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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.  
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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. 

 

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  

KIRSAL KALKINMADA TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI 

DESTEKLEME KURUMU (TKDK)’NUN ROLÜ VE İŞLEVLERİ: 

KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ 
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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 HALIGÜR-  

SİLİFKE’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 ŞİRİN-   

TEPKİ 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 

 

Mehmet BEYAZGÜL-Erdinç KARADENİZ  

ÇİMENTO HARÇLARININ BOHME AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNDE 

ÇELİK LİFLERİN ETKİSİ 
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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  

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINI ETKİLEYEN PSİKOSOSYAL RİSK 

FAKTÖRLERİ (2016-2017-2018 KARŞILAŞTIRMASI) 

 

Umut ERGÜN-Funda KAHRAMAN-Uğur EŞME   



7 

 

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 Pre-

Feasibility 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  

Mahmut KABAKULAK- Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU-Serdal ARSLAN  

TARIMSAL DEĞER ZİNCİRİ  

Esra KADANALI-Şekip YAZGAN  
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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  

MİKROALGAL BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI VE 2015-2016 

DÖNEMİNDE ERDEMLİ SAHİLİNDE MİKROALG TÜR 

KOMPOZİSYONUNUN VE HAFTALIK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

 

Merve KONUCU-Elif Eker-DEVELİ  
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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  

Dilek SAY-Mustafa Kadir ESEN-Nuray GÜZELER  

GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Levent SON-Aşkın BAHAR  
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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 GEÇGEL-  

MEDİKAL 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 ERDEN-  
ÇUKUROVA’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  
6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK MOTİVASYON VE SİBER 

ZORBALIĞIN İNCELENMESİ 
 

A. Nasır TÜRK – Fatma Sema GÜRKAN  
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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  

LOKMÂN HEKÎM EFSANELERİNİN MİTOLOJİK İZLERİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 

Birsel ABİHA ÇAĞLAR  

HEMŞİRELERDE OKSİDATİF STRES  
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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 ZAMAN- 

TANIM ALANI YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ 

 

Hüsamettin KIZMAZ- Tuğçe SEVİL YAMAN  

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" 
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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  

HYBRID ENERGY AGRICULTURAL IRRIGATION IN MERSIN 

REGION 

 

Mehmet ZİLE  

ENERGY SOURCES OF THE MEDITERRANEAN REGION AND 

CURRENT ENERGY PRODUCTION 

 

Mehmet ZİLE  
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Mavi Büyüme, Çevresel Kazanımları ve Mersin İli Potansiyeli 

Ceyhun AKARSU1 

H. Elif Gülşen AKBAY 

Halil KUMBUR 

Özet 

Günümüzde küresel boyutta gerçekleşen nüfus artışı ile birlikte; gıda ve enerji krizleri 

ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu krizleri aşmak adına doğal kaynakların; sürdürülebilir, akıllı ve 

kapsayıcı büyüme başlıkları altında yol haritaları çıkartılması üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Yerkürenin dörtte üçünü oluşturan ve canlı hayatı için çok büyük öneme sahip deniz ve 

okyanuslar bu krizlerin çözümü adına büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Deniz ve 

okyanusların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile “mavi büyüme” adı altında; sucul 

yaşamın sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve 

deniz/okyanus kaynaklarının son teknoloji ürünleri ile değerlendirilmesi üzerine araştırılmalar 

devam etmektedir. Bu derleme çalışmasında, mavi büyüme kapsamında gerçekleştirilen 

araştırmalar; çevre ve iklim değişikliği, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve yenilenebilir 

kaynakların sürdürülebilir yönetimi sorunlarının çözümüne sağladığı katkılar ele alınarak 

incelenmiştir. Ayrıca Mersin İl’i mavi büyüme potansiyeli, konu ile ilgili güncel veriler ve 

yönetim planları ele alınarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Biyoekonomi, Deniz ekosistemi, Mavi büyüme, Sürdürülebilir 

büyüme 

 

Abstract 

Blue Growth, Its Environmental Benefits and Potential in Mersin 

Depending on global population growth, the need for food and energy requirements has 

increased. In order to over come these crises; studies on sustainable, inclusive and intelligent 

growth of natural resources were carried out. The seas and oceans which cover the three quarter 

of the earth, have vital importance for alternative solutions. Researches on a new activity called 

“bluegrowth” were under way that contains sustainable use of aquatic life, the realization of 
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sustainable fishing activities and evaluating products with the latest technology.  In this 

literature review, the contribution of research topics carried out within the scope of blue growth, 

on environmental and climate change, sustainable management of renewable resources are 

examined. In addition, the potential of Mersin has been discussed with projects that can be 

carried out within the scope of blue growth. 

KeyWords: Blue growth,  sustainable growth, bioeceonomy, marine ecosystem 

 

Giriş 

Yeryüzünün %71’i okyanus ve denizlerle kaplıdır. Dolayısıyla gıda, enerji, hammadde 

ürünlerinin temininde önemli bir role sahiptir. Su kaynakları kullanımının yönetilmesi, yakın 

zamanda getirilen bir kavram ile daha farklı bir boyut kazanmıştır. “Mavi büyüme” olarak 

adlandırılan bu akım, son zamanlarda karmaşık deniz sosyal-ekolojik sistemlerin daha bütüncül 

yönetimi için yapılan çağrıların en yenisi ve en etkilisidir (Eikeset ve diğ., 2018) 

Mavi büyüme kavramının kökleri 1960 yılından beri uluslararası toplumların odak 

noktası olan sürdürülebilir kalkınmanın kavramsallaştırılmasına kadar uzanmaktadır. Ülkeler, 

yaşanan ekonomik sıkıntıları ve açlıkla mücadelenin çözümünü 2000’li yılların başında “yeşil 

büyüme” akımı çerçevesinde aramıştır (Najam ve Cleaveland, 2003). Karasal ekosisteme bağlı 

büyüme üzerine kurulu bu akım uygulamalarına devam edilirken birkaç ada ülkesi, okyanus ve 

iç denizlerin çok yönlü kullanımına dayalı mavi büyümenin önemine dikkat çekmeye 

çalışmışlardır (Ababouch, 2015). Rio +20 konferansında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) bu görüşleri destekmiş ve uluslararası topluma sürdürülebilir bir tarım 

ekosistemi tarafından sağlanan sağlıklı bir okyanus ekosisteminin mavi bir büyümenin 

önkoşulu olduğu mesajını vermiştir (BM, 2012). Bu tarihten itibaren Mavi Büyüme kavramı 

yaygın olarak kullanılmış ve birçok ülkede bölgesel ve uluslararası düzeyde su yönetiminde 

önemli hale gelmiştir. Mavi Büyüme girişiminin hedefleri, bu sektörlerden çevresel bozulmayı 

en aza indirirken ekonomik ve sosyal faydaları en üst düzeye çıkarmaktır. Bu hedefler, Avrupa 

Komisyonu 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile yakından ilişkilidir. 

Bu çalışmanın amacı, uluslararası boyutta mavi ekonominin ve mavi büyümenin 

kavramlarının anlamını ve kapsamlarını incelemek, bunları çevresel bir muhasebe çerçevesinde 

sürdürülebilirlik ve ekosistem hizmetleri gibi kavramlarla tutarlı bir şekilde ilişkilendirmeye 

çalışmak ve Mersin İli’nin Mavi Büyüme kapsamında potansiyeli incelemektir.  

 

Literatür Araştırması 
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Mavi Büyüme’nin Birleşmiş Milletlerce vurgulanmasına paralel olarak Avrupa 

Komisyonu okyanus ekonomilerinin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ele alındığı ve 

ekosistem temelli yönetim kavramının vurgulandığı 3 ayrı bildirge yayınlamıştır (Green Paper, 

2006; Avrupa Parlementosu, 2008; Avrupa Parlementosu, 2014). Bu bildirge kapsamında üye 

ülkeler deniz suları için bir strateji geliştirmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu suların kullanımının 

ve deniz ortamındaki bozulma maliyetinin ekonomik ve sosyal bir analizini gerçekleştirmelidir. 

İdeoloji olarak yapılması gerekenler; ekonomik ve sosyal analizler, piyasa faaliyetleri (örneğin 

su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık, turizm, denizcilik ve gemi yapımı, madencilik ve 

hidrokarbon ekstraksiyonu) ve piyasa dışı faaliyetler (dalış, balıkçılık sporu gibi eğlence 

etkinlikleri) araştırılması, ayrıca dolaylı kullanım değerleri (örneğin karbon salınımı, besin 

döngüsü vb.) ve kullanım dışı değerler (varlık değerleri vb.) hakkında raporların 

hazırlanmasıdır (Plan Bleu, 2015).  

Ancak ülkelerce atanan komite yetkilileri, veri sınırlamalarından dolayı, teorik fikirler 

ile kısa vadede pratikte yapılacaklar arasında önemli bir fark olduğunu kabul etmişlerdir. Bu 

nedenle yaklaşım için komiteler tarafından 2 seçenek sunulmuştur (Avrupa Komisyonu, 2014). 

Birincisi; çalışmalarda piyasa ve piyasa dışı faydalar değerlendirilerek planlamalar 

gerçekleştirilecektir. İkinci seçenek ise sektörün ekonomik boyutu, üretim değeri, katma değer 

ve çalışan sayısı baz alınarak planlamalar gerçekleştirilecektir. Letonya ve Birleşik Krallık 

dışındaki tüm ülkeler ikinci seçeneği baz alarak gerekli adımları atmaya karar vermiştir 

(Mulazzani ve Malorgio, 2017).  

Yapılan çalışmalarda Mavi Büyümenin sürdürülebilirliğinin temelini oluşturacak 5 ana 

(yenilenebilir enerji, madencilik, kültür balıkçılığı, biyoteknoloji, deniz ve kıyı turizmi) ve 4 alt 

sektör (tersanecilik, taşımacılık, balıkçılık ve açık deniz madenciliği) belirlenmiştir 

(SOCLIMPACT, 2018).  

Bu sektörlerin hepsinin aynı anda kalkınması mümkün olmamakla birlikte; gelecekteki 

potansiyel ve ulus ötesi unsurlarla birlikte, bir ülke için en uygun denizcilik sektörünü seçmenin 

kriterlerinden biri, bir sektörün ağır büyümesi nedeniyle eylemlerin aciliyetidir. Örneğin 

Avrupa, Mavi Büyüme’nin ilk zamanlarında diğer kıtalara kıyasla deniz üstü rüzgar enerji 

kaynakları ve deniz canlılarının besin maddesi kullanımında yüksek oranlara sahipken, 

günümüzde bu durumun üstünlüğü Asya kıtasına geçmiş durumdadır (Avrupa Komisyonu, 

2012).  

Bununla birlikte sektörel büyümeler beraberinde ekosistem deformasyonlarını 

beraberinde getirmiştir. Yukarıda bahsedilen sektörlerinde, dikkat edilmediği takdirde deniz 
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ekosistemlerine büyük zararlar getirmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda mavi büyümenin 

çevresel etkileri birçok araştırmacı tarafından araştırılmıştır.  

Boonstra ve diğ. (2018), yakalama balıkçılığının gelişmesi için mavi büyümenin terim 

ve yararlılığını tartışmışlardır. Yazarlar, yakalama balıkçılığının belirli gelişme yollarının mavi 

büyüme olarak nitelendirilebileceğini savunmak için yoğun ve kapsamlı büyümeyi 

karşılaştırmışlardır. Ayrıca, mavi büyüme ideolojisi ile yakalama balıkçılığının daha 

sürdürülebilir kılınması için 3 ayrı temel eksiklikleri de belirtmişlerdir. Bunlar; sertifikasyon 

yoluyla değer katmak, balıkçılık operasyonlarında kaynakları daha verimli kullanmak ve 

balıklarını meta olarak yükseltmek için teknoloji geliştirme ve uzmanlaşmadır. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler ışığında yazarlar, mavi büyümenin deniz kaynaklarına dayanan 

ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken, ekosistem bozulmalarını, aşırı kullanımlarını ve 

kirliliğini önlediğini ifade etmişlerdir.  

Hilborn ve Costello (2017), yaptıkları çalışmada küresel balıkçılığın% 78'ini oluşturan 

4713 balık stokunun potansiyel yakalama, bolluk ve karının yanı sıra geçmiş ve şimdiki durumu 

özetlemişlerdir. Mavi Büyüme ile uygulanabilecek yönetim metotların, firmaların kârı üzerine 

etkilerinin araştırıldığı çalışmada, çoğu balıkçılık firması için daha iyi yönetimin daha yüksek 

karla sonuçlanabileceğini bulmuşlardır. Yazarlar, doğru yönetim planı için balık stok 

miktarlarının gözden geçirilmesi gerektiğine ve stoklamaların orantılı olması için belirli balık 

türleri üzerine yoğunlaşılması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca, Asya'nın balık bolluğunu 

arttırmak için en büyük fırsatı sağladığını belirtmişlerdir. Özellikle de balıkçılık reformunun 

neden olduğu artan karların balık avı baskısının azalmasına yol açacağına ve okyanusların, 

milyarlarca insan için gıda, istihdam ve gelir sağladıkça, balık avlama baskısı ve sürdürülebilir 

balıkçılık küresel gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip olacağına dikkat çekmişlerdir.  

Doğru yönetim planı uygulanması ile birlikte balıkçılık sektörü ve balıklarının tür 

devamının sağlanması bunun gibi birçok çalışma tarafından sağlanmış olsa da diğer sektörlerde 

uygulanacak Mavi Büyüme’nin çevresel etkileri üzerine yapılan araştırmalar nispeten kısıtlı 

kalmıştır. Bunun nedeni ise her ekonomik faaliyet için, ekosistem varlıkları üzerindeki dolaylı 

etkilerini (yani dışsallıkları) anlamanın önemli ve bir o kadar da zor olmasıdır. Belirli bir 

faaliyet için (Ör., balıkçılığa veya madenciliğe) eklenen değerler hesaplandığında, arazi 

dönüşümüne, kirliliğe veya biyoçeşitlilik kaybına bağlı ekosistem bozulmasının ilişkili maliyeti 

hesaplanması gerekmektedir (Ecorys, 2012).  

Bu duruma çözüm Birleşmiş Milletler tarafından sunulmuştur. SEEA (The System of 

Environmental-Economic Accounting) çevreyi ve ekonomiyle olan ilişkisini ölçmek için 

uluslararası bir istatistik standarttır ve üç ana alanda ölçümü kapsamaktadır. Bunlar; 1- Çevresel 
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akı: Hem fiziksel hem de ekonomik şartlarda doğal girdilerin, ürünlerin ve artıkların çevre ile 

ekonomi arasındaki ilişki; 2- Çevresel varlık stoğu: Su veya enerji varlıkları gibi münferit varlık 

stokları ve hem fiziksel hem de parasal şartlarda ekonomik faaliyetler ve doğal süreçler 

nedeniyle bir muhasebe dönemi boyunca nasıl değiştikleri; 3- Çevre ile ilgili ekonomik 

faaliyetler: Çevresel koruma ve kaynak yönetimi harcamaları ve “çevresel mal ve hizmetlerin” 

üretimi dahil olmak üzere çevre ile ilgili ekonomik faaliyetlerle ilişkili para akışlarıdır 

(Birleşmiş Milletler, 2014). Temel çalışma prensibi ise şu şekilde açıklanabilir; tek bir ölçüm 

sisteminde su, mineraller, enerji, kereste, balık, toprak, arazi, ekosistem verileri, kirlilik ve atık 

vb. bilgiler bir araya getirilir. SEEA Sistemi bir dizi farklı hesaptan oluşur. Tüm veriler sisteme 

girilerek bir araya getirilir ve bu bilgiler temelinde tek bir sisteme çekmektedir. Tüm 

değişkenler göz önünde tutularak tek bir çıktı elde edilmiş olunur. Bu kavramlar diğer sistemler 

ile uyumlu olduğu için, bu çevresel bilgiler daha sonra ekonomik bilgilerle entegre edilebilir 

(Mulazzani ve Malorgio, 2017). 

Bununla birlikte bazı yönetimsel müdahaleler ile Mavi Büyüme’yi daha çevreci ve daha 

ilgi çekici olmanın yöntemleri de uygulanmaktadır. Mavi Büyüme kapsamında yapılacak 

adımlarla birlikte deniz yosunlarının daha çok yayılması öngörülmektedir (Brodie ve N’Yeurt, 

2018). Yapılan araştırmalarda gelgit bataklıkları ve deniz yosunu yatakları gibi sığ kıyı su 

ekosistemleri artık temel doğal karbon havuzlarını yönetme yaklaşımımızın kritik bir parçası 

olarak görülmektedir. Bu önemli kıyı habitatlarının, birim alan başına, karasal sistemlere göre 

çok daha yüksek bir oranda karbonu sabitlediği ve karasal orman sistemlerine göre karbonun 

uzun vadede daha etkili olduğu görülmüştür (Hejnowicz ve diğ, 2015). İklim değişikliği ile 

mücadelede deniz yosunlarının büyük katkısı olacağı görülmektedir. 

Dünya genelinde okyanus kirliliği mavi büyümenin en büyük engeli olarak 

görülmektedir (Blue Growth, 2018). Bu kirlilik parametresinin en başında ise plastik 

gelmektedir. Deniz ve okyanuslardaki plastik kirliliği, hem çevresel kirlilik hem ekonomik 

maliyet oluşturmaktadır. Farklı plastik ürünlerin parçalanma süreleri de farklılık 

göstermektedir. Ayrıca bu süreç denizin derinliklerindeki güneş ışığı, oksijen eksikliğinden ve 

su hareketliliğinin çok az olmasından dolayı daha da uzayabilmektedir. Bu sebeple de maddeler 

çöker ve parçalanmadan öyleye kalmaktadır. Deniz tabanına çökmüş olan atıkları oradan 

toplamak, verilmiş olan zararı daha da artırabilmektedir. Yine de Ülkelerin, Mavi Büyümenin 

ekonomik potansiyeli dolayısıyla okyanus kirleticileri ile mücadele konusunda artan çalışmaları 

ve geçmişten günümüze deniz/okyanus kirliliği ile mücadele eden özel kuruluşların (Surfrider 

Foundation, Oceana, The Blu, 5 Gyres, Take 3 vb.)  bir araya gelmesi ile okyanus yüzeyinde 
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yüzer halde bulunan plastiklerin toplanması ve ortamdan uzaklaştırılması hususunda büyük 

ilerleme kaydedilmiş durumdadır.  

Mavi Büyüme kapsamının temelini oluşturan sürdürülebilir kalkınma için deniz 

taşımacılığı şarttır, çünkü dünya güvenli ve verimli bir uluslararası nakliye endüstrisine 

dayanmaktadır. Ancak birçok ülke bu potansiyelden yararlanmak için hazırlıksızdır (Pohjola 

ve diğ, 2018). Bu bağlamda eksikliğin farkında olan Uluslararası Denizcilik Kurumu (IMO) 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri geliştirmek için küresel süreçle uyumlu olarak, ülkelerin 

deniz taşımacılığı altyapısını güvenli, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde geliştirmeleri için 

bir plan sunma amacıyla bir Sürdürülebilir Deniz Ulaştırma Sistemi konsepti geliştirmiştir 

(IMONews, 2013). Bu kapsamlı düzenlemenin yürürlüğe konması ve teknik yardımın 

sağlanmasına yönelik bu yaklaşım ile üye ülkelerin denizcilik kapasitelerinin güçlendirilmesi 

ve ulusal deniz ulaştırma politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde katkı sağlanmıştır 

(Lister, 2015).  

 

Mersin İli Potansiyeli 

15.853 km2'lik yüzölçümü ve  1.773.852'lik nüfusu, 321 km deniz sınırı ve 608 km kara 

sınırı bulunan Mersin, nüfus bakımından Türkiye'nin 11. büyük ilidir. 1.453.038 TEUs (20 feet 

boyutundaki konteyner) hacmiyle dünyadaki ilk 100 liman içerisinde 91, Türkiye'nin 2. büyük 

limanı olan Mersin Limanı, Taşucu Limanı, karayolu ve demiryolu ulaşım altyapısı, devam 

eden Yenice Lojistik köyü ve Çukurova Uluslararası Havaalanı projesinin sağladığı 

avantajlarla  kurulan organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile birlikte Mersin Türkiye'nin 

önemli ve iddiası olan sanayi kentlerinden birisidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018).  

Dolayısıyla Mavi Büyüme kapsamında atılacak adımlar ile Mersin İli için oldukça 

büyük potansiyel oluşturmaktadır. Mersin İli’nde bulunan odalar, dernekler, belediyeler ve 

üniversitelerin, istihdam ve büyüme için önemli bir kaynak oluşturan Mavi Büyüme için gerekli 

adımların atılması adına büyük bir uğraş içindedirler. Mavi Büyüme ile yerel kalkınma 

ihtiyaçlarının da sağlanacağı için şehir içerisinde gerçekleştirilecek projeler üzerine strateji ve 

politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Araştırma fonları ile elde edilecek bütçeler 

ile denizel enerji olmak üzere birçok projenin değerlendirilmesi yapılacaktır. Bununla birlikte 

mavi büyümenin en önemli sektörlerinden biri, enerjiden sonra turizmdir. 312 km deniz sınırı 

ile birlikte Mersin şehri kıyı ve deniz turizmi açısından büyük potansiyele sahiptir. Özellikle 

yatçılık ve kurvaziyer turizm endüstrisi gibi aktivitelerinde oldukça istikrarlı bir ekonomik 

getiri kaynağıdır. Bu planlamalar ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek yönetimsel 
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müdahaleler ve projeler ile atılabilecek bazı adımlar Mavi Büyüme ile sürdürülebilir 

kalkınmanın daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır.   

Bu adımların başında Mersin İli’nde kurulması kararlaştırılan balık çiftlikleri 

gelmektedir. Balık çiftlikleri hem iş imkânı oluşturacak, hem alternatif besin kaynağı 

oluşturacak hem de yetiştirilecek balıkların ihraç edilmesi ile birlikte ihracat girdisi 

sağlayacaktır. Mersin’de kurulacak olan balık çiftlikleri için 12 farklı kurumun dâhil olduğu 

komisyon oluşturmuştur. Bu komisyon yerinde incelemeler ile 8 farklı noktada su ürünleri 

üretiminin mümkün olduğunu belirlenmiş, ilgili kurumlar ile yapılan görüşmeler sonrasında ise 

4 alanda mutabık kalınmıştır. Bu alanlar; Dana Adası civarında 1 adet, Aydıncık bölgesinde 2 

adet, Anamur bölgesinde 1 adet olmak üzere 4 alanın üretime uygun olduğu tüm kurumların 

imzasıyla tespit edilmiştir (Mersin Valiliği, 2018). Ayrıca Silifke OSB’ye yakın olan bu 

noktalar, alternatif iş kapılarının da aralanmasını sağlayacaktır. OSB’de açılacak paketleme 

tesisleri, ambalaj fabrikası, buz ve yem fabrikaları kurularak yine iş imkânı oluşturulacaktır. 

Bununla birlikte balık çiftlikleri yerel halk tarafından sıcak bakılmayan, çevresel endişelerin 

yoğun olduğu bir projedir. Bu bağlamda doğru planlama ve yönetimin gerçekleşmesi ile bu 

endişelere sebep olan risklerin yaşanmasını minimuma indirebilir. Bu risklerin başında olası 

deniz kirliliği yaşanması gelmektedir. Kirlilik parametreleri takibi açısından her yıl periyodik 

su ve bentik analizleri yapılmalıdır. Bu konu ile ilgili 2015 yılında T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nca Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin 

Oluşturulması Kılavuzu yayınlanmıştır (CSB, 2015).    

Mavi Büyüme kapsamında Mersin İli’nde yapılacak diğer bir adım ise, Mersin için 

büyük bir potansiyel oluşturan Mersin Limanı’nın daha sürdürülebilir yönetiminin 

sağlanmasıdır. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca Eko Liman Projesi 

yürütülmektedir. Bu proje ile ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve iş 

sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite 

yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması, projenin bölgesel 

düzeyde yaygınlaştırılarak limanlarımızın uluslararası bir marka haline getirilmesi 

planlanmaktadır (UBAK, 2015). Ülkemizde birçok liman istenilen şartları sağlayıp Yeşil 

Liman sınıfına girmişken Mersin Limanı henüz istenilen koşulları yerine getirememiştir. Eko 

Liman kapsamında Mersin Limanı’nda atılacak her adım, kalite yönetim sisteminin 

oluşturulmasını, tesis çevresindeki deniz suyu kalitesinin istenilen standartlarda olmasını, liman 

operasyonlarından kaynaklı her türlü çevresel kirliliğin azalmasını ve enerji tasarrufunun 

sağlanması gibi birçok avantajı ile daha sürdürülebilir yönetime imkân sunacaktır.  

Değerlendirme 
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Mavi büyümenin gerçekleştirilmesi ile beraber kaynak israfı önlenecek, deniz 

ekosistemleri ve denizlerdeki biyolojik çeşitlilik koruma altına alınacaktır. Mavi büyüme ile 

çevresel kirlilik ve sera gazı kirliği düşürülecek, böylelikle canlıların yaşam alanları artacak ve 

biyoçeşitlilik koruma altına alınacaktır. İlerleyen zamanda, deniz ve okyanuslardan elde 

edilecek olan yenilenebilir enerji ile güvenli ve temiz enerji elde edilecek, özellikle gelişmekte 

olan Ülkemiz enerji bağlamında dışa bağımlı olmayacaktır.  

Bu bağlamda 321 km deniz kıyısı ile büyük potansiyele sahip Mersin İli’nde de 

yapılması gereken birçok proje ve uygulanması gereken yönetim planlamaları mevcuttur. Bu 

bağlamda atılması gereken adımlar biliniyor olsa da, kurum ve kuruluşların bunları tek başına 

gerçekleşmesi zaman kaybına sebep olacaktır. Bu bağlamda bu kurum ve kuruluşların birbirleri 

ile, üniversiteler, odalar, STK’lar vb kurumlarla iş birliği ile çalışılarak bu süreçleri kısa sürede 

ve başarılı şekilde atlatması mümkün olacaktır.  

Ayrıca, balık çiftlikleri vb. çalışmalar için üniversiteler ile anlaşıp kirlilik izleme 

prosedürü yerine getirmelidir. Mersin'in Mavi Büyüme ile kalkınması için Avrupa Birliği, 

Çukurova Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK’ projeleri geliştirilerek sorunlara çözüm aranmalıdır. 
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Özet 

Günümüz Koşullarında Her Canlının Hayatını Sürdürebilmesi İçin Aldığı Önlemler 

Toplumsal Düzen Açısından Önem Arz Etmektedir. Özellikle Şiddetin Toplumsal Açıdan Ele 

Alınması, Toplumdaki Şiddetin Kaynağına Alınabilecek Önlemler Günümüz Sosyolojisinde 

Büyük Önem Arz Etmektedir. Bu Araştırmanın Amacı, Ortaöğretim Öğrencilerinin 

Toplumdaki Şiddetin Kaynağına İlişkin Görüşlerini İncelemeye Yöneliktir. Artan Şiddet 

Olaylarının Eğitim Öğretim Kurumlarında Yani Okullarda Okuyan Öğrencilerde Toplumdaki 

Şiddetin Kaynağına İlişkin Görüşlerin Neler Olduğu Ve Buna Getirilebilecek Çözüm 

Önerilerinin Etkisi Araştırılmıştır. Ortaöğretim Kurumlarında Yer Alan, Öğrencilerden Veriler 

Toplanarak Bilgisayar Ortamına Aktarılmış Ve Gerekli Analizler Yapılmıştır. Bu Çalışma 

2016-2017 Akademik Dönemde Türkiye’nin Güneyinde Bulunan Mersin İlinin Merkezine 

Bağlı 4 İlçesinde 600 Ortaöğretim Öğrencisi Üzerinden Yürütülmüştür. Araştırma İçin 

Toplanan Verileri Sağladığımız Araç, Daha Önce Kullanılmış Ve Earged (2008) Tarafından 

Oluşturulmuş Ve Bir Kısmının Tarafımızdan Revize Edilerek Düzenlenip Kullanılan 

Öğrencilerin Şiddet Algısı Ölçeğinde Bulunan Toplumdaki Şiddetin Kaynağına İlişkin Açık 

Uçlu Sorudur. Burada Nicel Olarak Elde Edilen Verilerle Birlikte Aynı Soru Formunda 

Katılımcılardan Nitel Veriler De Toplanmıştır. Bu Çalışmada Nitel Veriler Analiz Edilmeye 

Karar Verilmiştir Verilerin Analizinde İçerik Analizi Yapılarak Veriler Kategorilendirilmiştir. 

Çalışmada Öğrencilerin, Vermiş Oldukları Cevaplar Neticesinde Sıralamada Toplumdaki En 

Büyük Şiddet Kaynağının Aile İçi Sorunlar, Eğitimsizlik, İlgi Ve Saygı Görme Olarak Tespit 

Edilmiştir. Bunun Yanında Toplumdaki Şiddet Kaynağının En Az Da Madde Bağımlılığı Ve 

Okulda Rol Model Olma Olarak Belirtmişlerdir.  Toplumdaki Şiddetin En Büyük Kaynağı 

Yönelik Atılacak Adımların Sorunların En Aza İndirilmesi Ya Da Bitirilmesi Adına Çeşitli 

Projeler Ve Etkinliklerle Yapılacak Çalışmaların Toplumda Önemli Bir Sorun Olan Şiddetin 

Kaynağını Çözmeye Yarımcı Olabilir. 
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Abstract 

The Views of Secondary School Students on the Origin of Violence in the Community 

(Mersin Province Case) 

In today's conditions, the measures taken by every living thing to sustain their lives are 

important for the social order. Especially the social aspects of violence, the measures that can 

be taken to the source of violence in the community is of great importance in today's sociology. 

The aim of this study is to examine the views of secondary school students on the source of 

violence in society. The effects of the increasing violence on educational institutions, the 

schools in schools, the effects of violence on the source of violence in the community and the 

effects of the solution suggestions that can be brought to this research were investigated. Data 

were collected from the students in secondary education institutions and transferred to the 

computer environment and the necessary analyzes were made. In this study, in 2016-2017 

academic year, which is connected to the center of Mersin province in southern Turkey it has 

carried out 4 600 secondary school students in the district. The data we gathered for the research 

is an open-ended question about the source of violence in the community, which was previously 

used and created by EARGED (2008) and which was revised and edited by some of us. 

Qualitative data were collected from the participants in the same questionnaire together with 

the quantitative data. In this study, it was decided to analyze the qualitative data. The data were 

analyzed and the data were categorized by content analysis. As a result of the answers of the 

students in the study, it was determined that the biggest source of violence in the community 

was domestic problems, lack of education, interest and respect. Besides, they stated that the 

source of violence in the society was at least as a substance dependence and a role model in the 

school. In order to minimize or end the problems of the steps taken in order to minimize the 

problems of the biggest source of violence in the society, it may be worthwhile to solve the 

source of the violence which is an important problem in the society. 

Key Words: Secondary education, Social violence, Student views, The source of violence. 

 

GİRİŞ 

Günümüz koşullarında her canlının hayatını sürdürebilmesi için aldığı önlemler 

toplumsal düzen açısından önem arz etmektedir. Özellikle canlılar içinde yetilerinin farkında 
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olan ve bunları hayata uygulayabilen en önemlisi insanlardır. İnsanların özünde saldırganlık 

duygusu var olduğu bilinmektedir. Kimi insanlar bunu bastırabilmekteyken kimileri bastırmak 

zorunda kalmakta, kimileri de açığa vurmaktadır. Genel anlamda insan, biyolojik, psikolojik, 

felsefik, sosyolojik ve ekonomik yönü olan varlıklardır.  Bu yönleriyle insanın içinde 

bulunduğu toplumsal düzende yaptığı veya maruz kaldığı etkileşimlerinden biri de şiddet ya da 

mobingtir. Şiddet ne kadar özümüzde olsa da savunma ve tepkiler de bebeklikten gelmektedir. 

Canlılığın en küçük yapı birimi hücrelerimiz bile kendini koruyabilmek adına hücre zarı 

oluşturabilmektedir. İnsan vücudunu oluşturan hücre zarları bile bu tepkileri verirken insanların 

vermiş olduğu tepkiler gayet doğaldır. Özellikle şiddetin toplumsal açıdan ele alınması, 

toplumdaki şiddetin kaynağına alınabilecek önlemler günümüz sosyolojisinde büyük önem arz 

etmektedir. “Şiddetin toplum nezdinde nasıl algılandığı, nelerden kaynaklandığı, ne gibi 

sonuçlar doğurduğu ve bunlara olası çözüm önerilerinin neler olduğu devam edegelen 

konulardır” (Akbaşlı, Üredi ve Özmen 2017: 146). 

 “Toplumların gelişmişlik düzeyi ile birlikte azalması beklenen şiddetin, geçmişten 

günümüze devam ettiği gözlenmektedir. Bu var oluş, günümüzde hem geçmişte yaşandığı 

şekliyle ilkel biçimde, hem de teknolojinin kullanımıyla farklı şekillerde yaşanmaktadır” 

(Özgür, Yörükoğlu ve Baysan Arabacı, 2011: 53). Şiddet ya da genel olarak fiziksel müdahale 

sonucu yaralanma, sakatlanma veya ölüm olarak ifade edilmekle birlikte ekonomik olarak 

maddi imkanlardan yoksun bırakma, psikolojik olarak da manevi değerlerle aldatma, alaycı 

tavırlarla da üstünlük sağlama şeklinde de tanımlanabilmektedir.  

“Dünya Sağlık Örgütü şiddetin tanımını yaparken şiddetin, “kişinin kendisine, bir 

başkasına veya bir gruba karşı” gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Bu duruma göre şiddeti 

zarar gören kişi açısından kendine dönük şiddet ve kişiler arası şiddet olarak ikiye ayırabiliriz. 

