sunma
imkânı bulmasıyla gelir elde edilebilir olması beklenebilmektedir.
Bahsedilen özellikleri sonrasında, Demre’nin mevcut potansiyeli ve bu potansiyelin
değerlendirilmesinin son derece bilinçli yapılması ve tek amacın maddi gelir elde etmek
olmaması önemlidir. Bu bağlamda yapılabilecek tanıtımlar, çalışmalar, projeler, yatırımlar bu
yönde olmalı ve bölgenin organik değerinin korunması gerekmektedir.
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NOTLAR:
…………………………………………………………………………………..

417