Kendine dönük şiddet, intihar veya kendi bedenine zarar verici uygulamaları kapsarken; kişiler 

arası şiddet, kadına, çocuğa, yaşlıya, arkadaşa yönelik şiddet, flört şiddeti, aile içi şiddet, okul 

içi şiddet biçiminde ortaya çıkmaktadır” (Pehlivan, 2008: 6). 

 “Şiddetin çeşitli tanımlarında karşılaşılan ortak öğeler şunlardır: Kişinin canını 

acıtmak, yaralamak, öldürmek, mala zarar vermek amacıyla güç kullanmak; yasaya aykırı fiziki 

güç kullanmak; yasaya aykırı bir hedefe varmak için şiddet kullanmak ya da şiddet kullanma 

tehdidinde bulunmak; genelde kabul gören yasa ve ahlak ilkelerine aykırı biçimde fiziksel yok 

etme, gereksiz yere kırma, yok etme eylemleri; toplumsal ilişkilerde kabul edilebilirlik 

sınırlarını aşan zorlama eylemidir” (Özerkmen, 2012: 3). Literatürde var olan ve bunlara ek 

olarak şiddet türleri şunlardır. 
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“Fiziksel Şiddet: İtmek, tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, kol-bacak kırmak, 

saçından sürüklemek, temel ihtiyaçları kısıtlamak, yaralamak vb. 

Sözlü Şiddet: Sürekli eleştirmek, aşağılamak, küfür, tehdit, katılımı engellemek, 

sorgulamak, bağırmak, lakap takmak, alay etmek, hakaret, küçümsemek vb. 

Duygusal Şiddet: Gruptan dışlama, küçük düşürme, ayrımcılık yapma, eşyaya zarar 

verme. 

Ekonomik Şiddet: Parasını almak ve geri vermemek, istemediği işte çalıştırmak, 

çalıştırmamak, işe yollamamak veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek vb. 

Cinsel Şiddet: İlişkiye zorlamak, tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, 

kadınlığını /erkekliğini aşağılamak, taciz, namus ve töre baskısı vb” (Birimoğlu, 2012: 14-15). 

Şiddetin nedenlerinin, suç ile ilişkisi de bir diğer sınıflama kıstasıdır ve şiddet, suça yönelik 

olup olmamasına göre de sınıflandırılabilir. “Cinayet, hırsızlık, silahlı saldırı, soygun, tecavüz, 

soykırım vb. suç sayılan şiddet türleri olduğu gibi, enflasyon, yoksulluk, eğitimsizlik, 

yönetimde kayırma, beklenti ve çıkarları uğruna modern çete denilebilecek bir biçimde bir 

araya gelinerek bazı yöneticilerin baskı ve zorlama ile yerinden ayrılmasının sağlanması, trafik 

kazaları, çevre tahribi vb. suç sayılmayan şiddet türleri de vardır” (Kocacık, 2001: 3). 

Şiddet ya da mobing farklı kültürlerde de farklı manalar içerebilmektedir. “Doğu ya da 

Batı kültürlerinde şiddetin kullanılma maksadından, yöntem ve çeşidine kadar pek çok farklılık 

görülebilmektedir. Örneğin, İslam dinindeki kurban kesimi, batı kültürlerinde yetişenler için 

hayvanlara uygulanan bir şiddet olarak algılanmaktadır” (Çakır, 2007: 22). Şiddetin toplum 

nezdinde nasıl algılandığı, nelerden kaynaklandığı, ne gibi sonuçlar doğurduğu ve bunlara olası 

çözüm önerilerinin neler olduğu devam edegelen konulardır. “Türkdoğan'ın aktardığı bir 

araştırmaya göre dünya çapında 49 toplum üzerinde yürütülen bir araştırmada sosyal şiddet ve 

anti - sosyal davranışın ortak bir tablosu oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmacılar, sosyal 

şiddeti yaratan yedi unsur belirlemişlerdir. 

Bunlar: 

1- Ferdi gelir eşitsizliği 

2- Siyasi şiddet 

3- Bolluk 

4- Sosyal hareketlilik 

5- Sosyo - kültürel heterojenlik 

6- Sosyal değişme oranı 

7- Nüfus büyüklüğü” (Özerkmen, 2012: 8). 
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Şiddetin toplumdaki kaynaklarını belirli basamaklarda çözüme kavuşturmak ve 

alınması gereken önlemlerin ciddiyeti, gündemi meşgul eden konuların başında gelmektedir. 

Atılacak adımlarla birlikte kanunların caydırıcılığı etkili olması durumunda şiddette ya da 

mobingte görülme sıklığında azalma olacaktır. Toplumun bilinçlendirilmesi, bu konuda 

seminerler düzenlenmesi, toplumla sağlıklı iletişimler kurulması önem arz etmektedir. 

Araştırmanın Problemi  

Araştırmadaki asıl problemi oluşturan unsur, “ortaöğretim öğrencilerinin toplumdaki 

şiddetin kaynağına ilişkin görüşleri nelerdir?” sorusudur. Araştırmada bu problemden yola 

çıkarak şu alt problemlere yanıt aranmaya çalışılmıştır;  

Alt Problemler 

1. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı aile içi sorunlar 

mıdır? 

2. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı ayrımcılık ifade 

eden sözler midir? 

3. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı eğitimsizlik midir? 

4. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı ekonomik sorunlar 

mıdır? 

5. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı ilgi ve saygı görme 

midir? 

6. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı kanun ve ceza 

yetersizliği midir? 

7. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı kitle iletişim 

araçları mıdır? 

8. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı madde bağımlılığı 

mıdır? 

9. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı okulda rol model 

olma mıdır? 

10. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı psikolojik sorunlar 

mıdır? 

11. Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı toplumsal ve 

çevresel sorunlar mıdır? 

Araştırmadaki sınırlıklarımız içinde, zaman sorunu söz konu olmuş bu da 

ulaşabileceğimiz örneklem sayısında bir azaltma meydana getirmiştir. Toplanan verilerin 

tamamının analiz edilmesi yapılan çalışmanın birden fazla boyutunu da ortaya çıkarmış bu ise 
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bizi, sınırlandırmıştır. Diğer bir deyişle, tüm bağımsız değişkenlerin veya sorular arasındaki 

ilişkileri tam anlamıyla ortaya koymaktan alıkoymuştur.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin toplumdaki şiddetin kaynağına 

ilişkin görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymaya yöneliktir. Ortaöğretim kurumlarında yer 

alan, öğrencilerden veri toplanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve gerekli analizler 

yapılmıştır. Bu çalışma 2016-2017 akademik dönemde Türkiye’nin güneyinde bulunan Mersin 

ilinin merkezine bağlı 4 ilçesinde 600 ortaöğretim öğrencisi üzerinden yürütülmüştür. 

Araştırma için toplanan verileri sağladığımız araç, daha önce kullanılmış ve EARGED (2008) 

tarafından oluşturulmuş ve bir kısmının tarafımızdan revize edilerek düzenlenip kullanılan 

öğrencilerin şiddet algısı ölçeğinde bulunan toplumdaki şiddetin kaynağına ilişkin açık uçlu 

sorudur. Burada nicel olarak elde edilen verilerle birlikte aynı soru formunda katılımcılardan 

nitel veriler de toplanmıştır. Bu çalışmada nitel veriler analiz edilmeye karar verilmiştir 

Verilerin analizinde içerik analizi yapılarak veriler kategorilendirilmiştir. 

 Araştırmanın Önemi  

Artan şiddet olaylarının eğitim öğretim kurumlarında yani okullarda okuyan 

öğrencilerde toplumdaki şiddetin kaynağına ilişkin görüşlerin neler olduğu ve buna 

getirilebilecek çözüm önerilerinin etkisi araştırılmıştır. Toplumda sözel, duygusal ve fiziksel 

şiddete maruz kalan bir birey öğrenme yaşantıları engellenir. ‘’Şiddetin etkilerinden korkan bir 

birey psikolojik olarak olumsuz şekilde etkilenmekte ve zamanla okula gelme isteğini 

kaybetmektedir. Dolayısıyla bireyler eğitimsel gelişme için zaman ve fırsat kaybı 

yaşamaktadır” (Akt: Çetin ve Alpanık, 2012: 106). Bireylerin hayatını olumsuz etkileyen 

şiddet; psikolojik ve sosyolojik etkileri göz önünde bulundurularak bu araştırmanın önemini 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları 

ile toplanan verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

Araştırmanın Modeli 

 Araştırma için toplanan verileri sağladığımız araç, daha önce kullanılmış ve EARGED 

(2008) tarafından oluşturulmuş ve bir kısmının tarafımızdan revize edilerek düzenlenip 

kullanılan öğrencilerin şiddet algısı ölçeğinde bulunan toplumdaki şiddetin kaynağına ilişkin 

açık uçlu sorudur. Burada nicel olarak elde edilen verilerle birlikte aynı soru formunda 



31 

 

katılımcılardan nitel veriler de toplanmıştır. Bu çalışmada nitel veriler analiz edilmeye karar 

verilmiştir Verilerin analizinde içerik analizi yapılarak veriler kategorilendirilmiştir. 

 

Evren ve Örneklem 

Evren 

Araştırmanın evreni Mersin ili merkez ilçelerinde (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve 

Mezitli) bulunan ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerden oluşmaktadır. “ Evren, bir alan 

araştırmasında araştırma yapılacak problem alanının tamamına evren denir” (Cebeci, 1997: 49). 

Örneklem  

Örneklemi, Mersin’de bulunan, 4 farklı ilçeden Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve 

Mezitli’deki seçilen orta öğretim kurumunda yapılmıştır. Her bir ilçeden ise, üç farklı 

ortaöğretim türü seçilerek yapılan çalışmanın heterojenliği artırılmıştır. Diğer taraftan yapılan 

çalışma cinsiyet faktörü de göz önüne alarak araştırma sonuçlarının nesnel olması 

hedeflenmiştir. Bu bağlamda 300 erkek ve 300 kadın olmak üzere 600 kişiye araştırma 

kapsamında ulaşılmıştır.  

Araştırma Kapsamında Toplanan veriler  

Araştırmada elde edilen veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve SPSS 22.00 

istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin yüzde (%), frekans (f), aritmetik 

ortalama (x) analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yorumlanarak analiz edilmiştir. 

Araştırma kapsamında 300 erkek ve 300 kadın olmak üzere 600 kişiye ulaşılmıştır. Yani % 50 

kadın % 50 erkek, çalışmalara katılmıştır. Yaş dağılımına bakıldığında en çok % 34,5 ile 16 yaş 

ve bunun yanında ikinci olarak %23,8 ve %23,7 ile 17 ve 15 yaşlar takip etmektedir. 

Araştırmaya ailenin gelir seviyesi olarak bakıldığında % 42 ile 1001-1500 TL gibi bir değer 

karşımıza çıkmakta bu ise ailelerin asgari ücret seviyesinde olduğunun göstergesi olmaktadır. 

Yine %8,8 ile 2001-2500 arasındaki aileler oluşturmaktadır. Çalışmada yine bulunulan 

bölgedeki yaşam süresine bakıldığında katılımcılar %89 gibi bir rakamla en çok 3 ve üzerinde 

bulundukları bölgede yaşam sürdükleri bulunmaktadır. Araştırma için toplanan verileri 

sağladığımız veri toplama aracı, daha önce kullanılmış ve EARGED (2008) tarafından 

oluşturulmuş ve bir kısmının tarafımızdan revize edilerek düzenlenip kullanılan öğrencilerin 

şiddet algısı ölçeğinde bulunan toplumdaki şiddetin kaynağına ilişkin açık uçlu sorudur. Burada 

nicel olarak elde edilen verilerle birlikte aynı soru formunda katılımcılardan nitel veriler de 

toplanmıştır. Bu çalışmada nitel veriler analiz edilmeye karar verilmiştir Verilerin analizinde 

içerik analizi yapılarak veriler aşağıdaki gibi kategorilendirilmiştir. 
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1) Aile İçi Sorunlar: (Ailenin eğitimsizliği, aile içi geçimsizlik, aile içi baskı, aile içi 

maddi durum, aile içi dini eğitim yetersizliği, aile içi ilgisizlik, aile ortamının olmaması, aile içi 

kıskançlık, aile içi sözlü şiddet). 

2) Ayrımcılık İfade Eden Sözler: (Bölücülük, ırkçılık, mezhepçilik). 

3) Eğitimsizlik: (Cahillik, bilgisizlik, bilinçsizlik, bilinçsizce söylenen sözler, Boş 

Gezen insan). 

4) Ekonomik Sorunlar: (Maddiyat, işsizlik, maddi açıdan zayıflık). 

5) İlgi ve Saygı Görme: (Bakışma, çaresizlik, kendini kanıtlama, ego, atarlanma, statü, 

üstünlük kurma, artistlik, kibir, tehdit etme, güçlü olma isteği, gösteriş, sözlü şiddet, fiziksel 

şiddet, aşağılama). 

6) Kanun ve Ceza Yetersizliği: (Cezaların caydırıcılığı, kanunların yetersiz oluşu, 

kanunları bilmeme). 

7) Kitle İletişim Araçları ve Medya: (Medyanın olumsuz haberleri, TV (dizi, çizgi) 

kahramanları, bilgisayar ve bilgisayar oyunları). 

8) Madde Bağımlılığı : (Alkol, uyuşturucu kullanımı). 

9) Okulda Rol Model Olma: (Okul yöneticilerinin tutumu, öğretmenin dersteki tutumu 

ve davranışları, öğrencilerin birbiriyle iletişimi). 

10) Psikolojik Sorunlar: (Sağlıklı düşünememe, özgüven eksikliği, mutsuzluk hissi, 

küçük yaşta yaşadıklarının sonraki zamana etkisi, empati kuramama, ruhsal bozukluk, 

davranışları kontrol edememe, hayatın attığı sille, insanlıktan nasibini almama, bunalım). 

11) Toplumsal ve Çevresel Faktörler (Korna, sokak hayatı, arkadaş çevresi, kadınlara 

şiddet, okulda siyaset) 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Tablo 1. Toplumdaki Şiddetin Kaynağı Nedir? 

Toplumdaki şiddetin kaynağı 

nedir? 

Kişi 

Sayısı Yüzde (%) 

Geçerli 

Yüzde (%) 

Toplamalı 

Yüzde  (%) 

 

Aile İçi Sorunlar 146 24,3 24,3 24,3 

Ayrımcılık İfade Eden Sözler 26 4,3 4,3 28,7 

Eğitimsizlik 108 18,0 18,0 46,7 

Ekonomik Sorunlar 25 4,2 4,2 50,8 

İlgi ve Saygı Görme 107 17,8 17,8 68,7 
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Kanun ve Ceza Yetersizliği 24 4,0 4,0 72,7 

Kitle İletişim Araçları 22 3,7 3,7 76,3 

Madde Bağımlılığı 17 2,8 2,8 79,2 

Okulda Rol Model Olma 17 2,8 2,8 82,0 

Psikolojik Sorunlar 52 8,7 8,7 90,7 

Toplumsal ve Çevresel Sorunlar 56 9,3 9,3 100,0 

Toplam 600 100,0 100,0  

 

Katılımcılara yöneltilen “ortaöğretim öğrencilerinin toplumdaki şiddetin kaynağına ilişkin 

görüşleri nelerdir?” sorusuna öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar kategorilendirilerek 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin % 24,3’ü aile içi sorunlar 

% 18’i eğitimsizlik % 17,8’i de ilgi ve saygı görme olarak belirtmişlerdir. En az da % 2,8’le 

madde bağımlılığı ve okulda rol model olma olarak belirtmişlerdir. 

1. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; aile içi sorunlar 

             Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

aile içi sorunlar mıdır?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen hemen 

tamamının ailenin eğitimsizliği konusunda hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

toplumdaki şiddetin kaynağının aile içi sorunlar olduğuna ilişkin diğer görüşler şu şekilde 

belirtilmiştir: 

 Aile içi geçimsizlik, 

 Aile içi baskı, 

 Aile içi maddi durum, 

 Aile içi dini eğitimin yetersizliği, 

 Aile içi ilgisizlik, 

 Aile ortamının olmaması, 

 Aile içi kıskançlık 

 Aile içi sözlü şiddet de belirtilen diğer görüşlerdendir. 

Aile içi sorunları en aza indirmek ya da bitirmek adına verilecek eğitimlerin toplumda önemli 

bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

2.  Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; ayrımcılık ifade eden sözler  

            Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

ayrımcılık ifade eden sözler midir?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin 
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hemen hemen tamamının bölücülük, ırkçılık ve mezhepçilik tutumları üzerinde hemfikir 

oldukları tespit edilmiştir.  

Ayrımcılık ifade eden olayların toplum nezdinde şiddeti uyandıran büyük bir problem olduğu 

bu konuyu en aza indirmek ya da bitirmek adına çeşitli projeler ve etkinliklerle verilecek 

eğitimlerin, kardeşlik duygularını ön planda tutacak çalışmaların toplumda önemli bir sorun 

olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

3. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; eğitimsizlik  

             Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

eğitimsizlik midir?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen hemen 

tamamının bilinçsizlik üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin toplumdaki şiddetin kaynağının eğitimsizlik olduğuna ilişkin diğer görüşler şu 

şekilde belirtilmiştir: 

 Cahillik, 

 Bilgisizlik, 

 Bilinçsizce söylenen sözler, 

 Boş gezen insan da belirtilen diğer görüşlerdendir. 

Eğitimsizlik,  toplumdaki şiddetin en büyük kaynağı olduğu, bu konuyu en aza indirmek ya da 

bitirmek adına çeşitli projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların toplumda önemli bir sorun 

olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

  

4. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; ekonomik sorunlar 

            Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

ekonomik sorunlar mıdır?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen hemen 

tamamının maddiyat, işsizlik, maddi açıdan zayıflık üzerinde hemfikir oldukları tespit 

edilmiştir.  

Ekonomik sorunların,  toplumdaki şiddetin en büyük kaynağı olduğu, bu konuyu en aza 

indirmek ya da bitirmek adına gelir seviye tespitleriyle ailenin durumlarının tespiti için çeşitli 

projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların toplumda önemli bir sorun olan şiddetin 

kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

5. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; ilgi ve saygı görme 

           Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

ilgi ve saygı görme midir?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen 

hemen tamamının kendini kanıtlama ve üstünlük kurma konusunda hemfikir oldukları tespit 
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edilmiştir. Öğrencilerin toplumdaki şiddetin kaynağının ilgi ve saygı görme olduğuna ilişkin 

diğer görüşler şu şekilde belirtilmiştir: 

 Bakışma,  

 Çaresizlik, 

  Ego, 

 Atarlanma,  

 Statü,  

 Artistlik, 

  Kibir, 

  Tehdit Etme, 

  Güçlü Olma İsteği, 

  Gösteriş, 

  Sözlü Şiddet,  

 Fiziksel Şiddet,  

 Aşağılama belirtilen diğer görüşlerdendir. 

İlgi ve saygı görme adına ailede ve okulda verilecek eğitimlerin toplumda önemli bir sorun olan 

şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

6. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; kanun ve ceza yetersizliği 

            Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

kanun ve ceza yetersizliği midir?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen 

hemen tamamının cezaların caydırıcılığı, kanunların yetersiz oluşu, kanunları bilmeme 

tutumları üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

Kanun ve ceza yetersizliği toplum nezdinde şiddeti önleme adına büyük bir ehemmiyet 

taşımaktadır. Bu konuyla ilgili çeşitli projeler ve etkinliklerle verilecek seminer ve eğitimlerin 

toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

7. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; kitle iletişim araçları 

            Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

kitle iletişim araçları mıdır?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen 

hemen tamamının medyanın olumsuz haberleri, TV (dizi, çizgi) kahramanları, bilgisayar ve 

bilgisayar oyunları üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

Kitle iletişim araçları,  toplumdaki şiddetin kaynağı olduğu, bu konuyu en aza indirmek ya da 

bitirmek adına yine aynı kitle iletişim araçlarının bilinçli kullanılması konusunda tespiti için 

çeşitli projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların toplumda önemli bir sorun olan şiddetin 

kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 
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8. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; madde bağımlılığı 

            Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

madde bağımlılığı mıdır?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen hemen 

tamamının Alkol, uyuşturucu kullanımı durumları üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

Madde bağımlılığı toplum nezdinde huzuru bozan en önemli sebeplerin başında gelmektedir. 

Aynı zamanda bu durum şiddeti tetikleme adına büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu konuyla 

ilgili çeşitli projeler ve etkinliklerle verilecek seminer ve eğitimlerin toplumda önemli bir sorun 

olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

9. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; okulda rol model olma 

             Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

okulda rol model olma mıdır?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen 

hemen tamamının bölücülük, ırkçılık ve mezhepçilik tutumları üzerinde hemfikir oldukları 

tespit edilmiştir.  

Okulda rol model olma toplum nezdinde şiddet ve türevlerini ilgilendiren önemli konularından 

biridir. Özellikle insan hayatında önemli bir noktada ortaya çıkan bu durumun kontrol 

edilememesi ve verilecek eğitimlerin, yetersizliği aynı zamanda takibinin yapılamaması 

toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını tetikleyebilir. Bu konunun dikkate alınması 

ve kişilerde ortaya çıkan problemin toplum nezdinde refaha ulaşması adına takibinin okul aile 

ve bakanlık işbirliğiyle çözüme kavuşabilir. 

10. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; psikolojik sorunlar   

             Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

psikolojik sorunlar mıdır?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin hemen hemen 

tamamının ruhsal bozukluk, bunalım, sağlıklı düşünememe konusunda hemfikir oldukları tespit 

edilmiştir. 

             Öğrencilerin toplumdaki şiddetin kaynağının aile içi sorunlar olduğuna ilişkin diğer 

görüşler şu şekilde belirtilmiştir: 

 Özgüven eksikliği,  

 Mutsuzluk hissi,  

 Küçük yaşta yaşadıklarının sonraki zamana etkisi,  

 Empati kuramama,  

 Davranışları kontrol edememe,  

 Hayatın attığı sille, 

 İnsanlıktan nasibini almama, belirtilen diğer görüşlerdendir. 
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Psikolojik sorunları en aza indirmek ya da bitirmek adına verilecek eğitimlerin toplumda 

önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

11. Öğrencilere göre toplumdaki şiddetin kaynağı; toplumsal ve çevresel sorunlar 

             Katılımcılara yöneltilen: “Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı 

toplumsal ve çevresel sorunlar mıdır?” sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde öğrencilerin 

hemen hemen tamamının arkadaş çevresi, üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin toplumdaki şiddetin kaynağının toplumsal ve çevresel sorunlar olduğuna ilişkin 

diğer görüşler şu şekilde belirtilmiştir. 

 Korna,  

 Sokak hayatı ,  

 Kadınlara şiddet,  

 Okulda siyaset, belirtilen diğer görüşlerdendir. 

Toplumsal ve çevresel sorunlar,  toplumdaki şiddetin en büyük kaynağı olduğu, bu konuyu en 

aza indirmek ya da bitirmek adına çeşitli projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların 

toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplumsal farkındalığın ve kalkınmanın amacına ulaşabilmesi için, toplumu oluşturan 

bireylere önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle görev ve sorumluluğun bilincindeki bireyi 

hem hayata hem de eğitime hazırlamada okulun önemi yadsınamaz. Okul sürecinde bireyin 

hayata hazırlanması söz konusu olduğunda, bireyler olumlu davranışlar kazanabildiği gibi 

olumsuz davranışlarda kazanabilmektedir. Toplumsal sorun halini alan bu durumun kaynağı 

belirlenip olası çözüm önerileriyle sorunlar giderilmelidir. Bu sorunların başını şiddet ve 

mobing çekmektedir. EARGED (2008), tarafından yapılan araştırmada da şiddetin en çok sokak 

ve okulda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Türküm (2011), yaptığı araştırmada öğrenciler 

şiddetle en çok okuldan eve dönüş yolunda karşılaşmaktadırlar sonucuna ulaşılmıştır. Özcebe, 

Çetik ve Üner (2006) araştırmalarında da öğrencilerin şiddeti en fazla okulda olduğunu 

saptamışlardır. Bulut (2008), de yaptığı araştırmada şiddet olayının büyük bölümünün okul 

binası içinde yaşandığını saptamıştır. Özgür, Yörükoğlu ve Baysan Arabacı (2011), yaptığı 

araştırmada da benzer sonuca ulaşılmıştır. Şiddetin toplumsal kaynağına ilişkin farklı 

tanımlamalar ve gruplamalar toplumsal şiddetin kaynağına ilişkin belirlenen görüşler 

doğrultusunda incelenmesi önem arzetmektedir. EARGED (2008), tarafından yapılan 

araştırmada da öğrenciler, şiddeti daha çok sert davranma, kaba söz ve davranışlara muhatap 

olma olarak algılamışlardır. Tor ve Sargın (2005), tarafından yapılan araştırma bulgusuyla 
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örtüşmektedir. Durmuş ve Gürkan (2005), yaptığı araştırmada Ankara ilindeki lise 

öğrencileriyle yapılan araştırmada da aynı sonuca ulaşmışlardır. Deveci, Karadağ ve Yılmaz 

(2008), yaptıkları araştırmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Anlaşıldığı üzere şiddetle ilgili 

daha çok fiziksel şiddeti kapsayan durum vardır.  

 Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı aile içi sorunlar sorusuna 

ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının ailenin eğitimsizliği 

konusunda hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Karabacak ve Kodan Çetinkaya (2015) 

yaptıkları araştırmada çocukluk ve ergenlik dönemlerinde, aile içi şiddetin meydana geldiği bir 

ortamda büyüyen bireylerin, şiddet gösterme eğilimine sahip oldukları belirtilmektedir. Arslan 

(2015), araştırmasında da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Haskan (2009) ve Ayan (2007) 

tarafından yapılan çalışma araştırma bulgusunu desteklemektedir. İbiloğlu (2012), yaptığı 

araştırmada aile içi şiddetin mağdurları için yıkıcı, tanıkları için travmatik sonuçlarına ulaştığı 

belirtilmiştir. 

            Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı ayrımcılık ifade 

eden sözler sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının 

bölücülük, ırkçılık ve mezhepçilik tutumları üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

             Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı eğitimsizlik 

sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının bilinçsizlik 

üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı ekonomik sorunlar 

sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının maddiyat, 

işsizlik, maddi açıdan zayıflık üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Özgür, vd., (2011), 

yaptığı araştırmada da benzer sonuca ulaşılmıştır. 

.Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı ilgi ve saygı görme 

sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının kendini 

kanıtlama ve üstünlük kurma konusunda hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Kapçı (2004), 

tarafından yapılan araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. EARGED (2008), tarafından 

yapılan araştırmada da en çok arkadaşlardan şiddet içerikli davranışlar görülmektedir. 

Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı kanun ve ceza yetersizliği 

sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının cezaların 

caydırıcılığı, kanunların yetersiz oluşu, kanunları bilmeme tutumları üzerinde hemfikir 

oldukları tespit edilmiştir.  

            Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı kitle iletişim 

araçları sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının 
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medyanın olumsuz haberleri, TV (dizi, çizgi) kahramanları, bilgisayar ve bilgisayar oyunları 

üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Özgür, vd., (2011), yaptığı araştırmada da benzer 

sonuca ulaşılmıştır. 

            Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı madde bağımlılığı 

sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının Alkol, 

uyuşturucu kullanımı durumları üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir. California Student 

Survey (2001-2002), raporunda şiddetin, madde ve aşırı alkol kullanımı ile ilişkilendirildiği 

tespit edilmiştir. 

             Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı okulda rol model 

olma sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının 

bölücülük, ırkçılık ve mezhepçilik tutumları üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

             Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı psikolojik sorunlar 

sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen tamamının ruhsal 

bozukluk, bunalım, sağlıklı düşünememe konusunda hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Kapçı 

(2004), Terzi (2007) ve  Özgür, vd., (2011), yaptığı araştırmada da benzer sonuca ulaşılmıştır. 

             Ortaöğretim öğrencilerine göre toplumdaki şiddetin kaynağı toplumsal ve 

çevresel sorunlar sorusuna ilişkin cevapları incelendiğinde, öğrencilerin hemen hemen 

tamamının arkadaş çevresi, üzerinde hemfikir oldukları tespit edilmiştir. Bulut (2008), de 

yaptığı araştırmada şiddet olayının büyük bölümünün kırsal kesimden ziyade, şehir, büyük şehir 

gibi kalabalık yerleşim yerlerin içinde yaşandığını saptamıştır. 

 

ÖNERİLER 

1) Aile içi sorunları en aza indirmek ya da bitirmek adına verilecek eğitimlerin toplumda 

önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

2) Ayrımcılık ifade eden olayların toplum nezdinde şiddeti uyandıran büyük bir problem 

olduğu bu konuyu en aza indirmek ya da bitirmek adına çeşitli projeler ve etkinliklerle verilecek 

eğitimlerin, kardeşlik duygularını ön planda tutacak çalışmaların toplumda önemli bir sorun 

olan şiddetin kaynağını çözmeye yardımcı olabilir. 

3) Eğitimsizlik,  toplumdaki şiddetin en büyük kaynağı olduğu, bu konuyu en aza 

indirmek ya da bitirmek adına çeşitli projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların toplumda 

önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

4) Ekonomik sorunların,  toplumdaki şiddetin en büyük kaynağı olduğu, bu konuyu en 

aza indirmek ya da bitirmek adına gelir seviye tespitleriyle ailenin durumlarının tespiti için 
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çeşitli projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların toplumda önemli bir sorun olan şiddetin 

kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

5) İlgi ve saygı görme adına ailede ve okulda verilecek eğitimlerin toplumda önemli bir 

sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

6) Kanun ve ceza yetersizliği toplum nezdinde şiddeti önleme adına büyük bir 

ehemmiyet taşımaktadır. Bu konuyla ilgili çeşitli projeler ve etkinliklerle verilecek seminer ve 

eğitimlerin toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

7) Kitle iletişim araçları,  toplumdaki şiddetin kaynağı olduğu, bu konuyu en aza 

indirmek ya da bitirmek adına yine aynı kitle iletişim araçlarının bilinçli kullanılması 

konusunda tespiti için çeşitli projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların toplumda önemli 

bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

8) Madde bağımlılığı toplum nezdinde huzuru bozan en önemli sebeplerin başında 

gelmektedir. Aynı zamanda bu durum şiddeti tetikleme adına büyük bir ehemmiyet 

taşımaktadır. Bu konuyla ilgili çeşitli projeler ve etkinliklerle verilecek seminer ve eğitimlerin 

toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

9) Okulda rol model olma toplum nezdinde şiddet ve türevlerini ilgilendiren önemli 

konularından biridir. Özellikle insan hayatında önemli bir noktada ortaya çıkan bu durumun 

kontrol edilememesi ve verilecek eğitimlerin, yetersizliği aynı zamanda takibinin yapılamaması 

toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını tetikleyebilir. Bu konunun dikkate alınması 

ve kişilerde ortaya çıkan problemin toplum nezdinde refaha ulaşması adına takibinin okul aile 

ve bakanlık işbirliğiyle çözüme kavuşabilir. 

10) Psikolojik sorunları en aza indirmek ya da bitirmek adına verilecek eğitimlerin 

toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

11) Toplumsal ve çevresel sorunlar,  toplumdaki şiddetin en büyük kaynağı olduğu, bu 

konuyu en aza indirmek ya da bitirmek adına çeşitli projeler ve etkinliklerle yapılacak 

çalışmaların toplumda önemli bir sorun olan şiddetin kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

12) Toplumdaki şiddetin kaynağı ne olursa olsun; bu tür şiddetlerin önlenmesi adına 

cezaların caydırıcı olması gerekmekte ve takibinin yapılmasıyla da sorunların bitmesine olanak 

sağlanmalıdır. 

13) Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerine uygulanmıştır. Benzer bir çalışma da 

öğretmenlere veya öğretmen adaylarına yapılabilir. 
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Özet 

Sulak alanlar, doğal çevrenin kritik ve olmazsa olmaz bir ögesidir. Dünyanın en verimli 

çevreleri arasında yer alan sulak alanlarımız sayısız bitki ve hayvan türünün hayatta kalmasını 

sağlayan biyolojik çeşitliliğin beşiğini temsil etmektedir. Günümüzde sulak alanların işletilmesi 

ve yönetilmesi küresel bir mücadele haline gelmiştir. Bu bağlamda, Dünya üzerinde bulunan 

tüm göller ve nehirler, yeraltı akiferleri, bataklıklar, ıslak çayırlar, turbalık, vahalar, haliçler, 

deltalar, gel-git düzlükleri, mangrovlar ve diğer kıyı alanları, mercan kayalıkları, balık göletleri, 

pirinç tarlaları ve rezervuarlar gibi doğal ve yapay her türlü sulak alan inceleme altına 

alınmıştır. Yapılan araştırmalar Dünyanın birçok bölgesinde mevcut sulak alanların ve 

kalitesinin hızla azalmaya devam ettiğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze 

dek insanlığa ve ekosisteme birçok fayda sunmuş olan sulak alanlarımızın önemi anlaşılmalıdır. 

Geleceğimizin de sürdürülebilir olarak devam etmesi için yönetiminde karşılaşılan sorunlar 

değerlendirilmeli ve bu sorunlara uygulanabilir çözümler üretilmelidir. Bu çalışmada; Dünyada 

ve Türkiye’de bulunan sulak alanların yönetimi, karşılaşılan sorunlar, alınabilecek önlemler, 

sulak alanların işlevleri ve faydaları konularında güncel bir derleme yapılmıştır. Elde edilen 

bulguların, sulak alanların doğru ve faydalı bir şekilde değerlendirilmesinde mevcut duruma 

alternatif oluşturması amaçlanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Sulak alanlar, sulak alanların yönetimi, sulak alanların işletilmesi, sulak 

alanların sorunları 

 

Abstract 

Wetlands in the World and in Turkey: The Benefits, Management, Operation, Problems 

and Recommendations 

Wetlands are critical and essential element of the natural environment. They are one of 

the most fertile areas in the world, represent the cradle of biodiversity that ensures the survival 

of numerous plant and animal species. Today, the operation and management of wetlands has   

become a global struggle. In this context, all kinds of natural and artificial wetlands oases, 

estuaries, deltas, tidal flats, mangroves and other coastal areas, coral reefs, 
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fishponds, rice fields and reservoirs etc. were examined. Research has revealed that the 

wetlands and quality of water in many regions of the world continue to decline rapidly. For this 

reason, the importance of our wetlands which have provided many benefits to humanity and 

ecosystem from the past to the present should be understood. In order for our future to be 

sustainable, the problems encountered in the management of wetlands should be evaluated and 

applicable solutions should be produced for these problems. In this study; a recent review was 

conducted about the management, problems, functions and benefits of wetlands in the world 

and in Turkey, and recommendations were presented. The findings are intended to provide an 

alternative to the current situation in the accurate and useful evaluation of wetlands. 

Key Words: Wetlands, Wetlands operation, Wetlands management, Wetlands problems 

 

1.GİRİŞ 

Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, 

denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri 

kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün 

sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına 

doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler sulak alan olarak tanımlanmaktadır (Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, 2014). İran’ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan, sulak alanların 

korunmasını ve akılcı kullanımını hedefleyen, “Ramsar Sözleşmesine” göre ise sulak alanlar; 

“alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal 

ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, 

sazlık, ıslak çayırlar ve turbalıklarˮolarak tanımlanmaktadır (Çağırankaya ve Meriç, 2013). 

Sulak alanlar dünyanın en önemli ekosistem türlerinden birini temsil etmektedirler. 

Bununla birlikte bozulma ve yok edilme gibi tehditlerle en çok karşılaşan da yine sulak 

alanlardır. Sulak alanlar iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, hidroloji ve insan sağlığı 

açısından kritik bir rol oynamaktadır (Ramsar Convention Bureau, 2001). Bunun nedeni sulak 

alanların sahip olduğu işlevlerin, büyük ölçüde iklim, jeomorfoloji, su kaynağı gibi yöresel ve 

bölgesel çevresel etmenlerden etkilenmeleridir. Ayrıca, su derinliği ve hızı, su kalitesi, bitki 

örtüsü tipleri, topraklar da sulak alanların karakteristiklerini belirlemektedir (Kusler, 2013). 

Buna ek olarak, insanların sulak alanları ve etrafındaki çevreyi değiştirme çabaları da sulak alan 

işlevlerini etkileyebilmektedir (Debusk, 1999). Sulak alanlarda hidroloji, fiziko-kimyasal çevre 

ve biota (canlılar) arasındaki ilişkiler Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Sulak alanlarda hidroloji, fiziko-kimyasal çevre ve biota (canlılar) arasındaki ilişkiler 

(Kusler, 2013). 

Günümüzde pek çok türde “mavi” ve “yeşil” alanın (örn; parklar ve doğal ve biyolojik 

olarak korunan alanlar vb.) her yaştan, cinsiyetten, etnik kökenden ve sosyo-ekonomik 

durumdan insana zihinsel, fiziksel ve psikolojik yarar sağladığı kanıtlanmıştır (Jiang ve diğ. 

2014; Sandifer ve diğ. 2015; Jiang ve diğ. 2016; White ve diğ. 2016; Cox ve diğ. 2017; Frumkin 

ve diğ. 2017; White ve diğ. 2017). Ayrıca, kıyı ve deniz ekosistemlerindeki biyoçeşitlilik dahil 

bataklıklar, mangrov ormanları ve deniz çayırları balık yetiştiriciliği, su arıtma, taşkın riski 

azaltma, iklim modülasyonu, besin döngüsü gibi ekosistem hizmetlerini sağlamak için 

önemlidir (Mitsch ve diğ., 2015). Tüm bunlara ek olarak sulak alanlar, rekreasyon ve eğlence, 

estetik, kültürel miras ve kimlik, eğitim, ilham, mekan duygusu, sosyal hayat, bilim ve varoluş 

gibi kavramları içine alan geniş bir kültürel ekosistem hizmeti de üretmektedir (Rodrigues ve 

diğ., 2017). Burada anlatılan ve eklenebilecek sayısız fayda nedeni ile geçmişten günümüze 

dek ekosistem içerisinde bulunan canlı ve cansız hayatın tümü ilgilendiren sulak alanlarımızın 

önemi anlaşılmalıdır. Geleceğimizin de sürdürülebilir olarak devam etmesi için bu alanlar 

korunmalı ve geliştirilmelidir. Bu çalışmada; Dünyada ve Türkiye’de bulunan sulak alanların 

yönetimi, karşılaşılan sorunlar, alınabilecek önlemler, sulak alanların işlevleri ve faydaları 

konularında güncel bir derleme yapılmıştır. Elde edilen bulguların, sulak alanların doğru ve 

faydalı bir şekilde değerlendirilmesinde mevcut duruma alternatif oluşturması amaçlanmıştır. 

    

2. DÜNYA’DA SULAK ALANLAR 

Dünyamızda, Antarktika dışında her kıtada sulak alan bulunmaktadır. Sulak alanlar, 

dünya kara yüzeyinde toplam oranı  % 6-10 olacak şekilde 13 milyon km2 alan kaplamaktadır. 

Bu %6-10’luk alanın ise %56’sı tropikal ve subtropikal bölgede yer almaktadır. Ramsar 

Sözleşmesi altında tanınan sulak alanların bölgelere göre kapladığı alanlar Tablo 1’de ve 

Ramsar Sözleşmesine göre bazı sulak alan tiplerinin kapladıkları alanlar Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Ramsar Sözleşmesi altında tanınan sulak alanların bölgelere göre kapladığı alanlar 

(Ramsar STRP, 2002) 

Bölge 
Sulak alanın kapladığı tahmini alan 

Milyon km2 Küresel (%) 

Afrika 1,21 9,5 

Asya 2,04 16,0 

Doğu Avrupa 2,29 17,9 

Batı Avrupa 0,29 2,3 

Neotropikler 4,15 32,5 

Kuzey Amerika 2,42 19,0 

Okyanusya 0,36 2,8 

Toplam 12,76 100 

Tablo 2. Ramsar Sözleşmesine göre bazı sulak alan tiplerinin kapladıkları alanlar (Ramsar 

STRP, 2002)  

Sulak alan tipi Kapladığı toplan alan (milyon km2) 

Doğal tatlı su sulak alanları 5,7 

Çeltik tarlaları 1,3 

Mangrovlar 0,18 

Mercan resifleri 0,3-0,6 

 

3. TÜRKİYE’DE SULAK ALANLAR 

Türkiye, sulak alanlar bakımından bölgesindeki zengin ülkelerden birisidir. Bu 

zenginlik ülkemizdeki sulak alanların sayısından çok, farklı tiplerde sulak alanların olmasından 

kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin sulak alan sınıfları ve sayıları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Türkiye’nin sulak alan sınıfları ve sayıları  
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İran’ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan Ramsar Sözleşmesi’ne Türkiye, 1994 

yılında taraf olmuştur (Çağırankaya, 2013). Günümüzde Türkiye’de; Akyatan Gölü (Adana), 

Burdur Gölü (Burdur), Gediz Deltası (İzmir), Manyas Gölü (Balıkesir), Seyfe Gölü (Kırşehir), 

Uluabat Gölü (Bursa), Kızılırmak Deltası (Samsun), Göksu Deltası (Mersin), Sultansazlığı 

(Kayseri), Yumurtalık Lagünü (Adana), Meke Maarı (Konya), Kızören Obruğu (Konya), 

Nemrut Kalderası (Bitlis) ve Kuyucuk Gölü (Kars) olmak üzere toplam on dört adet Ramsar 

Alanı bulunmaktadır. Aynı zamanda Ramsar Sözleşmesi kriterlerine göre ülkemizde 135 adet 

“Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan” belirlenmiştir. Bu alanların çoğu barındırdığı su kuşları 

ve balık türleri açısından uluslararası öneme sahiptir (Ünal, 2013). 

Türkiye’de özellikle 1950-1970 yılları arasında, tarım alanı açmak, taşkınları önlemek 

ve sıtma ile mücadele etmek için resmi kuruluşlar tarafından 21 adet sulak alan (93 582 ha) 

tamamen kurutulmuştur. 17 adet sulak alanda ise taşkın önleme ve su rejimine yapılan 

müdahaleler sebebiyle (143 956 ha alan) kurumaya terkedilmiştir (Erdem, 2014).  Günümüzde 

Türkiye’de bulunan “Uluslararası Öneme Sahip” 135 adet sulak alanın birçoğu kuruma 

tehlikesi altındadır. Avlan, Kestel, Aynaz, Yarma ve Gavur Gölleri, Hotamış ve Eşmekaya 

Sazlıkları tamamen kurumuştur. Tuz Gölü, Beyşehir, Akşehir, Bafa, Eğirdir, Kulu gölleri, 

Sultansazlığı ve Erzurum bataklığı da kuruma noktasına gelmiştir (Ceran, 2006; Dıvrak, 2006).  

 

4. SULAK ALANLARIN YÖNETİMİ 

Sulak alanların sahip olduğu üç temel özellik onların yönetime olan ihtiyacını 

artırmakta, hatta zorunlu kılmaktadır. Bunlar; 

 Sulak alanların doğal ve insan kaynaklı etkenlerden gelen etkilere açık, binlerce 

yılda oluşmuş yeryüzünün en hassas aynı zamanda da en karmaşık ilişkilerine sahip 

dinamik ekosistemler olması,  

 Bulundukları bölgenin en alçak noktasında ya da en çukur yerinde yer almaları 

nedeni ile havzadaki her türlü faaliyetten etkilenmeleri,  

 Farklı işlev ve değerleri ve kullanım olanakları sağlaması nedeniyle çok sayıda 

kurumun ilgi alanına girmesi şeklinde sıralanabilir. 

Sulak alanlarda yönetim planları genel olarak 5 yıl için hazırlanmakla birlikte bu sürecin 

sonunda plan, gözden geçirilerek gerekirse revize edilir. Bir sulak alan yönetim planlama 

sürecinin ve yönetim planının en önemli özellikleri şunlardır; 

 Sektörler arası politikaların uyumuna katkı sağlamalıdır. 

 Yönetimin etkili ve yeterli olduğunu/olmadığını gösterir.  

 Uygulaması pratik ve başvurulması kolay olmalıdır. 
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 Planlama süreci farklı disiplinler arası işbirliğini desteklemelidir. 

 Sulak alan yönetim planlarında katılımcılık ön planda olmalıdır.  

 Yönetim planı dili sade ve her kesim tarafından anlaşılır olmalıdır. 

 Plan aynı zamanda cep rehberi niteliğinde olmalıdır. 

4.1. Türkiye’de Sulak Alanların Yönetimi 

Türkiye’de sulak alanların korunmasını öngören doğrudan tek yasal düzenleme 2002 

yılında yayımlanan ve 2017 yılında revize edilen “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”dir. 

Bu yönetmeliğe göre ilgili tüm kesimlerin sulak alanların korunması konusunda katkı ve destek 

verme sorumluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye “Ulusal Sulak Alan Stratejisi’ni” 

hazırlayan dünyadaki ender ülkelerden biridir. Tüm bu çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan “Sulak Alanlar Şube 

Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir ve sulak alan yönetim planları Ramsar Planlama 

Rehberi çerçevesinde yapılmakta ve uygulanmaktadır (Ceran, 2007). 

 

5. SULAK ALANLARIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 

Sulak alanların kentlere birden fazla ekonomik, sosyal ve kültürel fayda sağlamaktadır 

(Gömeç, 2018). Örneğin; aşırı yağışları absorbe ederler; bu da kentlerdeki taşkınları azaltır; 

felaketleri ve bunun ardından gelen maliyetleri önler. Kentsel sulak alanlar, şehirlere su sağlar; 

arıtım özelliği sayesinde evsel ve endüstriyel atıkları filtreler ve su kalitesini artırır. Çok sayıda 

canlı türüne ev sahipliği yapan sulak alan ekosistemleri ayrıca, rekreasyon yoluyla insanların 

ruhsal ve bedensel sağlığına yardımcı olan yeşil alanlardır. Eko-turizm ile ülke ekonomisine 

katkı sağlar. 

5.1. Eko-Turizm 

Teknik açıdan planlı, ekonomik olarak verimli, sosyal yönden sorumlu, ekolojik olarak 

duyarlı ve korumacı, süre olarak uzun verimli olan doğa temelli turizm çeşididir. Sulak alanların 

içinde ve çevresinde iyi yönetilen turizm, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde, ekonomik ve 

çevresel açıdan önemli faydalar sağlayabilir. Yerel topluluklar ve yerel yönetim, gelir ve 

istihdam açısından fayda sağlayabilir.  

Sulak alanların turizme açılması ile sağlanacak gelir, turistlerin ya da ziyaretçilerin 

sulak alanın temel özelliklerini anlayabilmeleri ve onu korumanın yöntemlerini öğrenebilmeleri 

için sulak alanlarda çalışan yerel rehberlerin ve tur operatörlerinin eğitilmesi için etkin bir 

şekilde kullanılabilir (UNWTO, 2010). Sulak alanlarda, basit broşürlerden ya da panolardan 

faydalanılarak, turistlere sulak alanların değerlerini ve bize sundukları faydaları da gösterebilir. 

Turizm işletmeleri, sulak alanlardaki ve diğer ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliğin 
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sürdürülmesine destek verebilir. Turizmin ve destinasyon makamlarının biyoçeşitlilik 

değerinin farkındalığı ve onu korumak için atabilecekleri adımlar konusunda farkındalık 

yaratmak için turizm sektörünün iletişim ve pazarlama güçleri kullanılabilir. 

Tüm sıvı ve katı atıkların, pestisitlerin, gübrelerin ve zehirli kimyasalların 

biyoçeşitliliğe zarar vermeyecek şekilde kullanımının en aza indirilmesi ve uygun şekilde 

işlenip bertaraf edilmesinin sağlanmasıyla turizm faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik 

azaltılabilir (UNWTO, 2010). 

5.1.1. Dünya’da Uygulanan Eko-Turizm Örnekleri 

Namibya, Etosha Pans Ramsar Alanı 

Namibya, 2007 yılında eko-turizmin GSYİH'ya %14,2 oranında katkıda bulunduğunu 

ve doğa temelli turizm faaliyetlerinin ziyaretçilerin ülkeye gelmesinin başlıca nedeni olduğunu 

hesaplamıştır. Parkın ana özelliği, uzaydan görülebilecek kadar büyük bir tuzluluktur. Ancak, 

su kuşlarının etrafında toplanan bol miktarda yaban hayatı da vardır. Namibya’nın altı 

parkından olan Etosha Pans Ramsar Alanı, yılda en fazla 200.000 ziyaretçiyi ağırlamaktadır. 

Parkın içindeki yolların çoğu sedan araçlarının erişebileceği şekilde planlanmıştır. Alana üç ana 

kapıdan girilebilmektedir ve alanda üç ana dinlenme kampı bulunmaktadır.  Bu kamplar, dağ 

evlerinden kamp alanına kadar çeşitli mutfaklı konaklama seçenekleri sunmaktadır. Yüzme 

havuzları, restoranlar, elverişli mağazalar, akaryakıt istasyonları ve ışıklandırılmış su çukurları, 

üç kampın hepsinde standarttır. Namibya, Etosha Pans Ramsar Alanı’na ait bazı görseller Şekil 

3’de verilmiştir (RAMSAR ve UNWTO, 2011). 

 

Şekil 3. Namibya, Etosha Pans Ramsar Alanı 

Slovenya, Skocjan Mağaraları Ramsar Alanı 

 

Sulak alanın turizme açılması ile elde edilen gelirler (giriş ücretleri, yerel ürünler, vb.) 

doğrudan sulak alandaki koruma önlemleri için kullanıldığında sulak alan turizminden uzun 

vadeli faydalanabilir görüşü ile hizmet etmektedir. Slovenya'da bulunan 305 hektarlık sulak 

alanda 2010 yılında hediyelik eşya dükkânından alışveriş yapan 96.000 ziyaretçiden kazanılan 

ücretlerden elde edilen yıllık gelir 950.000 Euro olarak kaydedilmiştir. Bu para parkın 

altyapısına ve doğa koruma çalışmalarına yeniden yatırılmıştır. Slovenya, Skocjan Mağaraları 

Ramsar Alanı’na ait bazı görseller Şekil 4’de verilmiştir(RAMSAR ve UNWTO, 2011). 
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Şekil 4. Slovenya, Skocjan Mağaraları Ramsar Alanı 

Avustralya, Kakadu Ulusal Parkı 

Avustralya'nın Kakadu Ulusal Parkı'na her yıl yaklaşık 200.000 ziyaretçi gelmektedir. 

Park sınırları dahilinde 62'den fazla memeli, 120'den fazla sürüngen, 280'den fazla kuş, 

2000'den fazla bitki türü bulunmaktadır. Dört farklı nehir bulunan parkta altı farklı ekolojik 

alan bulunmaktadır. Giriş ücretlerinin % 40'ı, Kakadu'nun geleneksel sahiplerine yapılan 

ödemeler için (Aborijin Toprakları) harcanmaktadır. Kalan % 60'lık kazanç ise parkın doğal ve 

kültürel değerini koruma ve sürdürme, operasyonel maliyetleri karşılamak için 

kullanılmaktadır. Avustralya, Kakadu Ulusal Parkı’na ait bazı görseller Şekil 5’de verilmiştir 

(RAMSAR ve UNWTO, 2011). 

 

Şekil 5. Avustralya, Kakadu Ulusal Parkı 

 

5.1.2. Türkiye’de Sulak Alan Faaliyetlerine Örnekler 

Burdur Gölü; Dünyada nesli tükenmekte olan "dikkuyruk" ördeklerinin % 70'ine ev 

sahipliği yapmaktadır. Endemik kuş türlerinin barınma alanı olan Burdur Gölü uluslararası 

öneme sahip bir sulak alandır ve alanda 85 kuş türü yaşamaktadır. Sit alanına dönüştürülen 

yerlerde kamp yapmaya olanak tanımaktadır. Alanda ayrıca bungalov evler bulunmakta ve 

çadır kiralanabilmektedir. Yeme-içme ihtiyaçları belediye tarafından kurulmuş olan tesisten 

karşılanmaktadır. Yeşilova Halk Plajı ve Salda Orman Plajı yüzme amacı ile hizmet 

vermektedir.  

Seyfe Gölü Kuş Cenneti; Kırşehir’in tabiat güzellikleri arasındaki Seyfe Gölü, 187 çeşit 

kuş türü, tarihi İpek Yolu ve endemik bitkileriyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarından 

birisidir. Sulak alan, I. Derece Doğal SİT Alanı olarak kabul edilmiştir. Tabiat koruma alanları 

arasındaki bu bölgede piknik ve foto safari yapılabilmektedir. Aynı zamanda biyolojik 

araştırmalar için de oldukça ziyaret görmektedir. 



51 

 

Manyas Kuşgölü; Sulak alanda bulunan müze ve idare merkezinde kuşlar hakkında 

geniş bilgi verilmektedir. Alanda bilimsel araştırmalar yapmak park yönetiminin iznine 

bağlıdır. Sahada tanıtım vitrinleri bulunmaktadır. 2001 yılında yeniden yapılmış olan kuş 

gözetleme kulesi, dünyadaki benzerleri arasında en büyük olanıdır. Yüksekliği 17,5 m olup 

platformu 40 kişi alabilen kulede ziyaretçilere dürbün verilmektedir. Avrupa Konseyi’nin 

önerisi olan kuşlara zarar vermeden uzaktan su kuşu yuvalama alanlarının izlenmesini sağlayan 

kamera sisteminin kurulması ile Milli Parkın eğitimsel işlevi arttırılmıştır. 

Sultan Sazlığı; Özellikle tabiat fotoğrafçıları için ülkemizdeki eşsiz yerlerden biridir. 

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı çevreleyen dağlar, fotoğrafçılar için güzel bir panoramik manzara 

sunmaktadır. Ayrıca Sultan Sazlığı'nda çeşitli zamanlarda safari, doğa, tabiat fotoğrafları 

yarışmaları düzenlenmektedir. Bu yarışmalara pek çok fotoğrafçı katılmaktadır. Fotoğrafçılığın 

yanı sıra kuş ve yaban hayatı gözlemi için de Sultan Sazlığı sıkça tercih edilmektedir. 

Kızılırmak Deltası; Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, ziyaretçi ve yönetim 

merkezlerinin yanı sıra Kuş Gözlem Kuleleri de bulunmaktadır. Görüntü izleme merkezinde 

deltanın farklı yerlerine yerleştirilen dört adet kamera ile alınan görüntüler ziyaretçiler 

tarafından izlenebilmektedir. Kızılırmak Deltası’nda doğa meraklıları için kuş gözlemciliği, 

fotoğrafçılık, balıkçılık, avcılık, trekking, kampçılık, bisiklet ve kano alternatifleri de 

mevcuttur. 

Göksu Deltası; Mersin İl’i Silifke İlçesi’nin güneyinde Göksu Nehri’nin getirdiği 

alüvyonlarla oluşmuş, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en önemli sulak alanlarından birisidir. 

Taşeli Platosu’ndan doğan ve Geyik Dağları’ndan gelen sularla beslenen Göksu Nehri’nin 

Akdeniz’e döküldüğü yerde irili ufaklı göller, sazlıklar, kumullar, kumsallar ve yerleşim 

alanları deltayı oluşturur. Paradeniz Dalyanı, Akgöl, Kuğu ve Arapalanı göllerin en 

büyükleridir. Göksu, doğallığı bozulmamış, kuş türleri açısından son derece zengin bir sulak 

alandır. 10.069 km3 su toplama havzası olan alan kuş gözlemcilerinin uğrak yeridir. Alanda 332 

kuş türü tespit edilmiştir (WEB, 2018). 

 Günümüzde deltanın büyük bir bölümü, yoğun olarak insan kullanımına ve 

yerleşime açılmıştır.  

 Deltanın doğu bölümündeki kıyılar, iç pazara yönelik inşa edilen binlerce yazlık 

ev ve turizm tesisiyle dolmuştur. Batı bölümünde ise turistik gelişim Akgöl’ün batısındaki 

Denizkent’te ve Taşucu beldesinde yoğunlaşmıştır. 

 Delta kıyılarının % 25’inde yapılaşma vardır; toplam 6000 yazlık konutla, 

birçoğu resmi kurumlara ait 19 adet “eğitim ve dinlenme tesisi” bulunmaktadır. 
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Halihazırdaki bu yoğun yapılaşmanın yanı sıra inşaat etkinlikleri, değerli tarımsal alan ve 

doğal alanların kaybına yol açacak şekilde sürmektedir. 

 Deltada yaşayanların % 80’i tarım sektöründe çalışır.  Balıkçılık, yöre için 

önemli bir geçim kaynağıdır. Deltada hayvancılık yapılmasına karşı önemini giderek 

kaybetmektedir. 

 Delta önceki yıllarda çok geniş kapsamlı kurutma ve sulama projeleri ile büyük 

oranda tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan kirlilik alanı tehdit etmektedir. 

Göksu Deltasını koruyarak ve geliştirerek Mersin’e kazandırmak için; 

 Alan için güncel bir 'Yönetim Planı Projesi' hazırlanmalıdır.  

 Su kaynaklarının nitelik ve nicelikleri planlanmalıdır. 

 Deltanın yönetimi havza bazında ele alınmalıdır.  

 Yönetim ile ilgili kuruluşlar arasında bütünleyici işbirliği sağlanmalıdır.  

 Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar kontrol altına alınmalıdır. 

 Eko-tarım teşvik edilmelidir.  

 Kaçak avcılığı önlemek için deltada koruma merkezleri kurulmalıdır.  

 Mevcut balıkçılık faaliyetlerini geliştirmek için eğitim ve araştırma programları 

uygulanmalıdır.  

 Deltada araştırma ve izleme etkinlikleri süreklilik kazanmalıdır. 

 Eko-turizm uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 

 

6. SULAK ALANLARDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER  

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler: 1950` li yıllardan sonra tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye`deki sulak alanlar için de en önemli sorun sulak alanların kurutulması olmuştur. 1994 

yılında Türkiye`nin Ramsar Sözleşmesi`ne taraf olmasıyla sulak alan kurutma politikaları 

terkedilmiştir.  

Su kalitesinin bozulması: Sulak alan ekosistemleri bulundukları havzanın en çukur 

yerinde veya en alt noktasında oluşmuşlardır. Bu yüzden havzadaki tarım alanlarının drenaj 

suları, yerleşim alanları ve sanayi tesislerinin atık sularının neredeyse tamamı sulak alanlara 

ulaşmaktadır. Gerek yerleşim alanlarının, gerekse sanayi tesislerinin çok büyük bir kısmının 

henüz arıtma tesisleri bulunmadığı için kirliliğe neden olmaktadırlar. 

Habitat tahribi: Altyapı ve turizm yatırımları, sulak alanlardan ve bunları besleyen 

akarsu yataklarından kum ve çakıl alınması, kontrolsüz saz kesimi, saz yakılması, aşırı otlatma, 

vb. nedenlerle habitat bozulmaları ve kayıpları yaşanabilmektedir. 
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Doğal sulak alanlara yabancı türlerinin bırakılması: Geçmişteki uygulamaların pek 

çoğu önemli problemlere neden olsa da, özellikle ticari değeri yüksek türler hala sulak alanlara 

bırakılmaktadır. 

Yönetime İlişkin Sorunlar: Kamuoyu tarafından sulak alanların öneminin yeterince 

anlaşılmaması, su ve arazi kullanım planlarında sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı 

ilkelerinin dikkate alınmaması, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir iletişim ve 

işbirliğinin sağlanamaması, alanların yerinden yönetimini sağlayacak, aynı zamanda alanın 

ekolojik karakterindeki değişimleri sürekli ve düzenli olarak izleyecek ve gerekli tedbirleri 

zamanında alabilecek bir idari mekanizmaların planlanmamış olması. 

 

7. SULAK ALANLARIN KORUNMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

Sulak alan kayıplarının önlenmesi ve iyi yönetimle geliştirilmesi için aşağıda maddeler 

halinde verilen önlemlerin mutlaka uygulanması gerekmektedir (Ornitoloji, 2018). Bunlar; 

i. Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik 

karakterlerinin korunması zorunludur. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, 

sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması gözetilmelidir. 

ii. Sulak alanların koruma kullanma dengesine ve geliştirilmelerine katkı 

sağlayacak faaliyetler desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

iii. Kurutulmuş sulak alanların teknik ve ekonomik olarak uygun olanlarının 

geri kazanımı için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

iv. Ekolojik karakteri bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu 

sağlanmalıdır. 

v. Sulak alanlarda su kuşları popülasyonlarının korunmasına ve 

arttırılmasına itina gösterilmelidir. 

vi. Havzalarda yapılacak proje ve faaliyetlerin sulak alana etkisi dikkate 

alınmalıdır. 

 

8. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sektörel politikalar, Ramsar Sözleşmesince öngörülen “akılcı kullanım” kavramı ile 

uyumlu hale getirilmeli; sulak alan kaybına neden olabilecek yasal düzenlemeler güncellenmeli 

ve revize edilmelidir. 

Sulak alanların korunması ve geliştirilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar 

sorumlulukları dahilinde harekete geçmelidir. 
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Sulak alanların öneminin yöneticiler, politikacılar, karar vericiler, arazi ve su kullanım 

planlamacıları, yerel halk, öğrenciler vb. tarafından tam olarak anlaşılması için Dünya Sulak 

Alanlar Günü, Dünya Su Günü, Dünya Çevre Günü vb. özel günlerde konferanslar, 

sempozyumlar ve seminerler düzenlenerek, konu ile ilgili kitapçıklar, broşürler dağıtılmalı, 

televizyonlar, internet, radyo gibi araçlar kullanılarak sulak alanların faydaları ve önemi 

hakkında bilgilendirilmeler yapılmalıdır. 

Sulak alanların korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında hizmet veren idari 

ve teknik personelin bilgi ve deneyimi kurum içi eğitimler düzenlenerek güncellenmelidir.   

Yönetim planlarının hazırlanması ve revize edilmesi sürecinde akademisyenler, 

araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, balıkçılar, avcılar, çiftçiler vb. 

paydaşların katkıları alınmalıdır. 

Sulak alanların ekolojik karakterinde olabilecek değişiklikleri gecikmeden tespit etmek 

ve müdahale edebilmek için “Sulak Alan Bilgi Yönetim Sistemi”  geliştirilmeli ve otomasyonu 

sağlanmalıdır. 

Sulak alanların eko-turizm kapsamında değerlendirilmesi için fizibilite çalışmaları 

yapılmalı ve bu yolla elde edilebilecek gelirler ile bu alanların rehabilitasyonuna, çevresel ve 

ekonomik sürdürülebilirliğine sağlanabilecek kazançlar araştırılmalıdır. 

Sulak alanlar, tüm dünyada sürdürülebilir yaşam ve çevre için korunmalı, iyileştirilmeli 

ve geliştirilmelidir. Dünyamızın geleceği için bu yargıda hareket etmek tüm devletlerin ortak 

politikası olmalıdır. 
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KADIN ÇALIŞANLARIN CAM TAVAN SENDROMU 

ALGILAMALARI: EGE BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ1 

Umut Haydar ÜÇYILDIZ2 

Özet 

Turizm endüstrisinde çalışan kadın oranı tüm dünyada önemli ölçüde artarken 

kadınların oldukça yoğun bir şekilde faaliyet gösterdikleri endüstride kadın çalışanların çok az 

bir bölümü üst düzey yöneticiliklerde ve stratejik öneme sahip pozisyonlarda yer 

alabilmektedirler. Kadınların yetenek ve başarılarının göz ardı edilerek üst düzey yönetim 

kademelerinden alıkonmasına, kadınlara görünmez ve kırılmaz engeller yaratılmasına cam 

tavan sendromu adı verilmektedir. Araştırma, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat 

acentalarında farklı kademelerde çalışan kadınların demografik özelliklerinin cam tavan 

sendromu algılamalarının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen verilerde, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren seyahat acentalarındaki kadın çalışanların 

cam tavan sendromu algılamalarında; yaş durumuna, işletmedeki pozisyona, bireylerin sahip 

oldukları eğitime, kadınların şirketteki çalışma yılına göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Cam tavan, kariyer engelleri, kadın yöneticiler. 

 

Abstract 

Glass Ceılıng Syndrome Of Women Employees Perceptıons: A Research In The 

Aegean Regıon 

While the number of women working in the tourism sector is increasing throughout the 

world, in the sector where women show a lot of activities, only a small group of them could 

manage to moe to high level management jobs or take up strategically important positions. The 

fact that women’s skills and successes are ignored and they are prevented from reaching high 

level management positions by those created unbreakable obtacles is called “glass ceiling 

syndrome”. In the analysis of the data obtained from this research, it was concluded that when 

assessing woman tourism workers’ perception of glass ceiling syndrom, there were significant 
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statistical differences found in the results based on their education level, their position in the 

business, their age and the lenght of time they have been working for the company. 

Key Words: Glass Ceiling, Career Obstacles, Women Directors. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Sanayileşme ile kadının toplumsal konumu değişime uğramış, kadının sanayileşmeden 

önceki görevi evle sınırlı iken sanayileşme ile kadın ev dışına çıkmaya ve kamusal alanda 

kendini göstermeye başlamıştır. Özellikle, Yirminci yüzyılda gerçekleşen savaşlarda erkek iş 

gücünün silâh altına alınması kadın iş gücünü çalışma hayatına yönlendiren en önemli 

faktörlerden biri olmuştur (Gökkaya, 2014: 373). Kadınların toplumun yarısını oluşturmasına 

rağmen alt ve orta kademe pozisyonlarda çalıştıkları ve üst kademelere ulaşmakta zorluk 

çektikleri bilinen bir gerçektir. Kadın çalışanların üst kadrolara ulaşmasını engelleyen etkenler 

literatüre cam tavan sendromu olarak geçmiş ve bu durum ilk kez 1986 yılında Witz ve 

Schelhardt tarafından Wall Street Journal’da ‘İş Yaşamında Kadın’ konulu bir makalede 

kullanılmıştır (Sezen, 2008: 2). 

Bu çalışma seyahat acentalarında çalışan kadın işgörenlerin karşılaştıkları kariyer 

engellerinin neler olduğunu bulgulamak ve cam tavan sendromu algılamalarını tespit etmek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, seyahat acentalarında istihdam edilen kadın 

çalışanların demografik özellikleri açısından cam tavan algılamalarında faklılık olup olmadığı 

saptanmaya çalışılmıştır. Alanyazın taramasında turizm endüstrisinin bir kolu olan konaklama 

işletmelerinde cam tavan sendromunu inceleyen ve çözüm önerileri sunan çalışmalara sıklıkla 

rastlanılmış olmasına rağmen konunun seyahat acentalarında gerçekleştirilen 

uygulamalarına 

rastlamak mümkün olmamıştır. Araştırmada seyahat acentalarında çalışan kadınların 

cam tavan sendromu ve kariyer engellerine bakış açıları ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak alanyazında daha önce geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir anket 

formu kullanılmıştır. Kariyer engellerini belirlemeye yönelik 38 ifade ve demografik özellikleri 

açıklamaya yönelik 7 ifade ankette yer alırken, elde edilen 292 kullanılabilir anket formu 

üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.  

CAM TAVAN SENDROMU KAVRAMI 

İnsan kaynaklarına verilen önemin artmasıyla birlikte kadınlar yönetim kademelerine 

gelmeye başlamış ve bu doğrultuda kadınların kendi gelişimlerine yaptıkları yatırımlar 

artmıştır. Ancak iş hayatında, kadın çalışanların alt kademelerde istihdam edilmesinin tercih 

edilmesi ve üst düzey yönetim kadrolarından kadınların uzak tutulması işletmelerde yönetici 
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kadrolarında erkek yöneticilerin egemen olmasına neden olmaktadır. Özellikle, kadınların iş ve 

aile yaşamı arasında denge kurmasının zorluğu ve kadının aile yaşantısında daha fazla 

sorumluluk alması kadınların yönetim kademelerinden uzak kalmalarına neden olan en önemli 

faktörlerdir (Tükeltürk ve Perçin, 2008: 113). Diğer yandan iş hayatında sıklıklar karşılaşılan 

cinsiyet ayrımcılığı da kadınların karşılaştıkları yükselme süreçlerinde yaşanan problemlerden 

birisidir. İş hayatında kadınların karşılaştığı bu tip ayrımcı yaklaşımlara en genel itibariyle cam 

tavan sendromu denilmektedir. Cam tavan kavramı ilk olarak Witz ve Schelhardt tarafından 

1986 yılında Wall Street Journal' da yayınlanan bir makalede kullanılmıştır. Cam tavan 

kadınların üst düzey pozisyonlara gelmesinin önünü kesen prosedürler, güç ilişkileri, inanç ve 

alışkanlıkların neden olduğu engeller olarak tanımlanmıştır (Menteş, 2010: 98). Diğer bir 

ifadeyle cam tavan, kadınların ve azınlıkların şirket merdivenlerinde ilerlemesini önleyen, 

görünmez örgütsel ve algısal engellerdir (Anafarta, vd., 2008: 112). Cam tavan; kadınların 

yetenek ve başarılarının göz ardı edilerek kadınları üst yönetim seviyelerine yükselmekten 

alıkoyan görünmez ve kırılmaz bir engeldir (Tükeltürk ve Perçin, 2008: 116). Cam tavan 

sendromu, örgütsel önyargılar ve kalıplar ile oluşan, kadınların üst düzey yönetim 

pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez yapay engellerdir (Örücü, vd., 2007: 118). En 

sık karşılaşılan haliyle; kadının belli bir aşamadan sonra yönetsel pozisyonlara yükselmesini 

engelleyen faktörlerin tamamına cam tavan denilmektedir. Bir kadın yöneticinin önemli bir terfi 

beklediği anda belirsiz nedenlerden dolayı istediği yükselme şansını alamama durumu cam 

tavan sendromunun en net halidir. 

KADINLARDA CAM TAVAN ENGELLERİ 

Kadın çalışanların iş hayatında sıklıkla karşılaştıkları ve kadınlarda önemli bir 

mağduriyet unsuru haline gelen cam tavan sendromu ile ilişkin engelleri temelde üç başlık 

altında sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan birincisi bireysel faktörlerden kaynaklanan 

engellerdir ve bu engeller çoklu rol üstlenme-rol çatışması ve kadınların kişisel tercihleri 

algılamaları olarak kabul edilmektedir. Cam tavan engelleri ile ilişkin diğer bir önemli faktör 

ise örgütsel faktörlerden kaynaklanan engellerdir. Adı geçen bu engelleri; örgüt kültürü, mentör 

eksikliği, informal iletişim ağlarına katılamama olarak sıralamak mümkündür. Konuyla alakalı 

üçüncü ve son başlık ise toplumsal faktörlerden kaynaklı engellerdir. Adı geçen engelleri; 

mesleki ayrım ve basma kalıp yargılar olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür. 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Araştırmaya katılan kadın çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 

ankete katılan kadınların yaklaşık yarısı (%49,7) 18-25 yaş arasında olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların %41,4’ü 26-33 yaş aralığında iken %8,9’u 34-41 yaş 
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arasında olduğu görülmektedir. Ankete katılan kadın çalışanların %92’si 18-33 yaş arasında 

olup bu verilerden hareketle örneklem grubundaki kadın çalışanların genç ve dinamik bir 

yapıdan oluştuğu söylenebilir. Araştırmaya katılan kadın çalışanların eğitim durumuna göre 

dağılımı incelendiğinde ankete katılan 292 kadın çalışanın 19’u lise mezunu (%6,5), 111’i 

önlisans mezunu (%38), 146’sı lisans mezunu (%50), 16’sının yüksek lisans mezunu (%5,5) 

olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde uygulamalı öğrenim amacıyla stajyer olarak çalışanların 

özellikle 4 yıllık ya da 2 yıllık üniversite eğitimi gören öğrencilerden oluşması elde edilen 

verilerde seyahat acentalarındaki kadın işgörenlerin büyük kısmının üniversite mezunu 

olmasını sağlamaktadır. Araştırma kapsamındaki kadın çalışanların medeni durumlarına göre 

dağılımları incelendiğinde ankete katılan kadın çalışanların %76’sının bekâr %24’ünün evli 

olduğu görünmektedir. Ankete katılan seyahat acentasındaki kadın çalışanlarının %76’sının 

bekâr olması ankete katılan kadın çalışanların yaş dağılımının genç ve dinamik yapıda 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırma kapsamındaki kadın çalışanların 

mesleki pozisyonlarına göre dağılımları incelendiğinde ankete katılan kadın çalışanların 

%4,5’inin departman müdürü; %12,3’ünün şef; geriye kalan %83,2’sinin işgören olduğu 

görünmektedir. Araştırmada; katılan kadın çalışanların üst kademelerde %4,5 oranında temsil 

edilmesi ve orta kademe yöneticiliklerde %12,5 oranında temsil edilmesi kadın çalışanların 

yoğun olduğu seyahat acentalarında kadın çalışanların yönetici kadrolarında yeterince yer 

alamadıklarını göstermektedir. Araştırmaya katılan kadın çalışanların gelir durumlarına göre 

dağılımları incelendiğinde ankete katılan kadın çalışanların %50’si 950-1500 TL arasında geliri 

olduğunu belirtirken; %43,2 si 1501-3000 TL arasında; %5,8’i 3001-4500 TL arasında; %0,7’si 

4500 TL üzerinde geliri olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan kadın çalışanların 

%83,2’sinin işgören konumunda olması nedeniyle kadın çalışanların gelir durumu en düşük 

gelir seviyelerinde yoğunlaşmaktadır. Araştırmaya katılan kadın çalışanların deneyim 

durumuna göre dağılımları incelendiğinde %64,7’sinin 1-5 yıl arası, %27,7’sinin 6-10 yıl arası, 

%7,5’inin 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip oldukları görünmektedir. Araştırmaya katılan 

kadın çalışanlar arasında 11 yıl ve üzeri çalışan kadın sayısının düşük olması; kadın çalışanların 

cam tavan algılamaları nedeniyle sektörden ayrıldığını göstermektedir. 

Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde faktör tanımlamaları ölçeğin orijinaline sadık 

kalınarak yapılmıştır. Bu kapsamda, ilk faktör “Steroidler” olarak tespit edilmiş ve adı geçen 

faktör 7 madde altında toplanmıştır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı %14,139, 

özdeğeri ise 3,515 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktör altında yer alan ifadelere verilen 

cevapların ortalamaları, 2,000 olarak gözlenmektedir. İkinci faktörün altında toplanan ifadeler 

“Kişisel Tercihler” olarak belirlenmiş ve söz konusu faktör 5 ifade altında toplanmıştır. 
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Faktörün toplam varyans açıklama oranın % 11,436, özdeğerinin ise 2,859 olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Katılımcılar ise bu faktörde yer alan ifadelere ortalama olarak 1,866 değerini 

vermişlerdir. Üçüncü faktör “Çoklu Rol Üstlenme” olarak tespit edilmiş ve adı geçen faktör 4 

madde altında toplanmıştır. Faktörün toplam varyansı açıklama oranı %10,584, özdeğeri ise 

2,646 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktör altında yer alan ifadelere verilen cevapların 

ortalamaları, 2,389 olarak gözlenmektedir. Dördüncü faktörün altında toplanan ifadeler 

“Mentör Eksikliği ve Örgüt” olarak belirlenmiş ve söz konusu faktör 3 ifade altında 

toplanmıştır. Faktörün toplam varyans açıklama oranın % 8,484, özdeğerinin ise 2,121 olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar bu faktörde yer alan ifadelere ortalama olarak 3,609 değerini 

vermişlerdir. Beşinci faktörün altında toplanan ifadeler “Örgütün Yaklaşımı” olarak 

belirlenmiş ve söz konusu faktör 3 ifade altında toplanmıştır. Faktörün toplam varyans açıklama 

oranın % 7,897, özdeğerinin ise 1,974 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar bu faktörde 

yer alan ifadelere ortalama olarak 2,721 değerini vermişlerdir. Son faktör altında toplanan 

ifadeler “Network” olarak belirlenmiş ve söz konusu faktör 3 ifade altında toplanmıştır. 

Faktörün toplam varyans açıklama oranın % 7,453, özdeğerinin ise 1,863 olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Katılımcılar bu faktörde yer alan ifadelere ortalama olarak 2,620 değerini 

vermişlerdir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Hizmet sektörü içerisinde yer alan hemşirelik, sekreterlik, öğretmenlik vb meslekler gibi 

turizm sektöründe de yapılan işlerin önemli bir bölümü kadınsı olarak kabul edilmekte ve 

çalışan işgücünün kadın olması tercih edilmektedir. Ancak turizm endüstrisinde istihdam edilen 

kayıtlı çalışanların sadece %25’i kadınlardan oluşmaktadır. Yapılan araştırmanın sonucunda 

seyahat acentalarında çalışan kadınların demografik bulgularını incelediğimizde; 

• Hizmet sektörünün diğer dallarında olduğu gibi seyahat acentalarında da yönetim 

kadrolarında çalışan kadın oranının düşük olduğu gözlemlenmektedir. Seyahat acentalarında 

çalışan kadınların daha çok alt kademelerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

• Seyahat acentasında çalışan kadınların yaş gruplarına bakıldığında ankete katılan 

kadın çalışanların %92’si 18-33 yaş arasında olup kadın çalışanların genç ve dinamik bir 

yapıdan oluştuğu gözlemlenmektedir. 34 yaş üzeri kadınların sayısının az olması kadın 

çalışanların belli bir yaştan sonra kariyer engeliyle karşılaştığını ve işten ayrılmalara neden 

olduğu görülmektedir. 

• Çalışmaya katılan kadın çalışanların sadece %6,5’inin lise mezunu olduğunu 

belirtmesi seyahat acentasındaki kadın çalışanların eğitimli olduklarını göstergesidir. 
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Çalışamaya katılan kadın çalışanların %60’ı eğitim fırsatlarından erkeklerle eşit şekilde 

yararlandıklarını iletmiştir. Yeterli eğitime sahip olmalarına rağmen yönetici kadrolarında 

kadın sayısının az olması kadın çalışanların kariyer engelleriyle karşılaştıklarını 

göstermektedir.Seyahat acentalarındaki kadın çalışanların yönetici pozisyonlara yükselmelerini 

engelleyen cam tavan engellerinin tespitine yönelik analiz sonucunda elde edilen bilgiler şu 

şekilde sıralanabilir; 

• Seyahat acentasında çalışan kadınlar; çalışma yaşamının iyi bir eş ve iyi bir anne 

olmasını engellemeyeceğine, evli yada çocuklu olmalarının iş performansını olumsuz 

etkilemeyeceğine inanmaktadır. Kadın çalışanların büyük bir çoğunluğu ev işlerinin sadece 

kadına özgü olmadığına ev işlerinde eşit sorumluluk paylaşımının gerekliliğine inanmaktadır. 

Özellikle hizmet sektöründeki işletmeler için insan kaynakları en önemli rekabet aracıdır. İnsan 

kaynaklarını verimli kullanabilen işletmeler bu rekabette bir adım öne geçeceklerdir. Kadın 

işgücünün yoğun olduğu hizmet sektöründe kadın işgücünü en verimli şekilde kullanabilmesi 

için örgütlerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 

• Öncelikli olarak işletmelerdeki insan kaynakları departmanı giriş/çıkış işlemleri, SGK 

takibi gibi işlerden daha öncelikli olarak kadın çalışanlar için danışmanlık yapmalı, kadın 

çalışanların eğitim eksikliklerini tespit ederek bu açığı gidermeli ve kariyer geliştirme 

danışmanlığı vermelidir. 

• Kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığı, cinsel taciz ve yıldırmanın önüne 

geçebilmek için gerekli önlemleri almalıdır. 

• Çalışan sayısının fazla olduğu işletmeler şirket bünyesinde kreş hizmeti verilmesi 

kadınların kariyeri için çok önemli bir engeli ortadan kaldırmış olacaktır. 
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TRAVMA NEDENİYLE HORİZONTAL KÖK KIRIĞI BULUNAN 

GENÇ DAİMİ DİŞİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

Seçkin AKSU1 

 

Özet 

Dentoalveolar travma, genellikle genç hastalarda meydana gelmektedir. Travmadan en 

çok etkilenen dişler maksillar kesici dişlerdir. Yatay kök kırıkları tüm travmatik yaralanmaların 

%0,5-%7,1'ini oluşturmakta ve sıklıkla üst ön bölge dişleri etkilemektedir. Kırığın prognozu, 

kırık çizgisinin uzandığı noktaya, pulpanın durumuna, oklüzyona, fragmanların birbirinden 

ayrılıp ayrılmamasına göre değişmektedir. 

Travma ve ağız diş sağlığı merkezinde yapılan splint uygulanmasını takiben yaklaşık 2 

ay sonra kliniğimize başvuran 2009 doğumlu erkek hastanın radyolojik ve klinik 

muayenesinde, 21 numaralı dişin kökünün orta üçlüsünde horizontal kırık ve labial mukozada 

fistül varlığı tespit edilmiştir. Yapılan canlılık testine göre 21 no’ lu dişin nekroze olduğu 

desteklenmiş ve kanal tedavisine başlanmıştır. İlk seansta ekstirpasyon ile Ca(OH)2 ile 

pansuman yapılmış ve splint yenilenmiştir. 4 ay sonra enfeksiyon belirtilerinin tamamen 

ortadan kalktığı görülen asemptomatik diş kökü, Biodentine (Septodont) ile doldurulmuştur. 

Kompozit ile restorasyonu tamamlanan dişin 2 ay sonraki kontrolünde dişlerin vestibülünden 

geçen splint çıkarılmış ve dişteki fazla mobilite varlığı nedeniyle estetisk açıdan palatinalden 

retansiyon sağlanmıştır. Bir yıllık takip sonunda herhangi bir enfeksiyon belirtisi izlenmemiş; 

kuronda herhangi bir renkleşme, mobilite, perküsyon ve palpasyona duyarlılık saptanmamıştır. 

Genç daimi dişlerdeki kök kırıklarında uzun süreli splintin kemik ve kök rezorpsiyonu 

riskine rağmen bu olguda 1 yıllık splint süresi boyunca herhangi bir patoloji gelişmemiştir. 

Tedavi planlamasında hastanın yaşı, kök gelişim seviyesi ve travmanın şiddeti gibi pek çok 

faktör etkili olmaktadır. Bu hastalarda erken diş kayıplarının önlenmesi, estetik ve fonksiyonun 

sağlanması için erken tedavi son derece önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Horizontal kök kırığı, Splint 

 

Abstract 

Treatment of a Young Permanent Tooth with Horizontal Root Fracture Due to Trauma: 

A Case Report 

                                                 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Seckinaksu@Mersin.Edu.Tr 
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Dentoalveolar trauma usually occurs in young patients and the teeth most affected by 

trauma are maxillary incisors. Horizontal root fractures constitute 0.5% to 7.1% of all traumatic 

injuries and often affect the upper anterior teeth. The prognosis of the fracture varies according 

to the point where the fracture line extends, the condition of the pulp, the occlusion, and whether 

the fragments are separated from each other. 

In case report, in a radiological and clinical examination of a male patient who was born 

in 2009, admitted to our clinic approximately 2 months after the application of a splint at the 

center for trauma and oral dental care. According to the vitality test, the necrosis of tooth 

number 21 was supported and canal treatment was started. At the first session she was dressed 

with Ca (OH)2 by extirpation and the splint was renewed. After 4 months, the asymptomatic 

tooth root, which was found to have completely disappeared, was filled with Biodentine 

(Septodont). After the restoration of the tooth was completed, the splint was removed through 

the vestibule of the teeth, and due to the presence of excess mobility in the tooth, retention was 

achieved from the palatinal aspect in esthetics. At the end of one year follow-up, no signs of 

infection were observed; no coloration, mobility, percussion and palpation sensitivity was 

found in the crown. 

Despite the risk of bone and root resorption of the long-term splint in the root of young 

permanent teeth, no pathology developed during the 1-year splint period. Many factors such as 

age of patient, level of root development and severity of trauma are effective in treatment 

planning. In these patients, early treatment is very important to prevent early tooth loss, to 

achieve esthetic and function. 

Key Words: Horizontal root fracture, Splint 

 

GİRİŞ 

Travmatik dental yaralanmalar, özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar ile 

genç erişkinlerde meydana gelmektedir (Petersson ve ark., 1997). Bu tür yaralanmalar, diş veya 

dişin çevre dokularına dışarıdan gelen bir kuvvet sebebiyle gelişmektedir. En sık etkilenen 

dişler, dental ark üzerindeki labial konumlarından dolayı üst orta ve yan keserlerdir (Altun ve 

ark.., 2009). Yaralanmaların büyük çoğunluğunun 19 yaş öncesinde meydana geldiği 

belirtilmiştir. Farklı travma tipleri sebebiyle %26-76 oranında dişin sert dokular 

etkilenmektedir (Robertson, 1997; Kirzioglu, 2005). Travmatik yaralanmaların fiziksel ve 

psikolojik komplikasyonlara neden olduğu belirtilmektedir (Marcenes ve ark., 1999). 12 

yasından önce çocukların yaklasık % 50’ sinin düsme, çarpma, spor yaralanmaları, siddete 

maruz kalma ve trafik kazaları nedeniyle dental travmaya maruz kaldıgı gözlenmistir (Güngör 
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ve ark., 2007). Dolayısı ile dental travmalar, çocuk ve genç erişkinlerde daimi dentisyonu 

ilgilendiren acil dental müdahalelerin önemli bir kısmını meydana getirmektedir.  

Sert doku yaralanmaları sınıfında yer alan kök kırıkları; sement, dentin ve pulpayı 

içeren, komplike diş yaralanmalarıdır. En sık olarak maksiller kesici dişler etkilenmekte ve 

görülme sıklığı %2-7 arasında değişmektedir. Duruma kemik ve yumuşak dokuların 

yaralanmaları eklendiğinde, tedavisi klinisyenler için oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Kök 

kırıklarının prognozu, kırık hattının yeri ve fragmanların durumuna bağlıdır (Diangelis, 2012; 

Yıldırım, 2009; Majorana, 2002).   

Dişlerin dental ark üzerindeki mevcut pozisyonunu kaybetmeleri durumunda komşu 

dişler ve kapanışa göre yeniden konumlandırılmaları ve soket içerisine uyumlandırılmaları 

tedavide ön koşuldur. Ayrıca takip döneminde dişin pozisyonunun korunması ve uygun şekilde 

splintlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Travmatik dental yaralanmalara maruz kalan dişlerin 

splintlenmesi için yarı rijit splintlerin kısa dönem kullanılmaları önerilmektedir (Kahler, 2008 

& Andreasen, 2004). Uzun dönem rijit splint kullanımının pulpa nekrozu ve eksternal kök 

rezorpsiyonu riskini artırdığı belirtilmektedir (Nasjleti ve ark., 1982).  

Travmatik yaralanma meydana gelen dişlerin hasarın pulpanın durumunun 

değerlendirilmesi son derece önemlidir. Akut dönemlerde hassasiyet testlerine karşı bir zayıf 

veya çelişkili cevaplar alınabilmektedir. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen takip seanslarında 

radyolojik ve klinik değerlendirmeler tekrarlanmalıdır.  

Etkilenen dişlerin kök gelişim seviyesi de tedavi başarısı için önemli bir konudur. Henüz 

kök gelişimini tamamlamamış genç daimi dişlerin pulpal canlılığının korunması kök 

gelişiminin devamı açısından önem taşımaktadır. Olgunlaşmamış genç daimi dişler, travmatik 

pulpa hasarı sonrasında yüksek bir iyileşme potansiyeli taşımaktadır (Huang, 2008).. 

Bu olgu raporu, horizontal kök kırığı izlenen genç bir hastada 1 yıla varan uzun splint 

kullanımının sonuçlarını paylaşmaktadır. 

 

Olgu Bildirimi 

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’ na, 

2 Kasım 2017 tarihinde 2009 doğumlu erkek hasta apse ve ağrı şikayeti ile başvurmuştur. 

Alınan anamnezde, yaklaşık 2 ay önce bisikletten düştüğü ve üst dişlerine travma aldığı ve ağız 

diş sağlığı merkezinde splint uygulandığı tespit edilmiştir. Klinik muayenede hastada sol üst 

orta keser dişte ikinci derece mobilite ve bukkal mukozada fistül varlığı gözlenmiştir (Şekil 1). 

Radyolojik muayenede ise, dişin kökünün koronal üçlüsünde sement, dentin ve pulpayı içeren 

horizontal kök kırığı saptanmıştır (Şekil 2). İlk seansta kanal tedavisine başlanmış, Ca(OH)2 ile 
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pansuman yapılmış ve takiben lateral- lateral arası monofilament naylon fiber (misina) ile 

kompozit rezin (Charisma, Heraeus Kulzer, Hanau, Almanya) esnek splint uygulanmıştır (Şekil 

3). Hastaya gerekli bakım ve kullanım uyarıları yapılarak kanal pansumanı için bir hafta aralıklı 

randevular verilmiştir. Enfeksiyon belirtilerinin 4 ay sonunda tamamen ortadan kalktığı görülen 

asemptomatik dişin kökü, gelişimi tamamlanmamış açık apeks dolayısıyla biyouyumlu bir 

apeksifikasyon materyali olan Biodentine (Septodont) ile doldurulmuştur (Şekil 4). Kompozit 

(Imıcryl) ile restorasyonu tamamlanan dişin 2 ay sonraki kontrolünde dişlerin vestibülünden 

geçen splint çıkarılmış ve dişteki fazla mobilite varlığı nedeniyle estetik açıdan palatinalden 

retansiyon sağlanmıştır (Şekil 5). Radyografik muayene sonucunda herhangi bir patolojiye 

rastlanmamıştır. Splint sökümü tungsten karbid frez (Axis Dental, Irving, TX, ABD) 

kullanılarak yapıldı. Ardından vestibül mine yüzeylerine polisaj yapıldıktan sonra fluorid jel 

uygulanmıştır. .Bir yıllık takip sonunda herhangi bir enfeksiyon belirtisi izlenmemiş; kuronda 

herhangi bir renkleşme, mobilite, perküsyon ve palpasyona duyarlılık saptanmamıştır. 

Genç daimi dişlerdeki kök kırıklarında uzun süreli splintin kemik ve kök rezorpsiyonu 

riskine rağmen bu olguda 1 yıllık splint süresi boyunca herhangi bir patoloji gelişmemiştir. 

Tartışma 

Travmatik diş yaralanmalarında kök kırığı nadir rastlanan bir durumdur (Andreasen, 

1989; Wölner- Hanssen, 2010; Ranka, 2012). Maksiller keser dişlerde % 95 sıklığında, 

mandibular keser dişlerde çok daha nadir görülmektedir (Çalışkan ve ark., 1996). Daimi 

dentisyonda erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülmekte ve genellikle tek diş 

etkilenmektedir.  Kök kırıkları transvers (horizontal), oblik ve vertikal kök kırığı olarak 

sınıflandırılmaktadır (Kindelan ve ark., 2008). Orta üçlü ve apikal üçlü kırıklarında prognozun, 

daha iyi olduğu bildirilmektedir (Deshpande, 2011). En riskli kırık düzlemi, koronale en yakın 

olandır. Hastanın yaşı, kök gelişimi ve koronal fragmanın mobilitesi gibi faktörler de tedavi 

başarısını etkilemektedir (Fayle & Curzon, 1999). Birçok olguda kökün orta ve apikal 

üçlüsündeki kırıklar herhangi bir tedavi yapılmadan iyileşmekte, koronal parça deplase ise 

koronal parçanın repozisyonu ve radyolojik kontrolün ardından esnek bir splint ile dişin 

stabilizasyonu sağlanmaktadır (Kim ve ark., 2012). 

Kök kırıklarında iyileşme şekli genellikle, apikal ve koronal sert dokuların 

kaynaşmasıyla horizontal kök kırığının tamir olması şeklindedir. Kök kırıklarında prognoz; 

kalsifiye dokuyla,  konnektif dokuyla veya her iki dokuyla birlikte iyileşme ya da granülasyon 

dokusu oluşumuyla meydana gelmektedir.  Kök kırığı için uygun görülen splint süresinin 3-4 

hafta olduğu bildirilmiştir.  Uzun dönem sabit splintin, pulpada nekroz ve dişlerin eksternal 

rezorpsiyona uğrama riskini arttırdığı bildirilmiştir. Bu nedenle travma rehberlerinde, koronal 
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üçlüde yer alan ya da deplase olmuş kök kırıklarının stabilizasyonunda esnek ya da yarı sabit 

splint kullanımı önerilmekte ve splint süresinin 4 aya kadar uzatılabileceği belirtilmektedir 

(Andreasen ve ark., 2004). 

Travma sonucu kök kırıklarının geliştiği ve pulpa dokusunun olaya eşlik ettiği 

durumlarda kırık hattı pulpayı da içine alacak şekilde mine, dentin ve sement dokularını 

içermektedir (Kim ve ark., 2012). Pulpayı içermeyen kron-kök kırıklarında olduğu gibi, bu tür 

vakalarda da acil müdahale olarak kırık parçanın komşu dişlere splintlenerek sabitlenmesi önem 

taşımaktadır.  

Kök ucu gelişiminin tamamlanmadığı genç bireylerde pulpal nekrozun eklendiği 

durumda, dişin ağız içerisinde fonksiyonunu devam ettirebilmesi amacıyla kırık hattına kadar 

olan koronal parçaya kanal tedavisi uygulanması endikedir. Kırık hattı, servikal üçlü bölgesinde 

ise splint 4 aya ağız içerisinde kalabilmektedir. En az 1, 3, 6 aylık ve 1 yıllık takipler 

yapılmalıdır. Yatay kök kırıkları vakalarının %5-25’ inde pulpa nekrozu gözlemlenmektedir. 

Cveck ve ark., 2004). Apikal parçanın pulpa dokusu canlılığını sürdürebildiği için, çoğu vakada 

sadece koronal parçanın kanal tedavisi yeterli olmaktadır Kim (Cveck ve ark., 2004, Kim ve 

ark., 2012). 

Sonuç 

Estetik problemler, yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesi, beslenme ve konuşma 

problemleri, dental arkta kayıplar, devam eden çene gelişiminin ve komşu diş erüpsiyonlarının 

olumsuz etkilenmesi gibi sekellerin meydana gelmesi dolayısıyla genç daimi dişlerde meydana 

gelen travmatik yaralanmaların erken müdahalesi büyük önem taşımaktadır. 

Şekiller 

Şekil 1. Klinik muayenede sol üst orta keser dişiş bukkal mukozasında fistül varlığı 

Şekil 2. Radyolojik muayenede saptanan, diş kökünün koronal üçlüsünde sement, 

dentin ve pulpayı içeren horizontal kök kırığı 

Şekil 3. Esnek splint uygulanması 

Şekil 4. Koronal fragmana Biodentin (Septodont) uygulanması 

 

Şekil 1. 

 

Şekil 2. 
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İÇ TICARET HADLERININ TARIMSAL ARAZI SATIŞLARI ÜZERINE 

ETKISI: ÇUKUROVA  ÖRNEĞI 

Doç.Dr. Erkan AKTAŞ1 

 Dr. Hakan DOĞAN2 

ÖZET 

Türkiye’de arazi satışları ile ilgili konular sıklıkla tartışılan konuların başında 

gelmektedir. Türkiye’de yıllardır tarım arazilerinin temerküz edip etmediği veya küçük meta 

üreticiliğin gelişimin seyri ile ilgili bir çok makale olmasına rağmen bu konu ile ilgili model 

çalışmalarına hiç rastlanmamıştır. Bunun en temel nedenlerin başında bu konuya ilişkin veri 

setinin olmamasıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de 1980’li yılarda yaşanan yapısal dönüşümün 

neticesinde oluşan iç ticaret hadlerinin tarımsal arazi satışları üzerine etkisi Çukurova örneği 

üzerinden incelenmektedir. Çalışmada kullanılan veriler 1980-2013 yıllarını kapsamaktadır. 

Arazi satış verileri  yapılan doktora çalışmasından elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan iç 

ticaret hadlerinin oluşturulmasında kullanılan veriler motorin, gübre,su ve tohum fiyatları ile 

mısır, pamuk, buğday ve portakal fiyatlarıdır. Adana’da tarımsal arazi satışlarının genel olarak 

tarımsal girdi ve ürün piyasası arasındaki ilşkiyi anlamada ve ekonomik etkilerini tahmin 

etmede VAR model kullanılarak etkiye-tepki fonksiyonlarından yararlanılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda Çukurova’da arazi satışları ile sektörel ticaret hadleri arasında 

ilişki içerisinde tepki vermede üç yıl gibi bir zaman dilimine ihtiyaç duyulduğu, tarımda 

izlenecek politikaların uzun erimli olarak düşünülmesi gerektiği göze çarpmaktadır. Doğası 

gereği tarımsal üretim kısa sürede ekonomik koşullardaki ani değişimlere tepki veremez. 

Bunlara rağmen, iç ticaret hadlerindeki değişim ile tarımsal arazilerin verimli ölçeklerde 

işletilmesi için uzun dönem politikalarına gerek kalmadan kısa ve orta vade de belirlenecek 

çözümlerle sonuç alınması mümkün gibi görünmektedir. Özellikle son yıllarda artan oranlarda 

olan arazi satışları ile iç ticaret hadlerindeki değişim arasında kuvvetli bir ilişkiden söz 

edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Arazi, İç Ticaret Hadleri, VAR,Çukurova 

Abstract 

The Effect Of İnternal Terms Of Trade On Agrıcultural Land Sales: Case Of Çukurova 

Matters related to the sale of land in Turkey is one of the issues often discussed. 

Although many articles over the years about whether the concentration of agricultural land in 
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Turkey or small commodity productivity growth was not observed in the course of their model 

studies on this subject. The most basic reason for this is that there is no data set related to this 

topic. In this study, in the 1980's experienced structural transformation occurring as a result of 

domestic terms of trade in Turkey is examined through the example of Cukurova impact on 

agricultural land sales. The data used in the study covers years 1980-2013. Land sales data were 

obtained from Ph.d study. The data used to establish the terms of trade used in this study are 

oil, fertilizer, water and seed prices and corn, cotton, wheat and orange prices. In Adana, the 

VAR model was used to estimate the impact of agricultural land sales on the relationship 

between agricultural input and product market in terms of meaning and economic effects. 

As a result of the analysis made, it is necessary to spend three years in Cukurova to 

respond to the relations between the land sales and the sectoral terms of trade, and the policies 

to be followed in agriculture should be considered as long term. Agricultural production by 

nature can not react to sudden changes in economic conditions in a short time. Nevertheless, it 

seems possible to obtain results with the solutions to be determined in the short and medium 

term without having to have long-term policies in order for the change in the internal terms of 

trade and the operation of agricultural land on efficient scales. There can be a strong correlation 

between land sales, which are increasingly in recent years, and changes in the internal terms of 

trade. 

Keywords: agricultural land, VAR, çukurova, domestic trade rates 

1. Giriş 

Tarımsal üretim süreci; ekonomik, sosyal, politik ve teknik yönleriyle diğer üretim 

süreçlerinden farklı özellikleri olan, insanlığın en önemli etkinliklerindendir. Bu süreçteki en 

önemli farklılık üretim faaliyetindeki unsurlardan biri olan arazinin sermayeleşse bile yeniden 

üretilemeyen bir meta olması nedeniyle tekliği ve bir diğer unsur olarak arazinin tarımsal 

verimliliği üzerinde iklim koşullarındaki görece belirliliktir. Tarımsal üretimin yapısı; 

topraktaki sahiplik biçimleri, köydeki hanede bulunan emeğin kendine özgü yapısıyla 

belirlenmiş üretim ilişkileri ve farklı üretim tarzlarına eklemlenme kapasitesi dikkate alınarak 

bütüncül bir bakışla ele alınmalıdır (Doğan,2016). 

Tarımsal faaliyetler, başta beslenme olmak üzere birçok ihtiyacın karşılanmasında 

önemli rol oynamaktadır. Tarımsal faaliyetlerin sahip olduğu bir takım özellikler, tarım 

sektörünü diğer sektörlerden farklı kılmaktadır. Bunlar tarımsal üretimin doğal koşullara 

bağlılığından kaynaklanan evrensel özelliklerdir. Yani gelişmişlik farklılıklarından bağımsız 

olarak bütün ülkeler için geçerlidir. Tarımsal üretimin doğal koşullara bağımlılığı, tarımın diğer 
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üretim faaliyetleri karşısındaki durumu ve tarımsal ürünlerin beslenme gibi temel bir ihtiyacın 

karşılanmasındaki rolü, devletin tarıma yönelik çeşitli destekleme politikaları izlemesini 

gerektirmektedir. 

Genel olarak mülkiyet değişimi ve tarımsal arazilerdeki tasarruf yapısındaki değişim 

aslında Adana tarihinin ana maddesidir. Bu verimli topraklar her zaman siyasetçilerin politik 

araçlarından olmuştur. Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete bu bölgedeki mülkiyet yapısı 

sürekli takip edilmiş, etnik çatışmalardan, Türkmen aşiretlerinin arasındaki rekabete, Kavalalı 

İbrahim Paşadan, Fransızlara kadar hep bu ovalara sahip olma hedefi bu topraklar üzerinde çok 

çetin mücadelelere neden olmuştur.(Doğan,2016.) 

1970’li yılların sonunda Türkiye ekonomisinin girdiği bunalımdan çıkabilmesi için 

uygulamaya konulan 24 Ocak 1980 İstikrar Tedbirleri, tarım politikalarını da büyük ölçüde 

etkilemiştir. Bu istikrar tedbirlerinden sonra liberalleşme politikalarının hayata geçirilmesiyle 

birlikte, hükümetlerin tarıma karşı koruyucu ve düzenleyici tavrı değişmiştir. Tarımsal üretimin 

piyasa koşullarına bırakılmasını sağlayacak biçimde politika değişikliğine gidilmiştir. Bu 

doğrultuda istikrar tedbirlerinin tarım sektörüne yönelik ilk uygulaması, gübre fiyatlarını 

önemli ölçüde artırmak olmuştur. Bunun yanı sıra kimyasal gübre ve diğer girdilere sağlanan 

girdi sübvansiyonları kaldırılmış, büyük ölçüde dışa bağımlı modern girdilerin fiyatları serbest 

döviz kuruna göre piyasalarda dalgalanmaya bırakılmıştır. Bu dönemde tarım sektörüne 

sağlanan kredilerin kullanım koşulları ağırlaştırılmış, tarım ürünleri dış ticaretinde korumacılık 

azaltılmıştır. Bunların yanı sıra 1980 yılından itibaren ürünlere yönelik tarımsal destekleme 

fiyatları düşürülmüş ve destekleme kapsamı daraltılmıştır (Şahinöz, 2001). 

Grafik 1.  Adana’da örnek sahasındaki arazi satış miktarı (da) 
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Kaynak: Doğan,H. 1980 Sonrasında Adana Ova Kesimindeki Tarım İşletmelerinde Arazi Tasarruf Biçimlerindeki  

Değişim Ve Arazi Birikim Süreci,DoktaraTezi,Çukurova Üniversitesi,2016 
 

 Çukurova bölgesinde arz duyarlılığı analizi ile ilgili yapılan birçok çalışmada girdi 

fiyatlarının ekim alanları üzerine önemli etkileri olduğu tahmin edilmiştir. Bu girdi 

fiyatlarından özellikle motorin, gübre, tohum ve su fiyatlarının etkisi ön plana 

çıkmaktadır.(Aktaş,2006;Aktaş 2004;). Aktaş ve arkadaşlarının 2010 yılında yapmış oldukları 

çalışmada motorin fiyatlarının aynı zamanda uluslararası tarımsal rekabet düzeyini de olumsuz 

etkileyebileceği, yine Aktaş ve arkadaşlarının 2016 yılında yapmış oldukları çalışma da motorin 

fiyatları üzerindeki yüksek vergi oranları olan OECD ülkelerinin tarımsal dışa bağımlılığını 

arttırdığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla girdi maliyetlerinin yüksekliğinin arazi satışları 

üzerine etkileri olabileceği sonucuna varılabilir.Bu çalışmalardan yola çıkarak bölgesel iç 

ticaret hadlerinin bölgedeki arazi satışları üzerine etkisi olacağı bu çalışmanın temel varsayımı 

olacaktır. 

Bu çalışmanın sorunsalı bu tarihsel sürecin ardından, Türkiye’de 1980 sonrası 

uygulanmaya başlanan liberal ekonomi politikalarından sonra, tarımsal arazilerin mülkiyet 

yapısındaki değişim, ve bunun nedenlerinden biri olabileceği düşünülen iç ticaret hadlerinin 

satışlar üzerine etkisinin araştırılmasıdır.  Bu çalışma, arazi mülkiyeti ve o arazilerdeki üretimi 

oluşturan unsurlar ile, 1970’lerin sonlarından itibaren kapitalist ilişkilerdeki krizi aşmaya 

yönelik çabaların, Adana ovalarındaki sonuçlarını anlamaya çalışmaktadır. Bu mülkiyet 

ilişkilerinin değişimi betimlenmeye ve aralarındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu 

çalışma tarımsal işletmelerdeki arazi mülkiyetinin tarihsel değişimini Adana ova 

kesimlerindeki tarım işletmeleri örneği üzerinden ortaya koymak ve farklı makro ekonomik 

politikaların sonuçlarını anlamaya çalışmak açısından önemli veriler oluşturarak, politika 

yapıcı kurum ve kuruluşlara fayda sağlamayı hedeflemektedir. 

2.Kullanılan Veri Seti ve Yöntem 

İktisat literatüründe birden çok fonksiyonları olan ekonometrik modeller; politika 

analizleri gibi sonuçları karmaşık ve ölçülebilirliği zor konularda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ekonometrik modellerde içsel ve dışsal değişkenler iktisat teorisine 

dayanarak belirlenmektedir. Değişkenlerin model tarafından tam olarak belirlenemediği 

durumlarda içsel ya da dışsal biçiminde sınıflandırılması daha önceki yıllarda eleştirilmiştir. 

Daha sonraki yıllarda modelin dinamiğini verilerin belirlemesi daha uygun olabileceği 

çalışmalara konu olmuştur. Sims’in önerdiği ve Vektör Otoregressif Süreç (VAR) adı verilen 

yöntem tüm değişkenleri içsel kabul etmektedir. Bu yöntem teorik bilgiden ziyade 
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araştırmacının sahip olduğu verilere dayanarak modelde kullanılacak değişkenleri ve uygun 

gecikme uzunluğunu belirlemesi yeterli olmaktadır (Pindyck ve Rubinfeld, 1991, 353-355).  

1990’lı yıllarda VAR (VectorAutoregression) modelleri iktisat çalışmalarında sıklıkla 

kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda VAR tipi sistem tahminlerine dayanan nedensellik ve diğer 

sınamalarda yaygın olarak F-Testleri kullanılmış fakat serilerin birleşik olması durumunda bu 

test istatistikleri standart dağılıma sahip olmadığı için geçerliliğini yitirmektedir. Bunlara ek 

olarak, saha bulguları, iktisadi zaman serilerinin genellikle durağan olmadığını, genellikle 

birinci dereceden bütünleşik olduklarını göstermektedir. Serilerin durağan olmaması, sahte 

regresyon gibi pek çok ekonometrik soruna yol açabilmektedir. Bu nedenle öncelikle serilerin 

zaman serisi özelliklerininaraştırılması ve bu özelliklere göre uygun modelin seçilmesi 

gereklidir. Bu çerçevede önce zaman serilerinin durağanlık özellikleri Artırılmış Dickey-Fuller 

(ADF) birim kök testleriyle sınanmış ve durağan olmayan serinin birinci farkı alınarak VAR 

modeline alınmıştır. Modelde kullanılan değişkenlerin seçiminde, literatürde yer alan ampirik 

çalışmalardan hareket edilmiştir. 

Çalışmada 1980-2013 dönemi yıllık arazi satış miktarı ve iç ticaret hadleri 

kullanılmıştır. iç ticaret hadleri kavramı, çiftçi sınıfının, satın alma gücünde ve ekonomik 

refahındaki değişimleri izlemek amacıyla kullanılan bir göstergedir. İç ticaret haddi, belirli bir 

temel yıla göre çiftçinin yetiştirerek piyasaya arz ettiği ürünlerin fiyatları ile bu sınıfın kendi 

tüketim ihtiyaçları için veya ürettiği mallar yeniden üretmek için satın aldığı maddelerin 

fiyatları arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır. İç ticaret haddi en pratik ve yaygın hâliyle 

“Net Değişim Ticaret Hadleri” olarak ifade edilmekte ve bu şekilde formüle edilmektedir (Kip, 

1980: 10) 

N=PT/PS 

 

N:Net Değişim Ticaret Hadleri 

PT:Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar Endeksi 

PS:Çiftçinin Ödediği Fiyatlar Endeksi 

 

Aktaş tarafından 2004 ve 2006 yılları arasında yapılan Çukurova bölgesi ile ilgili 

yapılan çalışmada başta motorin ve gübre olmak üzere tohum ve su gibi girdilerin bölegeyi 

etkileyen temel tarımsal girdiler olarak görülebilir. Bu çalışmada kullanılan iç ticaret hadlerinin 

oluşturulmasında kullanılan veriler motorin, gübre,su ve tohum yıllık ortalama fiyatları ile 

mısır, pamuk, buğday ve portakal yıllık ortalama fiyatlarıdır. Bununla birlikte bölge için en 

önemli ürünler olan mısır, pamuk, buğday ve  narenciyedir. Bu veriler TUİK internet sitesinden 
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Adana iline ait verilerden elde edilmiştir. İç ticaret hadleri (Y) ve arazi satış miktarı (X) 

kullanılmıştır.  

Bu çalışmada, 1980 sonrası dönemde başlayan, 1990’lı yıllarda ivme kazanan ve 

günümüze kadar gelen yapısal dönüşümün Türkiye’nin önemli bir tarımsal üretim bölgesi olan 

Çukurova’da arazi satışı üzerine olan etkileri bir vektör otoregressif model yardımıyla analiz 

edilmeye çalışılmıştır.Tahmin edilen VAR modeli çerçevesinde varyans ayrıştırma tabloları ile 

etkiye-tepki fonksiyonları yorumlanmıştır. Bu çerçevede, önce serilerin durağan olup 

olmadıkları Arttırılmış Dickey-Fuller Birim Kök Testleriyle araştırılmış ve ardından düzey 

olarak durağan olmayan serilerin birinci farkları alınarak, seriler durağan halde VAR modeline 

alınmıştır. 

3. Bulgular ve Değerlendirme 

Birçok ekonomik zaman serisi durağan olmayan özellikler sergilemektedir. Bu nedenle 

önce serilerin zaman serisi özellikleri Artırılmış Dickey-Fuller birim kök testleriyle (ADF) 

araştırılmış ve test sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir Buna göre, İç ticaret hatleri (Y) ve arazi 

satış miktarı (X) kullanılmıştır düzey olarak durağan olduğu anlaşılmıştır. 

 

Değişkenler ADF 

(Düzey Olarak) 

ADF 

(Birinci Derece 

Fark Değerleri) 

P 

(Probability) 

Değerleri 

Arazisatış 

(X) 

-5.027257  0.0019 

İçticaret 

Haddi 

-5.066508   0.0014 

 

Bu çerçevede, VAR modeline İç ticaret hatleri (Y) ve arazi satış miktarı (X) 

kullanılmıştırdüzey olarak, dahil edilmiştir. VAR modelinde kullanılacak gecikme uzunlukları 

ile modele girmesi gereken deterministik değişkenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. 

Gecikme uzunluğu bilgi kriterlerine göre belirlenmiştir 

 

Tablo 2: Tarımda Makro Ekonomik Değişkenlerin Oluşturduğu VAR Modeli 

Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri 

İçsel Değişkenler: TGDP EX IMP 

D(LNKUR) (PN)  Dışsal Değişkenler: C DUM  
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Lag 

L

ogL LR FPE AIC SC HQ 

0 

-

453.1098 NA  

 2.86e

+10 

 29.74

902 

 30.11

908 

 29.86

965 

1 

-

447.7377 

 8.664

632 

 2.63e

+10 

 29.66

050 

 30.21

559 

 29.84

144 

2 

-

437.9214 

  14.56

615* 

  1.84e

+10* 

  29.28

525* 

  30.02

537* 

  29.52

651* 

 indicateslagorderselectedbythecriterion    

LR: sequentialmodified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final 

predictionerror     

 AIC:Akaikeinformationcr

iterion     

 SC:Schwarzinformationc

riterion     

 HQ: Hannan-Quinninformationcriterion    

 

Ekonomik kriz yılları (1994-2001) ve kuraklık yaşanan yıllar(1987 -2008) kukla 

değişkenleri olmak üzere, Çukurova’yı temsil eden köylerdeki arazi satışlar ile iç ticaret 

hadlerinin oluşturulmasında kullanılan motorin, gübre,su ve tohum fiyatları ile mısır, pamuk, 

buğday ve portakal fiyatları arasındaki  ilişkiler analiz edilmiştir. Elde edilen VAR modelde, 

kriz yılları ve kuraklık yıllarınınfarklı sonuçları olduğu belirlenmiştir. Kriz dönemlerinde reel 

döviz kurunun yükselişi tarımsal girdi maliyetleri arttırmasına neden olmaktadır. Aktaş ve ark. 

Tarafından yapılan çalışmalarda 1980 sonrası yaşanan krizlerin döviz kaynaklı etkilerin tarım 

sektörünü de etkilediği tahmin edilmiştir (AKTAŞ, ve ark; 2010:   ). Bunun en önemli 

nedenlerinin başında, Türkiye’de tarımsal girdilerin dışa bağımlı olması gösterilebilir. Tablo 

2’de VAR modelinde kullanılacak uygun geçikme uzunluğu bilgi kriterlerine dayanarak bir 

olarak tahmin edilmiştir. Tablo 2, LR, FPE, AIC, SC ve H-Q bilgi kriterlerinin en düşük 

değerine denk gelen uygun gecikme uzunluğunun dört veya iki alınabileceğini ortaya 

koymaktadır. Verilerin yıllık olması ve aynı zamanda SC kriterine göre geçikme uzunluğu üç 

olarak belirlenmiştir.  

 



79 

 

Tahmin edilen VAR modeline değişkenler İç ticaret hadleri (Y) ve arazi satış miktarı 

(X) sıralaması ile girmiştir. Modelden elde edilen varyans ayrıştırma tablosu aşağıda verilmiştir 

(Tablo 3). Varyans ayrıştırma sonuçlarına göre, sistemde iç ticaret hatleri öncü değişken 

görünümünde olan en dışsal değişkendir. Üçünçüyılda dahi ileri doğru tahmin varyansının 

yaklaşık % 98,6 kadarı kendi şoklarından kaynaklanmaktadır. Bu, İç ticaret hatlerinin çok 

sayıda dışsal faktörden çokta etkikenmediğinin bir sonucu biçiminde yorumlanmalıdır. Bu oran 

arazi satış miktarı  için (üçünçüyılda) yüzde 73,3 dolayındadır. Sisteme bir şok geldiğinde kısa 

dönemde uzun dönem patikaya uyumu sağlayan değişken arazi satış miktarı olmakta, iç ticaret 

hatlaridaha sonra devreye girmektedir. Uyum mekanizmasının büyük ölçüde arazi satışı  

üzerinden işlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat 3 yıl sonra uyum mekanizması 

içerisinde dış ticaret hadlerinin payı azımsanmayacak kadar önemli düzeye çıkmaktadır. 

 

Tablo 3. Varyans Ayrıştırma Tablosu  

 VarianceDecomposition of 

Y:    

 Period S.E. Y X 

    
     1  1415.314  100.0000  0.000000 

 2  1447.077  99.59474  0.405256 

 3  1585.583  98.63368  1.366324 

 4  1621.167  98.67662  1.323379 

 5  1635.952  98.65793  1.342068 

 6  1647.699  98.60651  1.393485 

 7  1655.414  98.61431  1.385694 

 8  1657.660  98.60662  1.393383 

 9  1659.254  98.60481  1.395194 

 10  1660.493  98.60372  1.396276 

    
     VarianceDecomposition of 

X:    

 Period S.E. Y X 

    
     1  79.09673  7.441555  92.55845 

 2  86.09383  10.72019  89.27981 

 3  100.6197  26.64460  73.35540 
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 4  105.7723  25.57776  74.42224 

 5  106.1644  26.11294  73.88706 

 6  107.9627  26.74567  73.25433 

 7  108.2364  26.61516  73.38484 

 8  108.4338  26.77610  73.22390 

 9  108.6466  26.78637  73.21363 

 10  108.6674  26.80566  73.19434 

    
     CholeskyOrdering: Y X    

    
    Etkiye–tepki fonksiyonlarının kullanılması değişkenlerden birinde meydana gelen bir 

standart hata kadarlık şok karşısında her bir değişkenin gösterdiği dinamik tepkilerin 

izlenmesine olanak vermektedir. Tahmin edilen etkiye–tepki katsayıları çerçevesinde güven 

sınırlarının da yer alması iç ticaret hadlerindeki değişimlerinin tarımsal satışları  üzerindeki 

etkinliğini test etmek açısından önem taşımaktadır. Grafik 1 iç ticaret hadlerindeki  değişim 

arazi satışları arasındaki ilişki gösterilmelidir. Düz çizgi nokta tahminlerini, kesikli çizgiler ise 

bir standart hatalık güven sınırlarını ifade etmektedir 

 

Grafik 1: İç ticaret hadleri Serisindeki "Bir" Standart Hatalık Şok Karşısında 

Gösterilen Tepkiler (± 2 S.H.) 
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İlk şekilde iç ticaret hadleri serisinde meydana gelen bir standart hata kadarlık şokun 

arazi satışları karşılama üzerindeki etkisinin ilk 3 yıl belirsiz kaldığı daha sonra negatif yönde 

önemli bir etki yaptığı, güven sınırları dikkate alındığında ise etkinin ancak ilk 3 yıldan sonra 

anlam kazandığı görülmektedir. Bu bulgu uzun dönemde iç ticaret hadleri ile arazi satışları 

serisi arasında negatif yönlü önemli bir ilişkiyi tahmin etmektedir. Çukurova’da 1980-2013 

yılları arasında tarım sektörüne ürün fiyatlarındaki artış tarımda kullanılan girdi fiyatlarına 

oranla daha az olması bölgedeki tarımsal arazi satış miktarlarını arttırdığı hesaplanmıştır. 

 

4.Sonuç 

Tarımsal üretim sürecinde toprağı işleyen çiftçilerin arazi üzerindeki haklarının ve bu 

üretimden dolayı aralarında doğan hukuksal ilişkilerinin biçiminin, gerek o toplumun tarım 

kesimindeki sosyal yapısını belirlemesi ve gerekse tarımsal üretime etkisi yönünden büyük 

önemi vardır. Toprağa hukuksal tasarruf biçimleri insanlar arasında farklı sosyal ilişkiler 

doğurmaktadır. Belirli bir toplumda kişilerin ya da sosyal grupların arazi tasarruf biçimleri 

farklıdır ve tarih de bu yönden pek zengin örnekler sunmaktadır. İnsanlık toprağın ortak 

mülkiyetinden, kişisel mülkiyetin en mutlak biçimde uygulandığı anlayışlara değin, çeşitli 

dönemlerden geçmiştir. Üretim araçlarının mülkiyet durumuna göre yapılacak bir tiplendirme, 

bu konudaki çeşitlilik göz önüne alınırsa çok zordur.  

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of Y to Y

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of Y to X

-100

-50

0

50

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of X to Y

-100

-50

0

50

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of X to X

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.



82 

 

 Sermayenin ürettiği artık değerin bir kısmının toprak sahibinin payına düşmesi 

ölçüsünde ilgilenilmiştir. İmalatçılık gibi tarımın da kapitalist üretim tarzının egemenliği 

altında olduğu varsayılarak ticaret hadlerini oluşturan sermaye unsurları ile tarımsal arazi 

satışları arasındaki ilşki çözümlenmeye çalışılmıştır.  

 Tahmin edilen var modeli analizi sonucunda İç ticaret hadleri ile Arazi satışları arasında 

ters yönlü bir ilişki tahmin edilmiştir.İç ticaret hadleri artımın aleyhine döndüğünde Çukurova 

bölgesinde arazi satışlarının arttığı tahmin edilmiştir.Yapılan etki-tepki  analizi sonucunda iç 

ticaret hadlerinin arazi satış miktarını üçüncü yıldan sonra etkilediği sonucuna 

varılmıştır.Varyans ayrıştırma sonuçlarına göre arazi satışlarının üçüncü yılda %73,3’ü kendisi 

tarafından açıklanırken geri kalan oranı iç ticaret hadleri ile açıklanabilmektedir. Uyum 

mekanizmasının büyük ölçüde arazi satışı  üzerinden işlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Fakat 3 yıl sonra uyum mekanizması içerisinde dış ticaret hadlerinin payı azımsanmayacak 

kadar önemli düzeye çıkmaktadır. 

İç ticaret hadlerinin tarımın aleyhine olamaya devam etmesi sonucunda gelecekle ilgili 

satışların aratcağını öngörebiliriz. Bu nedenle girdi fiyatları üzerindeli politik kararlar özellikle 

Tarımsal arazileri üzerinde önemli etkileri olacağı söylenebilir.Bir taraftan çarpık kentleşme  

birtaraftan ortadoks vari mali politikalar bölgedeki ararzi satışlarını daha fazla arttıarbilir. 

Çukurova bölgesi tarımsal potansiyel açıdan en stratejik bölgelerin başında gelir 

Bu sonuçlardan yola çıkarak şu önermelerde bulunabiliriz: 

Son yıllarda uygulanmaya konulan verimli işletme büyüklüklerine ulaşma ve arazide 

parçalılığı önleme için hazırlanmış olan yasal düzenlemelere gerek olmadığı  anlaşılmıştır. 

Özellikle son yirmi yılda devletin uygulamaya koyduğu tarım politikaları ile bunun zaten 

kendiliğinden gerçekleştiği görülmektedir. Uygulanan liberal politikalar sonucu arazi satış 

miktarlarındaki artışa bağlı olarak gerçekleşen bu duruma devletin yasalarla müdahale etmesi 

arazi fiyatlarına yansıyacaktır. Arazi büyüklüklerindeki azalmayı önlemek için yapılan yasal 

düzenlemeler nedeniyle fiyatlar arazi alıcıları lehine oluşacaktır. Mülksüzleşme ve yoksullaşma 

eğilimi yoksulların aleyhine olacaktır. 

Köylerde özellikle yoğun emek gerektirmeyen ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Bu 

durum tarımsal işletme sahiplerinin kendi emek rezervlerini tarım dışı alanlara yöneltmeleri ile 

işletmenin emek ihtiyacını köyden ya da kentin çevresindeki yoksul göç gettolarından 

sağlamasının sonucudur. Bu yapı köylerdeki son yıllarda şekillenen  mevcut durumun da 

muhafaza edilmesine olanak sağlamaktadır. Zamanla işletme büyüklükleri 200 dekarın üzerine 

çıkacaktır. Ancak bu verimli ovalarda ürün deseni çok değişmeyecek; üretilen artı değerin 

küresel girdi tedarikçilerine  aktarılmasına devam  edilecektir. Bu nedenle tarım sektöründe 
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temel politika değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle demokratik ilkelere göre çalışan 

kolektif isletmeler özendirilmelidir. Her köyün kendi özelliğine göre kollektif işletme yapısı 

oluşturulmalıdır. 

Çukurova’da 1980-2013 yılları arasında tarım sektörüne ürün fiyatlarındaki artış 

tarımda kullanılan girdi fiyatlarına oranla daha az olması bölgedeki tarımsal arazi satış 

miktarlarını arttırdığı hesaplanmıştır. 
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TÜKETİM VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÇUKUROVA 

ÖRNEĞİ 

Erkan AKTAŞ1 

Şahin NAS2 

Eren Can GÜRBÜZ3 

Özet 

Davranışsal iktisadın bir alt disiplini olan mutluluk ekonomisi son dönemlerde yoğun bir 

çalışma alanı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı da mutluluk ve tüketim arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Bu nedenle Adana ve Mersin merkez ilçelerinde Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ) 

anketi yardımıyla 847 kişiyle görüşme yapılmıştır. Bu çalışmada mutluluk ve tüketim 

arasındaki ilişki sıralı probit(ordered probit) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz 

sonuçlarına göre ortalama tüketim ile mutluluk arasında negatif ilişki vardır. Ayrıca Adana 

hariç kişisel tüketim ile mutluluk arasında bir ilişki saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Mutluluk, Tüketim, Sıralı Probit. 

The Relationship between Consumption and Happiness: The Case of Çukurova 

Abstract 

The economy of happiness which is a sub-discipline of behavioral economics has recently 

become an intensive field of study. The purpose of this study is to examine relationship between 

consumption and happiness. For this reason, 847 people were interviewed by the means of 

Oxford Happiness Scale (OHS) questionnaire in the central districts of Adana and Mersin. In 

the present study, the relationship between consumption and happiness was analyzed using 

ordered probit method. According to results of this analysis, there is a negative relationship 

between consumption and happiness. Also, there isn’t determine a relationship between average 

consumption and happiness except Adana. 

Key Words: Behavioral Economics, Happiness, Consumption, Ordered Probit. 

                                                 
1 Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Mersin-Türkiye, 

Aktaserkan@Gmail.Com. 
2 Arş. Gör. Mersin Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Mersin-Türkiye, 

Sahinnass@Gmail.Com, Snas@Mersin.Edu.Tr.  
3 Arş. Gör. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayseri-Türkiye, 

Ecangurbuz@Gmail.Com.  

mailto:aktaserkan@gmail.com
mailto:sahinnass@gmail.com
mailto:snas@mersin.edu.tr
mailto:ecangurbuz@gmail.com


86 

 

1.Giriş 

Mutluluk ekonomisi, iktisat ve psikoloji bilimlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan (Eser ve 

Tiogonbaeva, 2011: 288) davranışsal iktisadın bir alt disiplinidir (Rojas, 2007: 1 ve Dumludağ, 

2011: 8-9).  Mutluluk ekonomisi, hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir ilgiyle çalışılan 

bir alan olmuştur. Dünya’da bu konuda yapılan çalışmalar özellikle 1960 ve sonrasından 

günümüze kadar yoğun bir çalışma alanı olduğu, ancak Türkiye’de bu alandaki çalışmalar daha 

yakın bir tarihte başlandığı söylenebilir. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

2003’ten beri düzenli bir şekilde yapılan ‘Yaşam Memnuniyeti Anketi’ sonuçlarının 

paylaşılmasıyla birlikte Türkiye’de bu alandaki bilimsel çalışmaların sayısının artığı 

görülebilmektedir (Veenhoven ve Dumludağ, 2015: 201 ve Veenhoven ve Dumludağ, 2015: 

46).  Psikoloji literatürüne bakıldığında mutluluk kavramının öznel iyi oluş (subjective well-

being) kavramının önemli bir bileşeni olarak ele alındığı söylenebilir. Yani öznel iyi oluş 

kavramı mutluluk ve yaşam doyumu (life satisfaction) olmak üzere iki ana bileşenden 

oluşmaktadır. Ancak çoğu çalışmalarda bu iki bileşenin aynı anlamda kullanıldığı 

görülebilmektedir1. Bu bağlamda mutluluk kavramı tıp, sosyoloji, psikoloji ve iktisat gibi bilim 

dallarının ilgi alanlarına girmiş ve yoğun araştırmalar konu olmuştur (Çirkin ve Göksel, 2016: 

376 ve Şeker, 2010: 116). Bu kavram bireylerin yaşamlarının bilişsel ve duygusal 

değerlendirmelerini ifade etmektedir ve çoğu bireyin yaşamlarında ulaşmak istediği ve peşinde 

koştuğu nihai hedeflerinden birisidir (Çirkin ve Göksel, 2016: 376 ve Veenhoven ve Dumludağ, 

2015: 46).  

Genel olarak bakıldığında iktisat literatüründe bu alan ile ilgili yapılan çalışmalarda gelirin2 

öznel iyi oluş bileşenleri olan mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. 

Bu bağlamda öznel iyi oluş ve gelir arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmaların büyük bir 

çoğunluğunda bu iki değişken arasında anlamlı ve yüksek bir korelasyonun olduğu 

görülmektedir (Diener vd., 1993: 195, Wu ve Li, 2017: 49, Köksal ve Şahin, 2015: 46). 

Veenhoven ve Dumludağ, (2015) tarafından 1950-2010 dönemleri arasında 1531 veri 

kullanarak 67 ülke için yapılan analizde çoğu ülkede bu durumun geçerli olduğu görülmektedir. 

Ancak, mutluluk ile ilgili çalışmaların çoğunda nispi gelirin mutluluk üzerinde mutlak gelirden 

daha önemli olduğu görülmektedir. Yani benzer gelir seviyelerine sahip bireyler, geçmişteki 

gelirlerine veya çevresindeki insanların zenginliklerine bağlı olarak mutlu veya mutsuz 

olabilirler. Bu çalışmalarda belli bir gelir düzeyinden sonra gelir artışının mutluluk üzerindeki 

                                                 
1 Örneğin Bknz: Alexandrova (2005). 
2 Çalışmalarda Gelir, Nispi Gelir (Relative İncome), Mutlak Gelir (Absolute İncome)  Ve Beklenen Gelir 

(Expected İncome) Olarak Analiz Edilmektedir. 
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etkisinin düştüğü görülmektedir1. Ayrıca düşük gelirli bölgelerde ve sadece temel ihtiyaçlarını 

tam olarak karşılayamayan düşük gelirli topluluklarda mutlak gelir artışı sonucu mutluluğun 

artığını fakat gelirin belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra mutluluk seviyesinde artış sağlamadığı 

görülmüştür2 (Gül, 2017: 73 ve Diener vd., 1993: 196-201). Bununla birlikte eğer gelir sosyal 

bağımlılığı ve canlılığı artırırsa mutluluk üzerinde pozitif etki edebilir ve mutluluk bazen 

genetik bileşene bazen de dış faktörlere bağlı olabilmektedir (DeLeire ve Kalil, 2010: 164-165). 

Bu alanın ilgi çekmesiyle birlikte mutluk ve gelir arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek amacıyla 

ampirik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu amaçla literatürde hem Dünyada hem de Türkiye için 

yapılmış bazı ampirik çalışmaların sonucunda elde edilmiş bulguları aşağıdaki gibi 

derleyebiliriz. 

DeLeire ve Kalil (2010:169-172) mutluluk ve tüketim harcamaları arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Çalışmalarında harcamayı; boş zaman, dayanıklı tüketim malları, yardım ve 

hediyeler, kişisel bakım ve giyim, sağlık hizmeti, yiyecek ve içecek, kamu hizmeti ve barınma 

ve son olarak ulaşım olmak üzere dokuz kaleme ayırmıştır. Yapılan analizin sonucunda 

belirtilen kalemlerden yalnızca boş vakit geçirme (leisure spending) mutluluk üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Köksal ve Şahin (2015) çalışmalarında, gelir ve gelir karşılaştırması değişkenlerini kullanarak 

bu değişkenlerin mutluluk üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından 2012 yılında yapılan Yaşama Memnuniyeti Araştırması’ndan elde 

edilen veriler kullanmışlardır. Çalışmalarında gelirin ve gelir karşılaştırmasının bireylerin 

mutlulukları üzerindeki tek tek etkisini ve birlikte etkisini test etmek amacıyla hiyerarşik 

regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda aylık hane halkı gelirinin 

bireylerin mutluluğu üzerinde pozitif etki ettiği, ancak mevcut durumları geçmişten daha iyi 

olan bireylerin mutluluğu üzerinde negatif etki ettiği görülmüştür. İki değişkenin birlikte 

mutluluk üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Caporale vd. (2009) 19 Avrupa ülkesi3 için Avrupa Sosyal Anket (ESS) tarafında toplanan 

yatay kesit verilerinden yararlanarak mutluluk, gelir ve nispi gelir arasındaki ilişkiyi sıralı 

probit modeli (ordered probit model) ile test etmişlerdir. Modellerinde mutluluğu bağımlı 

                                                 
1 Literatürde Buna ‘’Easterlin Paradoksu’’ Denilmektedir. Bknz: Gül (2017), Becchatti Ve Rosetti (2009), Headey 

Vd. (2008). 
2 Ayrıca Bknz. Duesenbery (1967). 
3 Analize Dahil Edilen Avrupa Ülkeleri; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, 

Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, 

İsviçre Ve Birleşik Krallık.  
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değişken, gelir ve nispi gelir ise bağımsız değişken olarak almışlardır. Yapılan analiz 

sonucunda yaşam doyum düzeyi (life satisfaction level) ile gelir arasında güçlü pozitif bir ilişki 

tespit edilmiştir. Gelir artınca yaşam doyum seviyesinin artığı görülmüştür. Referans gelir ise 

nispi gelir hipotezini destekleyen bir sonuç vermiştir. Yani referans gelir grubunun refah 

üzerinde olumsuz bir etki yarattığı tespit edilmiştir. Ancak Doğu Avrupa1 ülkelerinde referans 

gelir grubunun refah üzerinde olumlu etki yarattığı sonucu elde edilmiştir. Ayrıca analiz 

sonucunda şu bulgulara da ulaşılmıştır; evlilik, sağlıklı yaşam mutluluk üzerinde pozitif etkiye 

sahipken, boşanmak, ayrılmak ve çocuk sahibi olmak ise negatif etkiye sahiptir. 

Tsui (2014) çalışmasında Tayvan Sosyal Değişim Anketi (TSCS) tarafından elde edilen 

verilerden yararlanarak Tayvan’da mutluluğu etkileyen faktörleri ve gelir2 ve mutluluk 

arasındaki ilişkiyi sıralı probit modelini kullanarak analizini yapmıştır. Yazar tarafından yapılan 

analizler incelendiğinde mutlak gelir, nispi gelir ve beklenen gelirin yani genel olarak gelirin 

mutluluk üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Ancak mutlak 

gelirin açıklayıcı değişkenler arasında en büyük etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 

analizde cinsiyet, yaş eğitim seviyesi, medeni durum, iş-meşguliyet (occupation) gibi 

faktörlerin de mutluluk üzerindeki etkisi incelenmiştir. Buna göre Tayvan toplumunda kadınlar 

erkeklerden, genç ve yaşlı grubu orta yaş grubundan, evli bireylerin bekar bireylerden daha 

mutlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda eğitim seviyesinin de mutluluk üzerinde 

pozitif etki yarattığı görülmüştür. 

Becchatti ve Rosetti (2009) gelirin neden her zaman mutluluk getirmediğini analiz etmişlerdir. 

Bunun için 1984-2003 dönemi için Almanya’da büyük bir örneklem üzerinde mutluluk ve gelir 

arasındaki ilişkiyi test etmek için probit panel tahmin yöntemi kullanarak analiz yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucuna göre sağlığın bozulması, eksik istihdam, negatif nispi gelir etkisi, 

olumsuz medeni durum şokları, sosyal yaşam göstergelerindeki değişimler ve gelirdeki eş 

zamanlı bir artışın her zaman için mutluluk getirmeyebileceği sonucuna varılmıştır. 

Blanchflower ve Oswald (2004) Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri için mutluluk 

ekonomisini incelemişlerdir. Yaptıkları analiz sonucunun Tsui (2014) tarafından yapılmış olan 

çalışmanın sonuçları ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Yüksek gelirin mutluluk getirdiği ve 

nispi gelirin önemli bir faktör olduğu vurgulanmıştır. Mutluluğun yaşam içersinde U şeklini 

aldığı ve yaklaşık 40 yaş civarında minimum olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca iyi oluşun 

                                                 
1 Analize Dahil Edilen Doğu Avrupa Ülkeleri; Slovenya, Polonya, Yunanistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti. 
2 Analizde Geliri, Mutlak Gelir (Absolute İncome), Nispi Gelir (Relative İncome) Ve Beklenen Gelir (Expected 

İncome) Olarak Ele Almıştır. 
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(well-being) kadınlar, evli insanlar ve yüksek eğitimli insanlar arasında yüksek olduğu bulgusu 

gözlemlenmiştir. 

Çirkin ve Göksel (2016) tarafından Türkiye’de 622 kişi ile yapılan anketlerden elde dilen 

verilerin sıralı probit tahmin yöntemiyle yapılan analizin sonuçlarına bakıldığında yukardaki 

diğer çalışmalara benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu çalışmada öznel iyi oluşun 

iki bileşeni olan mutluluk ve yaşam doyumunun gelirin yanı sıra farklı ekonomik ve demografik 

değişkenlerden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Buna göre öncellikle gelirde meydana gelen artış 

öznel iyi oluşun iki bileşeni üzerinde farklı etki etkiler yaratmaktadır. Gelirde meydana gelen 

artış mutluluk seviyesi üzerinde istatistiki olarak anlamlı değilken yaşam doyumu üzerinde 

istatistiki olarak anlamlı etki yaratığı bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca bireyin cinsiyetinin kadın 

olması, evlilik veya birliktelik, eğitim seviyesi mutlu olma olasılığını ve daha yüksek bir yaşam 

doyum seviyesine sahip olma olasılığını artırırken, kişinin yaşında meydana gelen artış, çocuk 

sahibi olma gibi faktörlerde mutlu olma olasılığını ve daha yüksek yaşam doyum seviyesine 

sahip olma olasılığını azaltmaktadır. 

Türkiye için yapılan diğer bir çalışma ise Servet (2017) tarafından yapılmıştır. Çalışmasında 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması anket 

verileri kullanılarak 2004-2014 yılları arasında Türkiye’de mutluluk düzeyi ile hane halkı geliri 

ve ekonomik ve demografik değişkenler arasındaki ilişki sıralı logit yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Bu analiz sonucunda bireylerin gelir düzeyinin, sağlık durumunun, refah düzeyinin 

ve ihtiyaçları karşılama düzeyinin mutluluk üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu, evlilik 

durumunun ise negatif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Ayrıca Tablo 1’de, 2015 yılında Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) tarafından yapılan yaşam 

memnuniyeti anket sonuçlarına yer verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi analize dahil edilen 

Adana ve Mersin illerinin alt sıralarda olduğu yani Mersin 71. ve Adana 70. sırada yer aldığı 

görülmektedir.   

Tablo 1: 2015 Yılında Türkiye’de Yaşam Memnuniyet Endeksi ve Sıralaması(TUİK) 

  Yaşam Memnuniyeti    Yaşam Memnuniyeti  

İller  Sıralaması  Endeksi İller  Sıralaması  Endeksi 

Sinop 1 1,0000 Kayseri 53 0,4521 

Kahramanmaraş 16 0,7346 Gaziantep 54 0,4515 
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Niğde 24 0,6435 Trabzon 55 0,4375 

Nevşehir 26 0,6320 Şanlıurfa 56 0,4302 

Manisa 27 0,6149 Ankara 64 0,3994 

Çanakkale 29 0,6068 Malatya 67 0,3346 

Eskişehir 33 0,5804 Aydın 68 0,3217 

Bursa 35 0,5359 Kırklareli 69 0,3142 

Sivas 45 0,4916 Adana 70 0,3089 

Bingöl 46 0,4908 Mersin 71 0,3044 

Tokat 47 0,4863 Muğla 72 0,2920 

İstanbul 50 0,4602 Osmaniye 80 0,1062 

İzmir 51 0,4557 Tunceli 81 0,0000 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Bu çalışmada davranışsal iktisadın bir alt disiplini olan mutluluk ekonomisi çerçevesinde 

tüketim ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek amacıyla Adana ve Mersin 

merkez ilçelerinde bireyler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek anket çalışması 

yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler kullanılarak sıralı probit ve logit model yöntemiyle 

Adana, Mersin ve Çukurova Bölgesi1, düşük gelir düzeyi, orta gelir düzeyi ve yüksek gelir 

düzeyi olmak üzere altı model tahmin edilmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünden sonra ikinci bölümde çalışmada kullanılan veri, yöntem ve analiz sonuçları, 

üçüncü bölümde de sonuç kısmına yer verilmiştir.  

2. Yöntem, Veri ve Analiz Sonuçları 

Çalışmada tüketim ve mutluluk arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek amacıyla Oxford Mutluluk 

Ölçeği’nin (Oxford Happiness Scale)2 kısa Türkçe formu kullanılarak Mersin3 ve Adana4 

merkez ilçelerinde anket çalışması yapılmıştır. Mersin ilini temsil edebileceği düşünülen 

toplam 445 ve Adana ilini temsil edebileceği düşünülen toplam 403 hane halkı basit tesadüfî 

                                                 
1 Adana Ve Mersin Merkez İlçeleri 
2 Bkz. Doğan Ve Çötok (2011). 
3 Dört Merkez İlçe: Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar. 
4Üç Merkez İlçe: Seyhan, Yüreğir, Çukurova. 

http://www.tuik.gov.tr/
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yöntemle belirlenmiş ve bu hane halklarıyla birebir görüşmeler yapılarak toplam 848 anket 

yapılmıştır. Bu bağlamda mutluluk düzeyini ölçmek üzere Oxford Mutluluk Ölçeği yeniden 

düzenlenerek altılı likert ölçeği haline dönüştürülmüştür. Altılı likert ölçeğinde; 1 hiç 

katılmıyorum, 2 çoğunlukla katılmıyorum, 3 biraz katılıyorum, 4 katılıyorum, 5 çoğunlukla 

katılıyorum ve 6 tamamen katılıyorum ifade etmektedir. Ölçeğin beş olarak seçilmesi, hane 

halklarının sorulara daha rahat ve sağlıklı yanıtlar vermesini sağlamaktadır. Üçlü ölçeğin 

yanıtları yeterince ayrıştıramaması ve yedi ve daha fazla ölçeklerin hane halkları tarafından 

algılanamaması, beşli likert ölçeğinin seçilmesinde etkili olmuştur. 

Çalışmada mutluluk bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bağımlı değişkeni, toplam hane halkı 

geliri, medeni durum, cinsiyet, hane genişliği, çalışma durumu ve harcamanın nasıl etkilediğini 

sıralı logit ve sıralı probit model yöntemiyle analiz edilmiştir. Bağımlı değişkenin sıralı 

(ordinal) yapısı nedeniyle sıralı logit ve probit modellerinin kullanılması daha uygun olduğu 

söylenebilir1 (Dumludağ, 2011: 122 ve Ball ve Chernova, 2008: 510). Sıralı logit ve probit 

yöntemiyle yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2:  Sıralı Probit ve Logit Model Tahmin Sonuçları 

              X1 

(Harcama/Gelir) 

X2 

(Harcama/Hane) 

X3 

(Spor) 

X4 

(Cep + 

TV) 

X5 

(Medeni 

Durum) 

X6 

(Eğitim) 

 

Model 

1 

-1.88 

(0.0334)* 

---- ---- ---- ---- ---- 

 

Model 

2 

-1.80 

(0.0001)* 

-8.45 

(0.1511)* 

---- ---- ---- ---- 

 

Model 

3 

-1.34 

(0.0001)* 

2.79 

(0.5549)* 

---- ---- ---- ---- 

                                                 
1 Ayrıca Bkz. Gül (2007), Deleire Ve Kalil (2010) Ve Caporale Vd. (2009). 
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Model 

4 

0.14 

(0.8883)* 

0.000512 

(0.2715)* 

0.23 

(0.0000)* 

-0.033 

(0.0694)* 

---- ---- 

 

Model 

5 

-1.42 

(0.0379)* 

---- 0.18 

(0.0002)* 

-0.04 

(0.0297)* 

---- ---- 

 

Model 

6 

-1.27 

(0.0145)* 

-5.46 

(0.9398)* 

0.22 

(0.0000)* 

-0.01 

(0.5465)* 

0.31 

(0.0234)* 

-0.12 

(0.0834)* 

*Prob.(Olasılık Değerleri 0.05 düzeyine göre) 

 Model 1 Adana ilinin merkez ilçelerini temsil etmektedir. Bu modelde sıralı logit modeli 

kullanılmıştır. Buna göre Adana merkez ilçelerinde mutluluk ve ortalama tüketim arasında 

negatif bir ilişki vardır. Yani ortalama tüketim azalınca mutluluk düzeyi artmaktadır. Bu 

modelde kişi başı tüketim ile ortalama harcama arasındaki sıkı ilişkiden dolayı çoklu doğrusal 

problemi bulunmaktadır. Bu nedenle modele sadece ortalama tüketim dâhil edilmiştir. 

 Model 2 Mersin ilinin merkez ilçelerini temsil etmektedir. Bu modelde sıralı probit 

modeli kullanılmıştır. Mersin merkez ilçelerinde mutluluk ve ortalama tüketim arasında negatif 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Adana’ya benzer şekilde ortalama tüketim azalınca mutluluk 

düzeyi artmaktadır. Kişi başı tüketim ile mutluluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 Model 3’te Adana ve Mersin birlikte analiz edilmiştir. Bu modelde sıralı probit modeli 

kullanılmıştır. Bu modelin analiz sonuçlarına bakıldığında aynı şekilde mutluluk ve ortalama 

tüketim arasında negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Kişi başı tüketim ile mutluluk arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 Model 4 düşük gelir grupları için yapılmış bir tahmindir. Modelde sıralı probit modeli 

kullanılmıştır. Modelin sonuçlarına bakıldığında ortalama tüketim, kişi başına tüketim ve 

mutluluk arasında bir ilişkinin bulunmadığı görülmektedir. Ancak bu gelir grubunda spora 

ayrılan zaman değişkeni istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. Yani spora ayrılan zaman artıkça 

mutluluk seviyesi artmaktadır. Cep telefonu ve televizyona ayrılan zaman ile mutluluk arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
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 Model 5 orta gelir grubunu göstermektedir. Modelde sıralı probit modeli kullanılmıştır. 

Orta gelir grubu için kullanılan modele dahil edilen üç değişken için de istatistiki olarak anlamlı 

sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre ortalama tüketim, cep telefonu ve televizyona ayrılan 

zamanın artması mutluluğu olumsuz yönde etkilerken spora ayrılan zaman artığında mutluluğu 

olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 

 Model 6 ise üst gelir grubunu temsil etmektedir. Bu modelde sıralı probit modeli 

kullanılmıştır. Bu modele dahil edilen kişi başı tüketim, Cep+Tv ve eğitim değişkenleri için 

istatistiki olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiştir. Ortalama tüketim, spor ve medeni durum 

için ise istatistiki olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre ortalama tüketim ve 

mutluluk arasında negatif bir ilişki varken, spor ve medeni durum ile mutluluk arasında pozitif 

bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’te analizde kullanılan değişkenlerin ortalama değerleri verilmiştir. Eğitim değişkeni 

için; 1 ilkokul, 2 ortaokul, 3 lise ve 4 üniversite olarak belirlenmiştir. Buna göre düşük gelir 

düzeyinde ortalama eğitim düzeyi 2.59 yani çoğunlukla ortaokul ve lise düzeyi olduğu 

görülmektedir. Orta gelir düzeyi için ortalama eğitim düzeyi 2.8 aynı şekilde ortaokul ve lise 

düzeyi olduğu görülmektedir. Yüksek gelir düzeyinin ortalaması ise 3.15 yani çoğunlukla lise 

ve üniversite mezunu oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 3: Anketlerden Elde Edilen Verilerin Ortalamaları 

  

EĞİTİ

M YAŞ 

HAN

E 

CE

P TV 

HARCAM

A GELİR 

KBGELİ

R 

SAPO

R Y 

Düşük Gelir Düzeyi 2.59 37.4 4.44 4.31 

2.7

5 2340.88 

2468.9

6 567.66 2.32 

3.4

4 

Orta Gelir Düzeyi 2.8 

39.3

6 3.6 4.43 

2.5

4 3441.7 

3862.9

8 1080.59 2.22 

3.5

4 

Yüksek Gelir 

Düzeyi 3.15 

37.2

1 2.99 4.35 

2.1

4 5629.07 

7139.8

2 2481.46 2.65 

3.6

5 

 

3.Sonuç 

 Mutluluk ekonomisi ile ilgili yapılan amprik çalışmalar analiz edildiğinde tüketimin mutluluk 

üzerinde hem olumlu hem de olumsuz bir etki yarattığı görülebilmektedir. Bu çalışmada da 
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mutluluk ve tüketim arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek amacıyla anketlerden elde edilen 

veriler ile sıralı probit ve logit modelleri kullanılarak analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 

düşük gelir grubu hariç, ortalama tüketim ve mutluluk arasındaki ilişki istatistikî olarak anlamlı 

ve ortalama tüketimin mutluluk üzerinde olumsuz bir etki yaratığı görülmektedir. Düşük gelir 

grubunda (Model 4) ortalama tüketim ve mutluluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Tahmin edilen modellerde kişi başı tüketim ve mutluluk arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır.  
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK VE 

TÜKETİM İLİŞKİSİ 

Erkan AKTAŞ1 

Şahin NAS2 

Eren Can GÜRBÜZ3 

Özet 

İktisat biliminde tüketim ve mutluluk arasındaki ilişki önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. 

Bu çalışmanın amacı da Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine 

yönelik tüketim kalıpları ve mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu nedenle Oxford 

Mutluluk Ölçeği (OMÖ) anketi yardımıyla 286 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Anketlerden 

elde edilen veriler sıralı probit (ordered probit) model yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizin 

sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrenci harcamaları ve mutluluk arasında bir ilişki 

bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Tüketim, Sıralı Probit, Mersin Üniversitesi. 

 

Abstract 

The Relationship Consumption and Happiness of Mersin University F.E.A.S. Students 

The relationship between consumption and happiness has become an important field of study 

in the economics science. The purpose of this study is to examine the relationship between 

consumption patterns and happiness for Mersin University, Faculty of Economics and 

Administrative Science. For this reason, 286 students were interviewed by means of Oxford 

Happiness Scale (OHS) questionnaire. The acquired data from questionnaires were analyzed 

by ordered probit model method. According to the findings as result of analysis, there was no 

relationship between student consumption and happiness. 

Key Words: Happiness, Consumption, Ordered Probit, Mersin University.  

 

1.Giriş 

İktisat literatürüne hakim ana akım teoriler varsayımlar üzerine kurulmaktadır ve bu 

varsayımlar ile birlikte mantık çerçevesinde bir takım politika önerilerinde bulunmaktadır. Bu 
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bağlamda, özellikle neo-klasik iktisadi düşünce varsayımlar üzerine kurulmaktadır. Bu açıdan 

önemli varsayımlardan biri de rasyonellik kavramıdır. Bu varsayıma göre bireyler rasyoneldir 

ve rasyonel bir şekilde karar alırlar. Tüketim açısından değerlendirilirse, rasyonel bireylerin 

tüketim miktarı (tüketim sepetinde bulunan mal ve hizmet miktarı) artıkça toplam faydası yani 

mutluluk düzeyinin arttığı varsayılmaktadır. Bu anlamda neo-klasik iktisatçılar insan ile mal ve 

hizmet (tüketim) arasındaki ilişkinin fayda ile oluştuğunu ifade etmektedirler. Bu nedenle 

bireysel fayda kavramı iktisadi düşüncede önem taşımaktadır (Savaş, 2000: 516-518).  

Tüketici davranışları yaklaşımında fayda; mal ve hizmet tüketiminin pozitif bir fonksiyondur. 

Fayda yani diğer bir tanımıyla mutluluk bireyin tüketim miktarının artması ile artmaktadır. 

Dolayısıyla bireyler mutluluk seviyelerini maksimize etmek için tüketim ve tüketim yapmama 

arasında tercih yapmaktadırlar (Jevons, 1965: 11).  Ancak tüketimin mutluluk üstündeki pozitif 

etkilerinin aksine negatif etkiler oluşturabileceğine yönelik çalışmaların da olduğu literatürde 

görülebilmektedir. Bu bağlamda Smith’e göre mutluluk, tüketimin aksine dinginlikte 

bulunmaktadır. Bu açıdan Smith’e göre bireyler daha fazla tüketim yaptıklarında üç değerli 

özelliği unutmaktadırlar. Bunlar; sakin yaşama biçimi, genel sosyal refah ve ihtiyatlıktır. Bu üç 

özelliğin sürekli hale gelmesi durumunda ekonomik aktivitelerin yavaşlayabileceği ileri 

sürülmektedir (Busch, 2008: 66-67).  

İktisadi düşünceye göre, bireylerin hoş bir içsel deneyime, mutluluk anlayışına benzeyen soyut 

bir ruh hali olarak tatmini ve faydayı maksimize etmeye çalıştıkları varsayılır. İktisadi 

faaliyetlerin amacı, pozitif tatmine yönelik bir ruh hali olarak görülmüştür. Bu anlamda 

Bentham; zevk, mutluluk ve faydayı aynı anlamda kullanmaktadır ve mutluluğu bireylerin 

sürekli olarak daha fazla ve daha fazla tatmini için yapılan çaba olarak ifade etmektedir. 

Marshall da faydayı ya da verimli olmayı, parasal kazancı veya tüketimi maksimize etme çabası 

olarak tanımlamıştır. Buna göre faydacılar, mutluluk ile zevki ilişkili hale getirerek büyük 

ölçüde duyusal olan öznel arzuların tatmini, yüce bir iyilik amacıyla kutsallaştırmaya 

çalışmışlardır. Ancak mutluluk terimi, Aristo’dan beri klasik felsefede nihai bir iyi oluş halini 

ifade etmektedir (Weisskopf, 1996: 62-88). 

Tüketmek, bir mal veya hizmetin varlığını gerçekten veya manen yok etmektir. Bu anlamda 

mal ve hizmetler yenilerek veya eskitilerek fiziksel olarak yok olmakta veya çekiciliğini 

yitirmektedir. Bu şekilde tüketicide artık istek uyandırmaz hale gelir ve bireylerin ihtiyaçlarını 

ve arzularını tatmin etme kapasitelerini yitirirler. Bu şekilde tüketim için uygunsuz hale gelir. 

Ancak tüketimi artırmak için tüketiciler yeni bir psikolojik yaklaşım ve bir tür iktisadi güdü 

tarafından, bireyleri tüketime yönlendirmek, heyecan ve sönmeyen coşkunluk halinde kalmaları 

için sürekli olarak cezp edici yeni isteklere maruz bırakılması gerekmektedir. Bu amaçla mal 
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ve hizmetlerin sembollerle veya çekici nesneler gibi reklam yöntemleri kullanılarak bireylerin 

tüketim güdüleri canlı tutulmakta ve yönlendirilmektedir. Ancak tüketicinin kullanılan sembol 

veya nesnelerin çekici gelmesi nedeniyle daha yüksek tüketim eğilimine girmesi ve yüksek 

fiyatları ödemeye razı gelmesi ‘’rasyonel birey ve iktisadi birey (homoeconomics)’’ 

varsayımına pek uymamaktadır. Bu nedenle tüketimdeki bu rasyonel dışı faaliyetler sadece 

bolluğun değil nesnel doğruya ve ortak faydaya ilişkin tüm kalıntıları ortadan kaldırarak bireyi 

değer yoksunluğuna iten biçimselci fayda ve refah kuramının bir sonucudur (Bauman, 1999: 

39-43 ve Weisskopf, 1996: 94). 

Bu çalışma davranışsal iktisadın bir alt disiplini olan mutluluk ekonomisi çerçevesinde tüketim 

ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek amacıyla Mersin Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek anket 

çalışması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler kullanılarak sıralı probit model 

yöntemiyle öğrencilerin mutluluk ve tüketimleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışma üç 

bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra ikinci bölümde çalışmada kullanılan veri, 

yöntem ve analiz sonuçları, üçüncü bölümde de sonuç kısmına yer verilmiştir.  

 

 

2. Yöntem, Veri ve Analiz Sonuçları 

Çalışmada tüketim ve mutluluk arasındaki ilişkiyi analiz edebilmek amacıyla Oxford Mutluluk 

Ölçeği’nin (Oxford Happiness Scale)1 kısa Türkçe formu kullanılarak Mersin Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle anket çalışması yapılmıştır. Bu amaçla Mersin 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi öğrencilerinin bölüm ve cinsiyet ağırlıkları kullanılarak 

seçilen 286 öğrenciyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bu bağlamda mutluluk düzeyini ölçmek 

üzere Oxford Mutluluk Ölçeği yeniden düzenlenerek altılı likert ölçeği haline 

dönüştürülmüştür. Altılı likert ölçeğinde; 1 hiç katılmıyorum, 2 çoğunlukla katılmıyorum, 3 

biraz katılıyorum, 4 katılıyorum, 5 çoğunlukla katılıyorum ve 6 tamamen katılıyorum ifade 

etmektedir. Ölçeğin beş olarak seçilmesi, hane halklarının sorulara daha rahat ve sağlıklı 

yanıtlar vermesini sağlamaktadır. Üçlü ölçeğin yanıtları yeterince ayrıştıramaması ve yedi ve 

daha fazla ölçeklerin hane halkları tarafından algılanamaması, beşli likert ölçeğinin 

seçilmesinde etkili olmuştur. 

Çalışmada mutluluk bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bağımlı değişkeni, ortalama tüketim 

(Harcama/gelir), toplam harcama, spor, yurt, cinsiyet, sosyal faaliyet, giyinme, gıda, kitap, 

ulaşım, bilişim, iletişim genel not ortalaması ve yaş gibi faktörlerin nasıl etkilediğini sıralı 

                                                 
1 Bkz. Doğan Ve Çötok (2011). 
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probit model yöntemiyle analiz edilmiştir. Bağımlı değişkenin sıralı (ordinal) yapısı nedeniyle 

sıralı logit ve probit modellerin kullanılması daha uygun olduğu söylenebilir1 (Dumludağ, 

2011: 122 ve Ball ve Chernova, 2008: 510). Sıralı probit yöntemiyle yapılan analiz sonucunda 

elde edilen bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Sıralı Probit  Model Tahmin Sonuçları 

Bağımsız Değişken Kat Sayı Prob. (Olasılık Değeri) 

Harcama/Gelir 0.000181 0.4336 

Harcama -7.66E-05 0.6218 

Spor 0.000237 0.8646 

Yurt 0.309263 0.0355 

Cıns 6.57E-05 0.4500 

Sosyal Aktiviteler 0.001371 0.0674 

Kişisel Bakım Harcamaları -0.000880 0.5699 

Giyinme Harcamaları 0.006258 0.2249 

Gıda Harcamaları 0.002161 0.5185 

Kitap vb Harcamaları 0.000208 0.5845 

Ulaşım Harcamaları 0.000782 0.5506 

Bilişim Harcamaları -0.013908 0.1985 

İletişim Harcamaları -0.000168 0.8993 

Genel Not Ortalaması 6.16E-05 0.0911 

Yas -0.001053 0.2229 

 

Tahmin edilen modelin sonuçları incelendiğinde, özellikle ortalama tüketim (harcama/gelir), 

harcama değişkenleri ve mutluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 

görülmektedir. İletişim, bilişim, ulaşım kitap, gıda, giyinme ve kişisel bakım gibi diğer harcama 

kalemlerinin de mutluluk üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin yurtta kalması, cinsiyet, sosyal aktivite, yaş ve genel not ortalaması 

gibi demografik faktörlere bakıldığında, özellikle öğrencilerin yaşı ve cinsiyetleri ve mutluluk 

arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir. Ancak özellikle öğrencilerin yurtta kalıyor olması 

mutlulukları üzerinde olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. Bu anlamda öğrencilerin yurtta 

kalma süreleri uzadıkça mutluluğu 0.30 oranında arttırdığı görülmektedir. Sosyal aktiviteler ve 

genel not ortalaması 0.10 düzeyinde istatistikî olarak anlamlı sonuçlar vermektedir. Bu anlamda 

öğrencilerin sosyal aktivitelere ayırdıkları zaman ve genel not ortalaması artığında mutluluğun 

artığı tespit edilmiştir. 

                                                 
1 Ayrıca Bkz. Gül (2007), Deleire Ve Kalil (2010) Ve Caporale Vd. (2009). 
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3.Sonuç 

Neo-klasik iktisadi düşüncenin rasyonellik varsayımına göre bireyler rasyoneldir ve rasyonel 

karar verirler. Rasyonellik varsayımı tüketim açısından değerlendirildiğine; rasyonel bireyin 

tüketim sepeti artınca toplam faydası ya da mutluluğun artması gerekir. Bu varsayım 

çerçevesinde bu çalışmada öğrencilerin tüketim alışkanlıkları ve mutluluk arasındaki ilişki 

analiz edilmiştir. Yapılan anketler sonucunda elde edilen veriler sıralı probit model yöntemiyle 

analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarında tüketim ile öğrencilerin mutlulukları arasında 

bir ilişki tespit edilmemiştir.  
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MİKRO BOYUTTA HAVUZ KAYNAMADA BUHAR KABARCIĞI 

HAREKETİNİN DİNAMİK MODELİ 

Erdem ALIÇ 1 

Mehmet DAŞ 2 

Özet 

Kaynama ısı transferi akışkanın doyma sıcaklığından daha yüksek sıcaklıktaki bir yüzeye 

temasının sonucu olarak gerçekleşir (Tdoy<Ty) ve sıvı fazından buhar fazına geçişini ifade 

eder. Buhar kabarcığının serbest yüzeye doğru hareketi ve serbest yüzey ile temas etmesi veya 

serbest yüzeye ulaşmadan yoğuşarak tekrar sıvı halini alması buhar kabarcığının yaşam 

döngüsünü oluşturmaktadır. Bu yaşam döngüsü ısı transferi, kütle transferi, momentum ve 

deformasyon içermektedir. Bu çalışma kapsamında mikro boyutta bir kaynama modeli 

oluşturulmuş ve farklı yüzey sıcaklıklarında meydana gelen buhar kabarcığının hareketi analiz 

edilmek istenmiştir. Yüzey sıcaklığına bağlı olarak buhar kabarcığı kopma çapı, kopma açısı 

ve frekansı incelenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: 

Kaynama, Buhar Kopma çapı, Buhar kabarcığı, Isı Transferi 

 

Abstract 

Dynamic Modeling of Steam Bubble Movement in Microstructural Pool Boiling 

The boiling heat transfer takes place as a result of the contact of the fluid to a surface at a 

temperature higher than the saturation temperature (Tsat <Tsurface) and refers to the transition 

from the liquid phase to the vapor phase. The vapor bubble formation is the life cycle of the 

steam bubble when the steam bubble moves towards the free surface and comes into contact 

with the free surface or the liquid gets into the water without reaching the free surface. This life 

cycle includes heat transfer, mass transfer, momentum, and deformation. In this study, a boiling 

model was created in micro-dimension and it was wanted to analyze the motion of steam bubble 
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at different surface temperatures. Depending on the surface temperature, vapor bubble breaking 

diameter, breaking angle and frequency were examined.  

Key Words:  Boiling, Departure angle, Bubble, Heat transfer 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Kaynama ısı transferi sanayide birçok proseste kullanılmaktadır. Özellikle kimya, 

soğutma, ayrıştırma ve ORC çevrimlerinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Kaynama ısı 

transferi içerisinde akışkan özellikleri, ortam şartları, ısı transferinin gerçekleşeceği 

malzemenin yüzey özellikleri ve yüzey yapısından etkilendiği için anlaşılması en zor 

olgulardan biri olmuştur. Yukarıda ifade ettiklerimize ek olarak kaynama sonucu oluşan buhar 

kabarcığının dinamik hareketi de araştırmacılar tarafından bir fenomen olmuştur.(Alıç, Kaska, 

& Tokgöz, 2018; Bankoff, 1956; Zuber, 1963) 

Sayısal analiz alanında, buhar kabarcığının modellemelerinin başarısı, hesaplama gücü 

ve modelleme teknikleri ile ilgilidir(Jia1 & , Junling Hu*1, 2014; Mukherjee, 2004).  Afzal ve  

Kang Comsol 3.5'te kabarcık ayrılma zamanı ve kabarcık yarıçapı üzerinde çalıştılar. 

Çalışmalarını 2-D aksisimetrik ve 3 farklı akışkan kullandılar(Afzal & Kang, 2012).  Forster ve 

Smith çalışmalarında ALE moving mesh kullanarak aşırı soğutulmuş geçiş kaynamasında tek 

bir buhar kabarcığının hareketini incelemişlerdir(Forster & Smith, 2011). Özkan ve diğ. 

Çalışmalarında VOF modeli kullanarak çift fazlı akışta kütle transferini serbest yükseklen buhar 

kabarcığında incelemişlerdir(Özkan, Wenka, Hansjosten, Pfeifer, & Kraushaar-Czarnetzki, 

2016).   

Bu çalışmada küçük ölçekli bir kaynama modeli oluşturulmuş ve sabit yüzey 

sıcaklığında meydana gelen buhar kabarcığının hareketi analiz edilmek istenmiştir. Yüzey 

sıcaklığına bağlı olarak buhar kabarcığı kopma çapı ve frekansı incelenmiştir. Çalışmada 

COMSOL 5.3 kullanılmıştır. 

 

MATERYAL METOT  

Model Konfigürasyonu 

Kaynama faz değişimi, ara yüzeydeki entalpi ve ısı akısındaki değişiklikler göz önüne alınarak 

sıvı buhar ara yüzeyinde modellenmiştir. Buhar kabarcığı başlangıçta kaynama kazanının alt 

bölgesine silindirik olarak yerleştirilmiştir. İlk model konfigürasyonu şekil 1’de gösterilmiştir. 

Tek baloncuğu içeren alan, 5 mm'lik bir çapa ve 10 mm'lik bir yüksekliğe sahip 2B eksenli bir 

modeldir. Bu modelde, buhar kabarcığının büyüklüğü 0.02 mm'lik bir çapa ve kaynama 
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kazanının zeminine 0.5 mm'lik bir yüksekliğe sahiptir. Analiz için oluşturulan çözüm ağ 

yapısının büyüklüğü 0.01 mm ile 0.225 mm arasındadır ve toplam kalitesi %93,7 dir. 

 

Şekil 1. Model konfigürasyonu 

Sayısal Model 

Çözüm için önerilen yöntem denklemleri literatürde sıklıkla benzer şekilde yer almaktadır. 

Süreklilik Denklemi; 

          (1) 

Momentum Denklemş; 

      (2) 

         (3) 

            (4) 

          (5) 

Enerji Denklemi; 

       (6) 
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Kütle Buharlaşma Oranı Denklemi; 

           (7) 

Teğetsel Stres denklemi; 

       (8) 

Normal Stres Denklemi; 

    (9) 

Seviye Ayar Fonksiyonu; 

                (10) 

Özellik Denklemleri; 

1 1( )v vk k k V k= - +
                   (11) 

,1 , 1( )p p p v vC C C V C= - +
                   (12) 

1 1( )v vVr r r r= - +
                    (13) 

1 1( )v vVm m m m= - +
                   (14)  

 

Analiz Metodu 

Kütle, momentum, enerji ve seviye ayar denklemleri ite sonlu elemanlar metodu ile 

çözülmüştür. Kaynama kazanının katı alt yüzeyine sabit yüzey sıcaklığı 380-385-390-395-400 

K sıcaklık sınır şartı verilmiştir. Doymuş sıvı, sınır tabakasının 9 mm yukarısında bulunur ve 

sıvının üstündeki bölgedeki doymuş buhar, 0.1 MPa'lık bir basınca sahiptir.  Bu çalışmada üç 

fazlı temas hattındaki sıvı film buharlaşması dikkate alınmamıştır. Üç fazlı kaynama başka 

çalışmaların konusu olabilir. Bu çalışma içerisinde yer alan her bir analiz i7 işlemcili, 16 gb 

ram 512 gb ssd bir bilgisayar ile gerçekleştirilmiş ve her analiz 12 saat sürmüştür. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Buhar kabarcığının hareketini modellemek için, kaynama kabı merkezinde küçük bir 

bölge buhar fazı bölgesi tanımlanmış ve buharın bu bölgede oluşması amaçlanmıştır.  Buhar 

kabarcıkların üç boyutlu simülasyonu Şekil 2'de gösterilmiştir. Kaynama kabınının zeminine 

yakın bir yere bırakılan buhar kabarcığının yukarı doğru hareketi t=0.374 saniyede üç farklı 
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konumda görülmektedir. Şekil 3’te de sabit yüzey sıcaklığında ısı akısı süre içerisinde ısı akısı 

değişimi görülmektedir. Isı akısındaki bu değişim buhar kabarcığını etkilemiş olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 2. Buhar kabarcığı üç boyutlu simülasyonu 

 

  

(a)                                                (b)                                            (c) 

Şekil 3. Isı akısı yönü ve süre içerisinde değişim grafiği(a t=0.3, b t=0.374, c t=0,45 ) 

 

 

 

 

 

                              t=0.s                                                               t=0.01s 
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                                t=0.05s                                                             t=0.1s 

 

 

 

 

 

                          t=0.2s                                                                        t=0.3s 

 

 

 

 

                           t=0.3s                                                                        t=0.35s 

 

Şekil 4. 400 K sabit yüzey sıcaklığında buhar kabarcığı hareketinin zamanla değişimi  

 

Şekil 4’ te görüldüğü üzere buhar kabarcığı oluşumu ve hareketi ısı transferinden 

etkilenmektedir. Yapılan analizlerde ilk buhar kabarcığının hareketlenme süresi aynı olmasına 

rağmen diğerleri farklı sürelerde kopmuştur aşağıdaki Şekil 5’te bu sonuç daha net 

görülmektedir. Buhar kabarcığının kopması ile birlikte kopma çapı da kaynama ısı transferinin 

dinamik özellikleri anlamak için oldukça önemlidir. Yapılan bu analizde ilk buhar kabarcığı 

tüm sıcaklıklarda aynı sürede kopmuş olmasına rağmen süre içerisinde farklı anlarda koptuğu 

görülmektedir. Buda yüzey sıcaklığı etkisinin süre içerisinde daha belirgin olduğunu 

göstermiştir. 
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Şekil 5. Kopma Sayısı Ve Süre Değişimi 

 

 

Şekil 6. Buhar Kabarcığı Çapı Değişimi  

 

Yüzey sıcaklığı etkisi ilk kopma anına fazla etki etmese de buhar kabarcığı çapına etki etmiştir. 

Şekil 6’da da görüldüğü üzere en büyük kopma çapı 395- 400 K sıcaklığında gerçekleşmiştir. 

Ayrıca yine bu grafik incelendiğinde 400 K deki buhar kabarcıklarının kopma çapının diğer 

sıcaklıklardakilerden daha büyük olduğu gözlemlenmektedir.  Kaynama esnasındaki kazan 

içerisindeki buharın yoğunluğunun zamanla değişimi de şekil 7’ de görülmektedir. Genel olarak 

buhar yoğunluğunun artması beklenen bir durumdur.  
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Şekil 7. Kaynama Esnasındaki Buhar Yoğunluğunun Zamanla Değişimi 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışma kapsamında buhar kabarcığının dinamik hareketi comsol 5.3 sayısal analiz 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Buhar kabarcığının farklı yüzey sıcaklıklarında 

kopma çapının farklı olduğu gözlemlenmiştir. Kopma çapının artmasının buhar kabarcığı 

sayısını etkilediği gözlemlenmiştir. İlk buhar kabarcığının hareketlenme anı aynı olmasına 

rağmen sonraki buhar kabarcıklarının farklı zamanlarda koptuğu gözlemlenmiştir. Kaynama 

kazanının içerisindeki buhar yoğunluğunun zamanla arttığı gözlemlenmiştir. 
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YERLİ MUZUN GELECEĞİ AÇISINDAN ANAMUR MUZU ÜRETİMİ, 

SORUNLARI VE AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ LİDERLİK ROLÜ 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif ALTINBIÇAK1 

 

Özet 

Dünyada ticareti yapılan en önemli tarımsal ürün muzdur. Muza giderek artan talep, üreticileri 

muz üretmeye veya muz üretim alanlarını genişletmeye yöneltmektedir. Dünyada Asya ve 

Latin Amerika ülkelerinde önemli miktarlarda muz üretimi söz konusudur. Ülkemizde ise muz, 

Mersin İlinde Anamur ve Bozyazı İlçelerinde, Antalya İlinde Gazipaşa ve Alanya İlçelerinde 

yoğun olarak yetiştirilmektedir. Yerli muz, en fazla Anamur ilçesinde yetiştirildiği için ülke 

genelinde Anamur muzu olarak bilinmektedir. Anamur muzu, ülke tüketiminin yarısından 

fazlasını karşılamaktadır. Gerekli koşullar sağlandığında ise tüm ülke ihtiyacını karşılayacak 

önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Son zamanlarda Akdeniz kıyı şeridinde muz 

üretimi batıda Antalya Serik ilçesine ve doğuda Hatay Arsuz ilçesine kadar genişleme 

göstermiştir. Anamur muzu, üretimde kullandığı modern tarım teknikleri ve karlılığıyla buna 

liderlik etmektedir. Ancak muz üretimindeki bu olumlu gelişmeye rağmen, üretimde 

karşılaşılan kaçak giriş ve raf ömrü, girdi maliyetleri, fiyat istikrarsızlığı, karlılığın giderek 

azalması gibi sorunlar, muz üretimini giderek cazip olmaktan çıkarmaktadır. Mevcut sorunlar 

çözüldüğünde ve gerekli destek verildiğinde Akdeniz kıyı şeridinde üretilen muz, iç tüketimi 

karşılayacak düzeye gelecek ve ithalata gerek kalmayacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Muz, Muz Üretimi, Anamur Muzu, Muz Üretimi Sorunları 

 

Abstract 

In Terms Of The Future Of Turkish Banana , The Production, Problems And Role Of 

The Leadership Of The Anamur Banana In  Mediterranean Region In The Turkey 

Bananas are the most popular fruit in the world trade. Increasing demand for bananas, directs 

banana growers to produce more or expand their banana production areas. Asian and Latin 

American countries have the most important banana producing areas of the world. In our 

country, banana,is growing in the Districts of the Province of Mersin, Bozyazı and Anamur 

with the Districts of the Province of Antalya, Gazipasa and Alanya. Since native banana is  

                                                 
1 1mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu, Aaltinbicak@Hotmail.Com 
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mostly grown in Anamur, it is usually called “Anamur banana”.  Anamur banana supplies more 

than half of the consumption of the our country. If the appropriate conditions are provided 

Turkey's domestic banana has the potential to supply all the needs. Recently, the production of 

bananas in the Mediterranean coastal strip has extended to Antalya Serik district in the west 

and Hatay Arsuz district to the east. Anamur banana leads the way with its modern agricultural 

techniques and profitability. However, despite this positive development in banana production, 

the main problems such as unofficial border trade and shelf-life in production, input costs, price 

instability, and the gradual decrease in profitability, make banana production increasingly no 

profiability. When the current problems are solved and the necessary support is given, the 

banana produced on the Mediterranean coastline will meet the domestic consumption and will 

not need to be imported. 

Key Words: Banana, Banana Production, Anamur Banana, Banana Production Problems 

 

1.Giriş 

Dünyada subtropik iklimin hakim olduğu bölgeler, ılıman ve tropik iklime sahip 

bölgeler arasında kalmaktadır. Bu bölgelerin büyük bölümü ise Kuzey yarımkürede 

bulunmaktadır. Güney Asya, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Amerika subtropik iklimin 

hakim olduğu önemli bölgelerdir. Türkiye’de subtropik iklim, Akdeniz kıyı şeridi, kıyı Ege ve 

kısmen Doğu Anadolu Bölgeleri’nde etkili olmaktadır. Trabzon hurması, nar, pikan, yenidünya, 

avokado, turunçgiller, incir, zeytin ve muz bu alanlarda yetiştirilen belli başlı ürünlerdir. 

Muz, Eski Yunan, Latin ve Arap belgelerinde adı geçen, tarihin bilinen en eski 

meyvelerinden biridir. Kökeni Güneydoğu Asya olan bu meyvenin, Güney Çin ve Hindistan ile 

Avustralya çevresindeki adalardan, tüm dünyaya yayıldığı ve Amerika’nın keşfinden sonra ise 

denizciler tarafından Kanarya Adalarından, Yeni Dünyaya götürüldüğü çeşitli kaynaklar 

tarafından belirtilmektedir. Çabuk gelişmesi, meyvesinin sahip olduğu aroma, lezzet ve besin 

değeri gibi özellikler nedeniyle tüketiciler tarafından önemli bir talebi olması , tropik ve 

subtropik iklim koşullarında kolaylıkla yetiştirilmesi, yapılan yatırımı kısa sürede finanse 

etmesi gibi nedenler, muz üretimini üretici açısından cazip bir hale getirmiş ve bunun sonucu 

olarak dünyada muz üretilen alanlarda ve üretim miktarlarında önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. 

Muz bitkisinin Anadolu’ya ilk girişi, süs bitkisi olarak yararlanmak amacıyla 1750’li 

yıllarda Mısır’dan Alanya’ya getirilmesiyle olmuştur. Muzun ticari bir meyve olarak 

Türkiye’de üretilmesine ise 1930’lu yıllardan itibaren başlanmıştır. Böylece Alanya’dan 
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Anamur’a yayılan muz üretim alanları, zaman içerisinde kıyı şeridi boyunca Finike’den 

İskenderun’a kadar hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir (Mendilcioğlu ve Karaçalı, 1980).  

Türkiye’de özellikle kıyı Akdeniz’de, muz yetiştiriciliğinin hızla yayılması ile birlikte, 

üretimde farklı çeşitler denenmeye başlanmıştır. Ancak yetiştiriciler, zaman içerisinde  Dwarf 

Cavendish, Grand Nain ve Williams üzerinde ağırlıkla durmuş ve üretimde bu çeşitlere ağırlık 

vermişlerdir. Günümüzde muz üretim alanlarının Anamur, Bozyazı, Gazipaşa ve Alanya 

çevresinde toplandığı görülmektedir. Bu dört ilçe ve çevresine toplanan muz üretim alanları 

açık ve kapalı alanlar şeklindedir. Ancak son yıllarda sağladığı avantajlar nedeniyle örtü altı 

üretim oldukça yaygınlaşmıştır. 

 

2. Dünyada Muz Üretimi ve Dış Ticareti 

Dünyadaki toplam muz üretimi 2016 yılı itibarı ile yıllık 113 milyon ton dolayındadır. 

Bu üretimin yaklaşık %80'i üretici ülkelerce tüketilmekte, geriye kalan %20’lik kısmı ise dış 

satıma konu olmaktadır. Muz bu büyük üretim ve dış ticaret kapasitesi ile dünyanın en önemli 

tropik ürün kalemlerinden birisidir. Dünyada üretilen başlıca iki tür muzdan bahsedilebilir. 

Birincisi uluslararası ticarete konu olan tatlı muz, ikincisi ise planten denilen ve pişirilerek 

yenilen yemeklik muz. Dünyanın en büyük muz üreticileri konumunda olan Hindistan ve 

Brezilya' da planten muz, tamamen iç tüketime yönelik olarak üretilmektedir. (FAO 2018). 

 

Dünyada muz üretiminin son 56 yıllık tarihi gelişimine bakıldığında, 1961 yılında 21,4 

milyon ton olarak gerçekleşen muz üretiminin zaman içerisinde hızla arttığı, 1970 yılında 31,5 

milyon tona, 1980 yılında 37 milyon tona, 1990 yılında 49,9 milyon tona ulaştığı görülmektedir. 

2000 yılında toplam üretim 67,2 milyon ton iken, 2010 yılında bu üretim 108,7 milyon tona 

ulaşmış ve 2016 yılında ise dünyada muz üretimi 113,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. En 

fazla üretim Asya ülkelerinde yapılmakta ve bu kıtayı sırasıyla Güney Amerika, Orta ve Kuzey 

Amerika, Afrika, Okyanusya ve Avrupa ülkeleri izlemektedir.  Hindistan muz üretiminde ilk 

sırada yer almakta olup 29,1 milyon tonluk üretim hacmiyle dünya üretiminin yaklaşık ¼ ünü 

tek başına gerçekleştirmektedir. Bu ülkeyi 13,3 milyon tonluk üretim ve %12’lik pay ile Çin 

izlemektedir. Üçüncü sırada Endonezya yer almakta, 7 milyon tonluk üretim hacmiyle küresel 

üretimden %6,2 pay almaktadır. Brezilya 6,8 milyon ton %6 pay ile bu sıralamada dördüncü ve 

Ekvator ise %5,8 pay ile beşinci sırada yer almaktadır. (FAO 2018). 

Dünyada yaklaşık 20,6 milyon ton tatlı muz uluslararası ticarete konu olmaktadır. 

Dünyada muz dışsatım miktarı 1970-2016 yılları arasında yaklaşık 3,6 kat artmıştır. 1970 

yılında 5,7 milyon ton olan muz dışsatım miktarı, 2016 yılı itibarıyla 20,6 milyon ton ve 10,7 
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milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Dünya muz dışsatımında en fazla payı ise Guatemala 1 milyar 

$ ile almış onu Kostarika 995 milyon $ ve Kolombiya 857 milyon $ ile izlemektedir. Muz bu 

ülkelerin dışsatımlarının önemli bir bölümünü oluşturduğu için bu ülkelere "Muz 

Cumhuriyetleri" denilmektedir. Bu üç ülke dünya muz dışsatımının %26,6'sını 

gerçekleştirmektedir. Dünyada en fazla muz dışalımı yapan ülkeler ise sırasıyla muz 

dışalımının %17,7’si ile Amerika Birleşik Devletleri,  %8,7’i ile Belçika, %7,3’ü ile Rusya ve 

%7,2’si ile Almanya ve %6,7’si ile Japonya’dır. Dünya muz dışsatımında 1961-2016 yılları 

arasında yani 56 yıllık sürede muz dış satım değeri 35 kat artmıştır. 1961 yılında 302,8 milyon 

$ olarak gerçekleşen dışsatım değeri 2016 yılında 10,7 milyar $’a ulaşmıştır (FAO 2018).   

 

3. Türkiye’de Muz Üretimi ve Dış Ticareti 

Türkiye'de muzun %72’si Mersin (%52’si Anamur, %20’si Bozyazı), %27’si Antalya 

(%7’si Alanya, %20’si Gazipaşa) İlçelerinden %1’i ise Hatay ve Adana ilçelerinden 

sağlanmaktadır. Son yıllarda Akdeniz kıyı kesiminde muz en cazip tarımsal üretim biçimi 

olarak kabul görmeye başlamıştır. Bunda en önemli etken elde edilen gelirin cazibesi, yatırım 

ve pazarlama kolaylığı gösterilmektedir. Bu nedenle Akdeniz Bölgesinde kıyı şeridine yakın 

bölgelerde Antalya ili Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Finike, Serik, Kumluca ilçelerinde, Mersin 

ili Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde, Hatay ili 

Erzin, Hassa ve Arsuz ilçelerinde ve Adana ili Yüreğir ilçesinde muz üretiminin hızla arttığı ve 

üretim alanlarının farklı ilçelere doğru genişlediği gözlemlenmektedir. Bu gelişime teknik bilgi 

birikimi ve üretim tecrübesi ile Anamur liderlik etmektedir. 

Türkiye'de muz üretiminin tarihi gelişimine bakıldığında, 1961 yılında 7 000 dekarda 

gerçekleşen muz üretiminin, 1970-1995 döneminde yaklaşık 10-15 bin dekarda gerçekleştiği 

ve 2000’li yıllardan itibaren hızla artarak 2016 yılında 62 250 dekara ulaştığı yani yaklaşık 

1961-2016 döneminde 9 kat arttığı, yetiştirilen muzun aynı 1961-2016 döneminde 5 200 tondan 

305 926 tona yani 59 kat arttığı, verimin de yaklaşık 6,6 kat artarak dekara 740 kg dan 4,91 

tona ulaştığı görülmektedir. Verimdeki bu önemli gelişme, özellikle 1995 yılından itibaren 

üretimin örtü altına alınarak seralarda yapılmasına ve üretimde giderek artan modern tarım 

tekniklerinin uygulanmasına bağlanabilir. (FAO 2018). 

Türkiye’de muz üretimi gerek üretilen alan, gerekse üretim miktarı ve verim yönünden 

önemli gelişmeler kaydetmektedir. Bunda özellikle muza olan talebin giderek artması ve buna 

paralel olarak üretim alanlarının genişlemesi ve özellikle de 1995 sonrası muz üretiminin 

önemli ölçüde örtü altına alınmasının etkisi büyüktür. Örtü altında muz üretimi gerek verim 

gerekse kalite yönünden açıkta yetiştiriciliğe oranla daha başarılı sonuçlar vermiştir. Seralarda 
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muz yetiştiriciliğinin getirisinin daha fazla olması nedeniyle diğer üreticiler de, başta fıstık, 

narenciye ve örtü altı sebze olmak üzere çeşitli tarımsal ürünlerin üretiminden vazgeçerek muz 

üretimine yönelmişlerdir. 1961-2016 döneminde yani son 56 yıllık periyotta Türkiye’de muz 

üretim alanları 9 kat, üretim 59 kat ve verim ise 7 kat artmıştır.  

Çizelge 3.1 : Türkiye'de Muz Üretimi 

Yıllar Alan (da) Üretim (ton)     Verim (ton/da) 

1961 7 000 5 200 0,74 

1965 7 000 6 000 0,86 

1970 10 000 12 600 1,26 

1975 12 350 21 000 1,70 

1980 16 000 30 000 1,88 

1985 14 560 36 000 2,48 

1990 13 720 36 000 2,62 

1995 11 500 31 000 2,70 

2000 17 250 64 000 3,71 

2005 36 000 150 000 4,17 

2010 44 280 210 178 4,75 

2015 58 380 270 500 4,63 

2016 62 250 305 926 4,91 

     Kaynak : FAO 2018 

 

Muz üretimi ve dış ticareti incelendiğinde, Türkiye’nin muz üretiminde kendine yeterli 

bir ülke olmadığı görülmektedir. 1982 yılından 2016 yılına kadar olan dönemde yıllar itibarı ile 

değişiklik gösterse de Türkiye düzenli bir muz dışalımcısı durumundadır. Muz dışsatımı ise 

önemli bir düzeyde değildir. 1985-2016 döneminde muz dışalımı 209 bin tona ulaşmış 

durumdadır. Bu verilere göre Türkiye'de toplam muz tüketiminin yaklaşık 515 bin ton 

dolayında olduğu söylenebilir. Türkiye'de üretilen muz, yurtiçi talebin ancak %60’ını 

karşılamaktadır. Muz dışalımı için ödenen rakam ise 2016 yılında 103 milyon dolardır.  

 

          Çizelge 3.2 : Türkiye'de Muz Dış Ticareti 
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Yıllar 

Dışsatım  

   Miktar             Değer 

 (ton)              (1000$) 

                 Dışalım  

    Miktar           Değer 

     (ton)            (1000$) 

1985 36 53      20         6 

1990 2  4 61 986 12 766 

1995 4  3 87 759 34 718 

2000 21  22 124  245 49 024 

2005 57 132 151 018 61 597 

2010 5  16 200 695 95 349 

2015 12  33 218548 108 339 

2016 10  8 209369 103 108 

              Kaynak : FAO 2018 

 

Türkiye'nin muz dışalımı yaptığı ülkeler yıllara göre farklılık gösterse de genelde 

Ekvator, Kostarika, Guatemala ve Kolombiya’dır. Dünyadaki muz tröstleri, dünya muz 

ticaretindeki üstünlüklerini korumak ve hatta daha da artırmak amacıyla dışsatım yaptıkları 

ülkelere zaman zaman çok düşük fiyatlarla muz satarak o ülkelerdeki muz üretimini durdurmayı 

amaçlamaktadır. Nitekim, bu nedenle ülkemizde bazı dönemlerde (1980-1995) üreticiler muz 

üretiminden vazgeçerek farklı ürünlere yönelmişlerdir.  

Türkiye’de yerli üretici, muz dış alımının olumsuz etkilerine karşı, gümrük vergisi ile 

korunmaya çalışılmaktadır. Uygulanan vergi oranı ise %145,8'dir. 1995 yılında yürürlüğe giren 

Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması, tarım ürünleri ticareti ve ticareti etkileyen tedbirler 

için yeni kuralları yürürlüğe koymuştur.  Kabul edilen çerçeve, uluslararası ticaretin daha fazla 

serbestleştirilmesi için temel bir yapıyı oluşturmaktadır. Bu yapının temel taşları ise serbest 

ticareti bozucu nitelikteki tarımsal desteklemelerin azaltılması, ticarette haksız rekabete neden 

olan dışsatım teşviklerinin belirlenecek bir süre sonunda kaldırılması, tarım ürünleri pazarının 

korunmasına yönelik gümrük vergilerinin azaltılması şeklindedir. Türkiye’de hızla büyümekte 

ve gelişmekte olan muz sektörünü bekleyen en önemli tehlike Dünya Ticaret Örgütü tarım 

anlaşması sonucu, bu fonların ve vergilerin zaman içerisinde azaltılarak tamamen kaldırılması 

tehlikesinin bulunmasıdır. Bu durumda Türkiye'ye fonsuz olarak girecek ithal muz, yerli muz 

üretimi için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu durum yerli muz üretiminde 1980’li yıllarda 
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olduğu gibi olumsuzluklar yaşanmasına, üretimin azalması veya tamamen vazgeçilmesine 

neden olabilecektir.   

Dünyada ve Türkiye'de muz üretimi gelişen talep doğrultusunda, gerek üretilen alanlar, 

gerekse üretim ve verim yönünden hızlı bir gelişim göstermektedir. Dünya üzerinde özellikle 

Latin Amerika ülkelerinin ABD şirketlerince kurduğu tekelci güç, muz dış ticaretine yön 

vermektedir Türkiye gelişmekte olan muz üretimi ile muzda hızla kendine yeterli ülke 

konumuna gelmektedir. Ancak bunun sağlanabilmesi için gümrük vergisi ile dışalıma karşı 

korumanın devam etmesi yanında, üreticilerin mevcut sorunlarının çözümü ve sektörün çeşitli 

araçlarla mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.  

 

4.Türkiye’de Muz Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar 

Muz üretiminde seraların yapısı ve yapım şekli; üretimi, verimi ve kaliteyi doğrudan 

etkilemektedir. Bu açıdan seraların tasarımı ve yapılması son derece önemli ve teknik bir 

konudur. Seralar, genelde demirci veya kaynakçı olarak nitelendirilen sera ustası denilen kişiler 

tarafından tasarlanmakta ve yapılmaktadır. Projeye dayalı ve bir mühendis tarafından tasarlanan 

ve yapılan seraların oranı ise son derece düşüktür. Bu durum, teknik açıdan uygun olmayan 

(yön, direnç, ısı, ışık, drenaj, malzeme vb) seraların hızla artmasına yol açmaktadır. Bu da 

kaynakların rasyonel kullanılmasını, üretimi, verim ve kaliteyi olumsuz olarak etkilemekte ve 

zaman zaman yaşanan fırtına, dolu, sel gibi afetlerde önemli maddi kayıplara neden olmaktadır. 

Diğer önemli bir konu ise kredi kullanımı ve tarım sigortası aşamasında seraların yapımından 

kaynaklanan hatalar nedeniyle birçok sera, eksperler tarafından yeterli görülmemektedir. Bu 

olumsuz durum da, kredi başvurularının reddedilmesine ve işletmelerin sigorta 

yaptıramamasına neden olmaktadır.   

 

Yerli muz üretiminde karşılaşılan önemli bir diğer konu da çeşit seçimidir. Üreticilerin büyük 

çoğunluğu yetiştirdikleri muz çeşidini eş, dost, komşu gibi çevredeki insanlardan etkilenerek 

seçtiklerini belirtmişlerdir. Ziraat Mühendislerine danışarak çeşit seçenlerin oranı ise son 

derece düşüktür. Muz üreticileri genelde muz fidelerini kendileri üretmekte, bazı üreticiler ise 

özellikle ilk tesis aşamasında üretimde doku kültürü fide veya yüksek verimli seralardan üretme 

fide satın alma yolunu tercih etmektedir. Üreticilerin muz çeşidi tercihlerine bakıldığında ise 

Grand Nain, Williams, Dwarf Cavendish ve bunların varyeteleri olan Şimşek, Azman, Çikita 

şeklinde adlandırılan muz çeşitlerini tercih ettikleri görülmektedir. Üreticilerin çeşit seçimini 

etkileyen en önemli faktör ise verim beklentisidir. Sadece orta ve yan yükseklikleri düşük yapılı 

seralarda bodur Dwarf Cavendish çeşidi zorunluluktan dolayı tercih edilmektedir.  
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Muz üreticilerinin büyük çoğunluğu üretime başladıkları yıldan günümüze kadar toprak tahlili 

ve yaprak tahlilini ya 1-2 kez yaptırmakta ya da hiç gerek görmemektedir. Üreticilerin büyük 

çoğunluğu ağırlıklı olarak kuyu suyu ile sulama yaptıklarından tuzluluk sorunlarıyla 

karşılaşmaktadır.  

 

Muz üreticilerinin en sıkıntılı olduğu konulardan birisi de işletme masraflarında en büyük 

kalemi oluşturan gübre ve ilaç fiyatlarında görülen sürekli artıştır. Muz üreticilerinin kendi 

uygun gördükleri şekilde gübreleme ve ilaçlama yapması, sağlıklı üretim ve etkin bir masraf 

yönetimi açısından çeşitli sakıncalar doğurmaktadır. Bunun yanında üreticilerin büyük 

kısmının bayilerin önerileriyle hareket etmeleri de, kar beklentisi içerisindeki bu işletmelerin 

gereğinden daha fazla veya daha maliyetli gübre ve ilaç kullanılmasını arttıracağı konusunda 

endişelere neden olmaktadır. Muz üreticileri kamu kuruluşlarından yeterli teknik destek 

alamamaları yanında, özellikle üretimde karşılaştıkları sorunlarını çözme ve istedikleri bilgiye 

ulaşma konusunda da çeşitli sorunlara sahip bulunmaktadır.  

 

Muz üretiminin diğer tarımsal üretim çeşitlerine oranla yüksek bir yatırım ve işletme masrafı 

gerektirmesi, üreticileri gerek yatırım gerekse üretim aşamalarında kredi kullanmaya 

yönlendirmektedir. Ancak üreticilerin istedikleri zaman ve miktarda kredi bulma konusunda da 

çeşitli sıkıntıları bulunmaktadır. Muz üreticileri, kredi kullanımında özellikle formalite, kefalet 

ve teminat konularında sıkıntı ve güçlükle karşılaşmaktadır. Üreticilerin finansman açısından 

güçlü olmaları komisyonculara veya sarartma işletmelerine karşı daha uygun bir ürün fiyatlama 

şansı yaratacaktır. Çünkü çoğu üretici bu işletmelere karşı avans yöntemiyle çalışmakta ve 

ürünlerini piyasa fiyatının altında satmak zorunda kalmaktadır. 

 

5.Türkiye’de Muz Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar 

Türkiye’de muz üreticilerinin pazarlamada karşılaştıkları en önemli sorun maliyetler ile muz 

satış fiyatı arasındaki makasın üretici aleyhine giderek açılmasıdır. Üreticiler, ana sera yapım 

malzemeleri olan demir ve plastik örtü ile temel üretim girdileri olan gübre ve ilaç fiyatlarındaki 

sürekli artışa karşın ürün fiyatlarının son 10 yılda yatay seyir izlediğini bunun da her geçen gün 

muz üretiminden elde edilen karın azalmasına neden olduğunu belirtmektedir. (Altınbıçak 

2013). 
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Muz pazarlamasında karşılaşılan ikinci önemli sorun yurtdışından kaçak muz girişi olarak 

söylenebilir. Muz üreticilerinin korkulu rüyası olan, zaman zaman basına da yansıyan, kaçak 

veya usulsüz beyanla muz girişidir. Herhangi bir kayda ve vergiye tabi olmadığı ya da düşük 

olarak vergilenmesi nedeniyle piyasada haksız rekabete neden olan bu durum, yerli üreticiyi 

mağdur etmektedir. Bir diğer sorun ise muz dışalımında yerli üretimin yoğun olduğu Ekim-

Mart döneminde yapılan dışalımın muz fiyatlarını olumsuz etkilemesidir.  

 

Ülkemizin en önemli muz üretim bölgesi olan Anamur iline en uzak (240 km; 4 saat) ilçelerden 

birisidir. Yerli muz üretiminin en yoğun yapıldığı ilçenin pazarlama merkezlerine uzak ve 

karayolu şartlarının kötü olması, yerli muzun hasat, olgunlaştırma, taşıma ve satış sistemindeki 

aksaklıklar, raf ömrünün kısalığına ve meyve kalitesindeki sıkıntılara neden olmaktadır. Son 

yıllarda üretim ve pazarlama konularında önemli iyileştirmeler sağlandığı halde yerli muz, 

büyük marketler tarafından bu nedenle az tercih edilmekte ve bu pazarı ithal muza 

kaptırmaktadır. Üretim miktarı ve verimde önemli başarılar yakalayan yerli muz, pazarlama 

açısından da aynı ivmeyi yakalamak ve hasattan tüketiciye kadar tüm pazarlama sistemini 

iyileştirmek durumundadır. Bunun için muz ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara önemli 

görevler düşmektedir. 

 

Tarım sektöründe görülen örgütsüzlük muz üreticileri için de geçerliliğini korumaktadır. 

Alanya ve Anamur'da kurulan Muz Dernekleri ve Üretici Birlikleri üreticilerin sorunlarını 

çözme çabası içinde çalışmalarına devam etmektedir. Ancak bu örgütlere üreticilerin katılımı 

oldukça az ve ilgi çok zayıftır. Bu dernek ve birlikler finansal anlamdaki sıkıntıları nedeniyle 

sorunların çözümüne yeterli katkı sağlayamamaktadır. Üretimin ve pazarlamanın her 

aşamasında oldukça önemli görevler üstlenebilecek bu örgütlerin mutlaka güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Muz üreticileri, yerli muz üretiminde ve pazarlanmasında karşılaştıkları beş önemli sorunu 

önem sırasına göre, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarının yüksekliği, sera yapım maliyetlerinin 

yüksekliği, kredi kullanımında karşılaşılan sorunlar, teknik destek ve bilgiye ulaşmadaki 

sorunlar ile kaçak muz girişi ve muzdaki fiyat istikrarsızlığı olarak belirtmişlerdir. Üreticiler bu 

sorunların çözülebilmesi için ise yetkililerden önem sırasına göre dışalıma karşı gümrük vergisi 

uygulamasına devam edilmesini, sera demiri, naylon, gübre ve ilaç gibi girdilerde destek 

verilmesini, kredi desteği ve kullanımının kolaylaştırılmasını, İlçe Tarım ve Orman 
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Müdürlüğü’nün daha etkin çalışmasını, kaçak muzun önlenmesi ve dışalımın, yerli muz 

üretiminin yoğun olduğu dönemler dışında yapılmasını istemişlerdir. (Altınbıçak 2013). 

 

6. Sonuç  

Dengeli ve sağlıklı beslenme açısından son derece önemli bir vitamin ve mineral kaynağı olan 

muz, Türkiye’de Anamur, Bozyazı, Alanya, Gazipaşa ilçeleri ve çevresinde, Toros dağlarının 

koruduğu mikroklima alanlarında yetiştirilen Akdeniz’in en önemli tarımsal ürünü 

konumundadır. Yerli muzun 2016 yılı itibarı ile üretim alanları 45000 dekara, üretim miktarı 

ise 306 bin tonlara ulaşmıştır. Muz üretiminde verim ve kalite yönünden çok önemli gelişmeler 

kaydedilerek üretimde dünya seviyesi yakalanmıştır.  

 

Muz ihtiyacımızın yarısı yerli muz tarafından karşılanmaktadır. Yerli muzun üretiminde ve 

verimindeki bu gelişmeye olanak sağlayan en önemli etmenler ise örtü altı yetiştiricilik 

yapılması, modern üretim tekniklerinin kullanılması ve dışalıma karşı gümrük vergisi ile yerli 

muzda korumanın üretimi cazip kılmasıdır. Türkiye’de muz sektörünün ekonomik hacmi, 

üretim, işleme ve pazarlama tesisleriyle birlikte 2018 rakamları ile yaklaşık 4 milyar TL’yi 

bulmaktadır. Yerli muz üretiminin yıllık üretici fiyatlarıyla değeri yaklaşık 900 milyon TL’dir. 

Muz üretimi ile ilgili olarak elde edilen bu gelirin büyük kısmı muz yatırımları nedeniyle yine 

sera demiri, naylon, sulama sistemi, fide, hayvan gübresi, kimyevi gübre, zirai ilaç gibi diğer 

sektörlere aktarılmaktadır.  

 

Yerli muzun pazarlanmasında ise olgunlaştırma ve taşıma alt sektörleri ile birlikte buna ilave 

olarak yaratılan katma değer 450 milyon TL civarındadır. Muz üretimi, işlenmesi ve 

pazarlanmasında yaklaşık 100 000 aileye veya diğer bir deyişle 400 000 kişiye iş ve aş olanağı 

sağlanmaktadır. Bu veriler ışığında Karadeniz için fındık, çay, Ege için üzüm, incir ne kadar 

önemli ve hayati birer ürün ise Akdeniz özellikle de Anamur için muz o denli önemli ve hayati 

öneme sahip bir üründür.  

 

Muz üretimini koruyan ve günümüze kadar sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli destek 

dışalıma karşı uygulanan gümrük vergisi uygulamasıdır. %145,8 oranındaki bu koruma muz 

için hayati öneme sahiptir. Bu uygulamanın devamı muz sektörünün varlığını sürdürmesi ve 

gelişmesi için oldukça önemlidir. Ancak bu uygulamanın başarısı gümrüklerdeki kaçak girişin 

önlenmesi ile düşük değer ve sahte fatura ile kaçak muz girişinin engellenmesine bağlıdır. 
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Halkımızın ucuz ve kaliteli muz tüketimi açısından yerli muz üretimi, fiyat ve miktar olarak 

muz piyasasında düzenleyici ve dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Yerli muz hasadının en 

yoğun olduğu Ekim-Mart döneminde dışalım rejiminin düzenlenmesi yerli muzun 

pazarlanmasındaki birçok olumsuzluğu ortadan kaldıracak ve fiyat oluşumunda da tüketici 

açısından daha uygun bir ortam hazırlayacaktır. Bunun yanında muz dışalımına mutlaka 

“Gözetim Uygulaması” getirilmesi gerekmektedir. Muz üretiminde oldukça önemli olan temel 

girdilerde KDV oranlarının düşürülmesi veya farklı bir yöntemle destek verilmesi, başta sera 

yatırım maliyeti olmak üzere üretimde girdi maliyetlerinin kontrol altına alınmasına önemli 

katkılar sağlayacak ve muz yatırımlarının ve üretiminin geliştirilmesine ortam hazırlayacaktır.  

 

Üreticilerin daha rahat ve uygun koşullarda kredi kullanımı için kolaylıklar sağlanması da 

sektörün finansmanı açısından oldukça önemlidir. Yerli muz üretiminde Üretici Birliklerine 

önemli görevler düşmektedir. Ancak bu birliklerin sağlıklı ve yeterli finansal olanaklara sahip 

olmadan, muz üretimine ve üreticilere gerekli katkıları sağlayacağını beklemek hayalcilik 

olarak nitelendirilebilir. Bu konuda acil olarak yasal düzenlemelerin yapılması Muz Üreticileri 

Birliklerinin güçlü finansal yapıya kavuşturulmaları gerekmektedir. Üretici Birliklerine üyelik 

ise farklı özendirmelerle teşvik edilmelidir. 

 

Muz üretiminde arzulanan üretim, verim ve kalitenin yakalanabilmesi için başta İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü olmak üzere, Üniversite, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Muz 

Birliği’ne önemli görevler düşmektedir. Bu kurumların daha etkin çalıştırılması ve işbirliğinin 

sağlanması teknik bilgi konusunda destek isteyen üreticiler açısından son derece önemlidir. 

Yerli muzun tanıtımının sağlanması, üretiminin teşvik edilmesi, tüketiminin özendirilmesi için 

bu faaliyetleri planlayacak, yönlendirecek ve yönetecek bir Yerli Muz Lobisi oluşturulması 

gerekmektedir. Bu konuda başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere ilgili tüm kesimler 

gerekli duyarlılığı ve özveriyi göstermelidir.  
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ANTAKYA’DA HARBİYELİ HEYKELTIRAŞLAR ÜZERİNE 

BİR İNCELEME 

Melih APA1 

 

 

Özet 

Türkiye’de heykel sanatı genellikle akademik ortamlarda, çok az sayıda da özel atölyelerde 

yürütülmektedir. Özerk bir faaliyet olarak heykelin bu kısıtlı ortamında, Antakya gibi çevre bir 

yerleşim yerinde, Harbiye gibi merkezden uzak bir bölgede 15 civarı heykeltıraşın bulunması, 

yaptıkların çalışmaların niteliği her ne olursa olsun, incelenmeyi hak etmektedir. Bu bildiride 

Harbiyeli heykeltıraşların bazılarıyla yapılan görüşmeler ve yapıtlarından örnekler üzerinden 

hareket edilerek, merkez-çevre, elit sanatı-kitle sanatı, eğitimli-alaylı, güzel sanatlarhalk sanatı, 

vb. gibi karşıtlıklarla kurulan kültürel hiyerarşiler karşısındaki tavırları ele alınacaktır. Canlı bir 

deneyim olarak sanat ve herhangi bir deneyimin yaşanmayacağının peşinen kabulü olarak 

turizm arasındaki ilişki, bu bildiride ele alınacak bir diğer konudur. Transitle Haziran’da gelip 

Karyel mahallesinden fil ve kaplumbağa toplayan İsa; Harbiye’ye gelerek dere yataklarından 

serpantin taşı toplayan Mehmet Aksoy da odaklandığımız konuya teğet geçen diğer figürler 

olacaklardır.  

 

Anahtar Kelimeler: merkez, çevre, elit sanatı, kitle sanatı, turizm  

 

Abstract  

Revıew On Sculptors From Antakya, Hatay 

Sculpture in Turkey are usually carried out in an academic environment and in e few private 

workshops. In this limited environment of the statue as an autonomous activity, the presence of 

around 15 sculptors in an environment such as Antakya and in a remote area like Harbiye 

deserves to be examined regardless of the nature of the works. In this paper, the interviews with 

some of the sculptors of the Harbiye and their works are based on examples, the center-

environment, the art of elite-mass art, educated-alien, fine arts-folk art, etc. such as cultural 

hierarchies established in contrast with the opposition will be discussed. The relationship 

between tourism as a living experience and the prior acceptance that no experience will ever be 

                                                 
1 Prof. Melih Apa, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, Meapa@Yahoo.Com 
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experienced is another issue to be addressed in this paper. Coming to Harbiye by a Transit in 

June İsa gathered elephants and turtles from the Karyel neighborhood; Mehmet Aksoy, who 

came to Harbiye and collected serpentine stones from the stream beds, would be the other 

figures tangent to the subject. 

Key Words: center, environment, the art of elite, mass art, tourism  

 

Giriş 

Ülkemizde daha öncesinde yalnızca azınlıklarca uğraş verilen bir sanat türü olarak 

“Batılı anlamda heykel”, II. Abdülhamid döneminde 1882 yılında İstanbul’da kurulan Sanayi-

i Nefise Okulu içinde varlık bulmuştur. Bu kurum gerek Osmanlı döneminde, gerekse 

Cumhuriyet döneminden günümüze kadar çok büyük bir yapısal değişiklik yaşamamıştır. 

Aradan geçen 130 küsur yıllık sürede bu sanat türünün yaşam üzerinde bıraktığı izler, bir kurum 

olarak yürütülen faaliyetlerin toplum üzerinde bırakabileceği izler ne ise o kadardır. Kimilerine 

göre küçük de olsa bu etki önemlidir; kimilerine göre ise Batılı anlamda Türk heykel sanatı, 

yaşamla organik bir bağ kurmayı başaramamıştır.  

Antakya’da Mustafa Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 1992 

yılında faaliyete geçen heykel bölümü, bu faaliyetlerini günümüzde de sürdürmeye devam 

etmektedir. Tıpkı diğer tüm modern kurumlar gibi bu kurum da, etki alanı çerçevesinde heykel 

faailiyetlerinin en güçlü otoritesi olarak kabul edilmekte, kuralları bizzat kendisi belirlemekte 

ve bu oyuna yatırım yapmak isteyen tüm üretici ve tüketicilerinin seçimlerini bizzat kendisi 

gerçekleştirmektedir. Tabii böyle bir talep ortaya çıktığı vakit...  

Batılı anlamda heykel faaliyetini yürüten bir kurumun bu otoritesini koruması ve 

güçlendirmesi ancak bağlantı kurduğu toplumsal sınıflar ile arasındaki ilişkileri 

güçlendirmesiyle mümkün olabilecektir. Bu ilişkiler kurulmadığında, geriye, yalnızca 

görevlileri atanmış resmi bir beton daire kalır.  

Harbiye, Antakya kentinin çok özel yerleşim alanlarından biridir. Onu özel kılan, 

sonradan devşirilmiş yeni bir yerleşim alanı olmayıp, köklü bir tarihinin bulunmasıdır. Bu 

bölgede anlatılan efsanelerde, hikâyelerde ve diğer tüm sözlü ve yazılı belgelerde geçen 

göstergeler, bugün hâlâ aynı yerde yaşayan kişiler tarafından üretilmektedir. Efsanelerinde 

defne geçen yerde, defne üretilmektedir kısacası. Gene insanlar yalnızca kendilerini mutlu 

hissettikleri özel yerlerde eğlenebilirler. Harbiye, Antakya’nın bir eğlence merkezidir ve bu 

nedenle de özel bir yere sahiptir. 

Peki nasıl olmuş da heykel gibi bir faaliyet, Antakya’nın fakültesine ‘rağmen’, Batılı 

anlamda Türk heykel sanatını yaşamımızın organik bir parçasına dönüştüremememize 
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‘rağmen’, yakın bir geçmişte o bölgede heykel faaliyeti gibi bir geleneğin bulunmamasına 

‘rağmen’, Harbiye’de ortaya çıkabilmiştir? Bu ve benzeri sorulara yanıt bulabilmek umuduyla 

Harbiye’de yaşayan bu sanatçıların bazılarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bölgede 

yaklaşık 20 kişi ya da ailenin bu faaliyetle uğraştığı tespit edilmiş ve onlar içerisinde en çok adı 

geçen dört sanatçıyla 2013 yılında görüşmeler yapılmıştır. Sanatçılar arasında kurulan ilişkiler 

ve farklılıklar, bu faaliyetin kaynağının ne olabileceği konusu ise sonuç bölümünde 

değerlendirilecektir. 

 

SN Sanatçı 
Atölye Faaliyet, 

Materyal 

Faaliyetin yoğun 

yılları 
Mevki 

     

01 
Ali Özalp (baba) (2011 

vefat) 

Serpantin, küçük büst, 

kaplumbağa, fil 

50’ler (70 yıl 

boyunca) 
Harbiye 

02 Abdullah Özalp 

Mermer, Şenköy, 

Serpantin, Helenistik 

kopyalar ve yorumları 

70’ler (55 yıldır) Harbiye 

03 İbrahim Özalp Serpantin, kolye 70’ler Harbiye 

04 Süleyman Özalp Serpantin 
devam ediyor - 

Özalp’le aynı 
Harbiye 

05 
İsa Kart (Hümeyni) 

(baba) 
Serpantin, küçük büst 80’ler 

Harbiye 

(Şelale) 

05 Ekrem Kart (oğul) 
Sadece babasına 

yardımcı… 
- Harbiye 

06 Ahmet Demirel 

Şenköy, Kireç Taşı, 

Serpantin, mühür, 

heykelcik, rölyef 

80’ler (53 yıldır) Harbiye 

07 
Ahmet Bostancı 

(kardeş) 

Serpantin, mozaik, 

heykel 
10-15 senedir Çekmece 

08 
Mehmet Bostancı 

(kardeş) 

Serpantin, mozaik, 

heykel 
- Kilise yolu 

09 Şaban Kurt 
Bazalt, rölyef (Hitit 

kopya) 
- Antakya 
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10 
Mehmet Alvanoğlu 

(baba) 

Serpantin, kaplumbağa, 

fil 
7-8 yıl Harbiye 

10 
Güney Alvanoğlu 

(oğul) 

Serpantin, Kaplumbağa, 

fil, Helenistik kopya 
2003’den beri 

Kule yolu, 

hıdır 

ziyaret 

11 Sabri Ezer (baba) 
Serpantin, tarihi eser 

kopyaları 
- Harbiye 

12 Nizam Ezer (oğul) 
Serpantin, tarihi eser 

kopyaları 
- Harbiye 

13 İbrahim Süner (kardeş) Sikke pres - Silifke 

14 Aziz Süner (kardeş) 
Kalıp döküm, Helenistik 

kopya 
90’lar 

Aşağı 

Harbiye 

15 Mehmet Çoban - - Sen Pier 

16 Yeniocak Ailesi Şenköy, Serpantin 80’ler Harbiye 

17 Gümüş Göze 
Eskitme, İsa, Meryem, 

Haç 
- 

Gümüş 

Göze 

18 
Mutia Keremoğlu 

(karı-koca) 

Serpantin (İbrahim 

Özalp’ın kızı), Kolye 
90’lar Harbiye 

18 
Mesut Keremoğlu 

(karı-koca) 
Serpantin - Harbiye 

 

Tablo 1. Antakya, Harbiye bölgesinde heykel faaliyeti yürüten sanatçılar listesi, 2013. 

 

I. İlk görüşme: Nizam Ezer 

09.03.2013   17:30 - 18:45   Hidro Karşısı, Harbiye 

Kendisiyle Harbiye'de var olan heykel faaliyetleri hakkında konuştuğumuz Nizam Ezer, 

heykelciliğin gerçek anlamda İbrahim Özalp ve babası Sabri Ezer tarafından icra edildiğini, 

bugün Harbiye'de bu faaliyeti yürüten 15-20 kişi/atölye olsa da, bu kişilerin işi iyice 

basitleştirerek seri ve hızlı bir üretimle kalitesini düşürdüklerini, elle çalışmak yerine taşı 

makinalarda keserek heykelle hiç ilgisi olmayan işler ürettiklerini, piyasanın da, itinayla uzun 

süre emek verilen çalışmalardan çok, bu ucuz işlerle dolup taştığını, babasının öğrettiği bu 

sanatı bu yüzden günümüzde artık bıraktığını, şimdilerde bu işi en iyi şekilde İbrahim Özalp'ın 

oğlu Abdullah Özalp'ın sürdürdüğünü ifade etmiştir. 
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Nizam Ezer, babası Sabri Ezer'in heykel sanatını İbrahim Özalp'ten öğrendiğini, ama 

bunun çok kolay olmadığını söylüyor. İbrahim Özalp, belki de karşısında rakipler görmek 

istemediği için bu işin kurallarını, teknik bilgilerini, kullandığı materyallerin neler olduğunu 

başkalarından saklıyor. Bu yüzden babası ve kendisi onu uzaktan, bazen de gizlice izleyerek 

heykelciliği öğrenmeye çalışıyorlar. Babasının başlangıçta bu sanata duyduğu, sadece saf bir 

ilgi. Daha sonra bu işten para da kazanılacağını anlıyor. Oğlu Nizam'a da bu sanatı öğretiyor. 

Nizam ilkokulun sonlarında bu işe ilgi duyuyor ve İbrahim Özalp'i çalışırken görebilmek için 

sessizce sürünerek, gizlenerek ona yaklaşmak zorunda kalıyor.  O lise yıllarındayken baba oğul 

bu işten hem zevk alarak, hem hakkını vererek, hem de iyi para kazanarak çalışıyorlar (Sabri 

Ezer, şu anda 20 dairesi ve dükkânını sadece heykelcilik faaliyetinden sağladığı gelirle elde 

etmiş). Bu yüzden Nizam'ın liseden sonra okumasını babası istemiyor.  

Nizam Ezer iyi bir heykeltıraşın gördüğü bir şeyi bir taşa aynen geçirebilmesi 

gerektiğini, bu sanatın makinayla yapılmaması gerektiğini düşünüyor ve başparmağını 

gösteriyor. Parmağı, sürekli çalışmaktan deforme olmuş. İyi bir heykeltıraş gördüğü bir şeyi 

aynen taşa aktarabilmelidir, diyor. Bunun için müzelerdeki antik eserlerden farklı açılarda 

çekilmiş fotoğraflar en çok kullandıkları kopyalama yöntemi oluyor. Taşı yontmak için, ilk 

kabalarını alırken keser kullanıyorlar. 

Babası Sabri Ezer bu işe ilk başladığında yaptıklarını satabilmek, heykellerine alıcı 

bulabilmek için Adana İncirlik Üssü'ne, İncirlik Çarşısı'na gidiyormuş. Daha sonra özellikle 

turistik kentlerde yaptıkları çalışmaları götürmeye başlamışlar. Aracı kullanmak istememişler. 

Çünkü 5 liraya verdikleri aracı, bütün emeği kendilerine ait olan çalışmaları götürüp 15 liraya 

satıyormuş. Bu yüzden kendileri bu işi yapmışlar. 

İbrahim Özalp ve Sabri Ezer'in (ve daha sonra çocuklarının) çalışma yöntemleri, antik 

eserlerin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarına bakarak onları kopyalamak üzerine. Nizam 

Ezer, kendisinin bir büst çalışırken örneğin gözün tüm geçişlerini aktardığını, bugünkü 

atölyelerden çıkma çalışmalarda ise gözün sadece 'çizgisel' bir biçimde bırakıldığını belirtiyor. 

 

II. İkinci Görüşme: Abdullah Özalp 

16.03.2013  12:30 - 16:00  Harbiye, Hotel Sara'nın giriş sokağı. 

Arka taraftan evin küçük bahçesine girdiğimde Abdullah Özalp çalışıyordu. Sürekli 

çalıştığı belli olan bir ortam mevcuttu. Her gerekli aletin oturduğu yere uzantıları bulunuyor. 

Hiç yerinden kalkmadan kucağına alabileceği büyüklükte taşlar etrafında… Hava kompresörü 

ile bir taşı çalışıyordu. (Çalışmaların boyutları genel olarak yerinden kalkmasını 

gerektirmeyecek büyüklükteydi). Beni görünce yerinden kalktı, kendimi tanıttım. Konuşmamız 
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boyunca (yaklaşık 3 buçuk saat) çalışmasına dönmedi. Eskiden olsa bu tür ziyaretler için bu 

kadar vakit harcayamayacağını, ama artık işlerin eskisi kadar yoğun olmadığını, kendisinin de 

artık hevesinin kalmadığını, tadının bozulduğundan bahsetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Abdullah Özalp atölyesinde. (Fotoğraf: Melih Apa), 16.03.2013, Harbiye, Antakya 

 

Görüşmemizin genel havası, bu sanata ilginin olmadığına dair bildiğimiz şeylerdi. Esnaf 

ve komşular kendisini ziyaret edeceklerini, neler yaptığını görmeyi çok istediklerini defalarca 

belirtmişler. Ama bunları söyleyen aynı kişiler 10, 20 yıldır daha bir kez bile ziyaretine 

gelmemişler.     

Harbiye Belediyesi'nin kendisine neden destek olmadığını sorduğumda da merkezi 

yönetimin Harbiye Belediyesi'ne yeterli desteği sağlamadığını, bu sebeple de kasalarının 

bomboş olduğunu bildiğini söyledi. 

Üniversiteler konusunda hemfikir olduğumuzu karşılıklı olarak onayladık. Üniversiteler 

yaşama kapılarını kapatmış, kendi fildişi kulelerinde yaşıyorlardı. Üniversiteler halka 

yabancıydı. Kendisini biz akademisyenlerden ayıran en büyük fark buydu: O halkın 

içerisindeydi, 'halkotik' bir sanatçıydı.  

Ortaya çelişik bir durum çıkmıştı. Konu komşusu dahi onun çalışmalarıyla 

ilgilenmiyorsa, sözünü ettiği halk kimdi? Kendisine bu soruyu yönelttiğimde uzun uzun 

düşündü. Önce halkın eğitimsizliğinden bahsetti. Sonra da onun çalışmalarını 'gören' ruhun, 

yapıtlarına ulaşıp onlarla kontak kurabilen insanların halkı olduğunu söyledi. Burada söz 

konusu edilen kişiler genellikle yabancı turistlerden oluşuyordu. Biri onun yapıtını 'görüyor', 

beğeniyor, satın alıyor ve ülkesine götürüyordu. Daha sonra da onun yakınındaki kişiler bu 

çalışmaları görüyor ve yıllar sonra dahi olsa bu yapıtların 'güzelliğini' unutamıyor ve kendisine 
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gelip satın alıyordu. A. Özalp'ın 'jurnal'e ihtiyacı bulunmuyordu. Jurnal ihtiyacı bulunanlar, bu 

işe gönlünü veremeyenler, işinde eksik olanlardı. Abdullah Gül'ünden Rahmi Koç'una herkes 

onu tanıyor, aralıklı zamanlar da olsa, gelip mutlaka ziyaret ediyorlar, eserlerini satın alıyorlar;  

National Geographic atölyesine kadar gelip onun çalışmalarını görüntülüyor ve dergisinde yer 

veriyordu.  

Konuşmamız boyunca heykeltıraş Mehmet Aksoy'un ismi çoğu zaman geçti. Mehmet 

Aksoy onu çok beğeniyordu. Özalp'e göre Aksoy kendisini iyi bir heykeltıraş olarak görüyor, 

ama iş, yapıtlarını 'özel' kişilere satmaya geldiğinde Özalp'ın eline su dökemiyordu (Aksoy 

yapıtlarını ancak Belediye ya da resmi kuruluşlara satabiliyordu). Aksoy nasyonal bir 

sanatçıydı, kendisi ise internasyonal. Öyleydi ya da böyleydi, sonuçta yapıtları ortadaydı. 

Düşmüştü bir kere bu kıyametin içine. 

Evinin içinde çoğu zaman yere yatırılmış ve istiflenmiş haldeki taş figürlerle ilk 

karşılaştığımda sanki bir tarihi eser kaçakçısının 1-2 saat sonra görüşeceği aracılar için 

hazırlanmış gibi bir ortam aklıma gelmişti. Figürler ilk çalışıldığında taşın yeni işlendiği fark 

ediliyordu, Ama sonra Özalp onları eskimiş havası verecek bir boyamadan/polisajdan geçiriyor, 

eğer böyle yapmayacaksa da onları açık havaya bırakıyor, bu işi doğaya havale ediyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Abdullah Özalp’ın atölyesinden. (Fotoğraf: Melih Apa),  

16.03.2013, Harbiye, Antakya 

     

Özalp turistler ve onun yapıtlarının hayranları için öyle bir formül bulmuştu ki, 

çalışmalarını inanılmaz derecede çekici kılıyordu: tarihi eser taklidi… Çok uzaklarda bir ülkeye 

turist olarak gittiğinizde binlerce yıllık bir evin içinde biçimlendirilmiş taş parçacıklarının 

yüzlercesinin etrafta serpili olduğunu düşünün. Aklımıza bu parçalardan birini hatıra olarak 

almak gelebilir, ama bunu yapmazsınız. Çünkü hem yasal değildir hem de bu parçaların tarihin 
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gerçek mekânında kalmasını arzu edersiniz. Doğru olan da budur. Küçücük bir taş parçası bile 

kalp atışlarınıza tavan yaptırabiliyorken, aynı yerde çok daha özel, biçimlenmiş bir figür 

parçasına, ona çok benzeyen parçasına yasal yollardan sahip olmanız mümkün olsaydı? İşte 

Özalp bize bunu sağlıyor. 

Taştan bir Helenistik kopya heykeli evinize götürmeniz mümkün değildir. Çünkü 

ağırlığı tonlarla ifade edilen bu eserin sadece taşınması için ortaya çıkacak masraf bile 

düşünülenden çok olacaktır. Özalp’ın çalışmalarının taşınması ise kolaydır. 

Özalp’a göre yarattığı taş figürler 'dış nesnel gerçekliğe' tamamen kayıtsızdır. Onlar 

ruhun göz aracılığıyla bir başka göze geçişini sağlayan taş parçalarıdır yalnızca. Tıpkı 

yaratıcısının kendisini bodur, çirkin, pejmürde tanımlayışındaki gibi, söz konusu ruh sanatçıdan 

değil de, onu da yaratanın kendisini vesile edişi ilişkisine paralel gider. 

A. Özalp'ın konuşmalarında, kendi dinsel görüşü ile uzlaşıma girdiği yoğun bir inanç 

alanı sezinleniyor. Çile, çekilen bir acı, dünya işlerinden el etek çekmiş bir görüntü… Özalp 

sanatı ruhani kavramlarla açıklıyor. Kendi çalışmalarını herkes 'göremiyor'. Gören gözler hem 

terbiye almış bir ruh gerektiriyor, hem de bu ruhun 'güzel'i ortaya çıkarabilecek bir güce sahip 

olması… Özalp'in klasik tanrıbilimsel sanat görüşü, Leibnizci her şeyin 'iç'ten kaynaklanan 

evrendoğum yasasınca belirleniyor sanki. Onun çalışmalarına 'dış'tan yaklaşmamızı olanaksız 

kılan, bütün özlerin, değerlerin, enerjilerin, güzellik düzeneklerinin iç'te yer alması, kısacası 

kendi kendine yeter olma durumudur. Özalp de bu durumun bilinçsiz sözcüsüdür.  

 

III. Üçüncü Görüşme: Ahmet Demirel 

23.03.2013 (Karısı, oğlu ve gelini), 13:30 - 15:00, Harbiye 

Ahmet Demirel, küçük heykelcikler (idol), antik silindir ve düz mühür kopyaları, Şenköy 

taşından büstler, aslan heykelleri, Efes ana tanrıça heykelinin 2 metreye yakın bir kopyası gibi 

çalışmalarını 53 senedir sürdürdüğünü ve halen de bu işe devam ettiğini belirtiyor. Evinde 

herhangi bir atölye bulunmuyor. Birkaç alet edevatla bahçede ya da evde oturduğu yerde yaptığı 

bu işin uzun süren ve çok ince işçilik gerektiren bir uğraş olduğunu, elektrikli aletlere asla 

ihtiyaç duymadığını, asıl işi ellerin taşı iğne gibi oyarak gerçekleştirdiğini belirtiyor.  
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Resim 3. Ahmet Demirel’in bir çalışması. (Fotoğraf: Melih Apa),  

23.03.2013, Harbiye, Antakya 

Kendisine bu işe ne zaman ve nasıl başladığını soruyorum: Annemle birlikte 

tarladaydık. Annem bir sikke (madalyon) buldu. Onu aslına sadık bir şekilde uzun süre çalıştım. 

Şelalelerde hidrolik pompa bölümünde memur olarak çalıştığım yerde yaptığım bu çalışmayı 

30 liraya sattım. Bu para o zaman için çok büyük bir rakamdı. Şelalelere gün içerisinde gelen 

turist sayısı oldukça fazlaydı. Daha sonra oturduğum yerde bu tür küçük çalışmalar yapıp 

satmaya başladım. 

Demirel bu işi yapa yapa, kendi pratiği sayesinde öğrendiğini, bunun için herhangi bir 

kişiden eğitim almadığını belirtiyor. Birçok dili (İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, vb) 

bildiğini ve Şelalelere gelen turistlere rehberlik hizmeti de verdiğini; tarihi bilmeden bu işin 

yapılamayacağını belirterek turistlerle iç içe bir hayattan bahsediyor. Bir ara Antakya’nın, 

İskenderun’un, Antalya’nın, Silifke’nin, vb. şehirlerin geçmişini anlatmaya, bu şehirleri 

kimlerin kurduğunu sıralamaya başlıyor. Almanya ve Amerika’dan müze görevlileri ve 

üniversite hocalarının kendisini bizzat gelerek ziyaret ettiklerini, yaptığı çalışmaları satın 

aldıklarını ve hatta -işte burası çok önemli- sattığı birçok çalışmaların müzelerde yer aldığını 

belirtiyor. Müzelerde yer alış konusu çok açık değil. Yani müzelerin hediyelik eşya bölümleri 

mi, yoksa tarihi eser galerileri mi söz konusu olan, işte bu konuya tam açıklık getirmiyor.  

Bir ara ‘heykeltıraşlık’ mesleğinden bahsederken, kendisinin heykeltıraş değil, antikacı 

olduğunu belirtiyor. Antikacılıkla neyi kastettiğini tam anlayamıyorum. Yani kendisi 

koleksiyonculara ve diğer antikacılara tarihi eser gibi yapmış olduğu eserlerini mi,  yoksa çok 

eski ‘gerçek’ bir tarihi eser niteliği taşıyan parçaları satarak mı antikacı oluyor? Yanıtı ikinci 

şık oluyor. Demirel, gerçekten de tarihi eserler topluyor.  
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Ahmet Demirel ile yaptığımız tüm konuşma boyunca bir şeylere sürekli açıklık getirmek 

zorunluluğu hissediyor insan. Daha biraz önce kendisini antikacı olarak tanıtan bu kişi, biraz 

sonra yaptığı çalışmaların gerçekten de tarihi eserler olduğunu ileri sürüyor: “İşte bakın şu 

çalışmalara, tıpkı geçmişteki gibi eskimişler, fosilleşmişler. Bu etkiyi onlara ben veriyorum. 

Hiç kimse bu süreci bilmiyor, bu sır bana ait. Bu eseri gerçeğiyle ayıramazsınız. Size bu eseri 

gerçek bir tarihi eser olarak satabilirim. Siz bunun farkına bile varamazsınız. Çünkü gerçeğiyle 

ayırt edemezsiniz!” Sizler Demirel’in bu sözlerini duyduğunuzda, evet işte kendisi de itiraf 

ediyor, bu eserleri kendisinin yaparak eskittiğini zaten itiraf ediyor, diyeceksiniz. Ama durum 

bu kadar basit değil ne yazık ki. Demirel, “Kaybolan bir ülke var, siz onu bilir misiniz?” diye 

soruyor. Ve sonra, “İşte o ülke benim!” diyor. “Geçmişe ait ne varsa zihnime kazılmış durumda. 

Sizinle konuşurken, sizin gözlerinize bakarken dahi, çalışmamı gerçekleştirebilirim, ona 

bakmama gerek yok!”. 

Meslektaşı Abdullah Özalp’in benzer bir çalışma sürecini gerçekleştirdiğini tam 

söyleyeceğim sırada, Özalp’la arasında dağlar kadar fark olduğunu söylüyor. Aradaki farkın ne 

olduğunu sorduğumda ise, “O daha dünkü işleri, Yunan’ı, Roma’yı yapıyor. Oysa ben Eti, Hitit, 

Asur, Likya, Lidya, İnka, İlk Çağ’dan ne varsa onları yapıyorum. Üstelik Özalp onları da 

yapmıyor, yaptığı şeyler sadece fantezi…” diyor.  

Demirel ile konuşmamız boyunca ailesi, karısı, oğlu ve gelini yanımızda olduğu sırada 

yaptığı çalışmaların konu komşusu tarafından nasıl karşılandığını, ilgilenip ilgilenmediklerini, 

çalışmaları satın alıp almadıklarını soruyorum. “Yok, almazlar” diyor, “Bunlar onlara pahalı 

gelir. Parasız versem tabii ki alırlar” diyor. Bu sanatınızı başka insanlara, gençlere, 

çocuklarınıza hiç öğrettiğiniz oldu mu, diye sorduğumda ise, “Böyle bir şansım hiç olmadı. Ya 

ilgilenmediler, ya da beceriksiz çıktılar. Ama bunu çok isterdim” diyor.  

Demirel, Harbiye’de heykelcilik işleriyle uğraşan 15-20 kişi ya da atölyenin olduğunu, 

ama çoğunun ticari olduğunu belirtiyor. 

Hemen sonra içeriye girip bir tepsi üzerinde 5 idolün yer aldığı çalışmalarını getiriyor. 

Tepsinin üzerine gazete serilmiş, üzerinde de çalışmalar yer alıyor. Çalışmaların birinin 

üzerinde örümcek ağı duruyor. Uzun bir süredir orada olduklarını anlıyorum. Kireç taşından 

yapıldığını düşündüğüm bu çalışmaların Hitit döneminden olduğunu belirtiyor. Çok merak 

ettiğim soruyu hemen soruyorum: Bu çalışmaların asılları var mı? Yani asıllarının 

fotoğraflarından, ya da başka gerçek kopyalarından mı bakılarak çalışılmış? Soruma karşılık 

verilen yanıt, beni gene o bulanık bölgeye atıyor: “İşte bunlar gerçek. Gerçeğinden daha az ya 

da daha çok gerçek değiller. Kendileri gerçeğin ta kendisi!” diyor. Çalışmaları elinize alıp 

incelemeye başladığınızda, taşın üzerinde tortular, kireçlenmeler (bir takım sert katmanlar), 
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aşınmışlıklar görüyorsunuz. Bunlar eğer ‘yapılmış’ iseler, gerçekten de bu eskimişliği ona 

bakan kişiye aktarabiliyorlar. Bu konuda çok ‘gerçekler’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. Ahmet Demirel’in idollerden oluşan tepsisi. (Fotoğraf: Melih Apa),  

23.03.2013, Harbiye, Antakya 

Tekrar tarihi eser mevzusuna dönüyorum: “Alıcılar yaptığım çalışmaların bana ait 

olduklarını, benim yaptığımı bilirler. Ama ondan sonrasını ben bilmem. Buradaki bir çalışma 

200 lira. Bu çalışmanın ‘gerçeği’ 50 bin dolar. Alan kişi benim çalışmamı sonra ne yapar, onu 

bilemem” diyor.  

Demirel daha önce Ürgüp’de yaptıklarını toptan alan bir kişiyle tanışmış. Parasını 

satılınca alabileceği şekilde anlaştığı bu kişi daha sonra ödemeleri geciktirmiş ya da hiç 

yapmamış. “5o liraya aldığı parçayı 250 liraya satıyordu” diyor. Harbiye’de bu işi sadece ticari 

yönü ile yapan atölyelerin fil, kaplumbağa gibi parçaları geçen sene 75 kuruşa, bu sene ise 1 

buçuk liraya sattıklarını söylüyor ve bu işi mahvettiler, diyor.  

Daha sonra çalışmalarını götürüp yeni bir tepsiyle tekrar geliyor. Gene bir tepsi 

içerisinde. Ama bu sefer tepsinin altına rulo kağıt havlu serilmiş. Otuz küsur parçadan oluşan 

bu çalışmalar haçlar, idoller, silindir ve düz mühürlerden oluşuyor. İçlerinde serpantin, kireç 

taşı, turkuaz gibi taşlar var. Bir avuç cam macunu var elinde. Silindir mühürleri macunun 

üzerinden geçirerek sonuçlarını tek tek bana gösteriyor. Sonuçlardaki ince detayları görünce 

insan şaşırıyor. Gene o bulanık alana giriyorum. İçimden bu parçalardan bazılarının ‘gerçek’ 

olup olmadıkları geçiyor. Olamaz mı? Ama Demirel ile yaptığım görüşme boyunca aklım 

sürekli karışıyor zaten. Karşımdaki kişinin bir sanatçı mı, antikacı mı, tarihi eser toplayıcısı mı 

olduğu konusunda sürekli bir şüphe duyuyorum. Bu şüphenin bende doğmasının sebebi, 
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gösterdiği çalışmaların niteliği değil, onun kendini ifade ediş, ele alış biçiminden 

kaynaklanıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5. Ahmet Demirel’in mühürler tepsisi. (Fotoğraf: Melih Apa),  

23.03.2013, Harbiye, Antakya 

Harbiye’nin son 50 yıldır yaşadığı süreci gözümün önünden geçirmeye çalışıyorum. 

Çalışma yaşına gelmiş insanların “Yurt dışına” (Suudi Arabistan) berber, aşçı olarak gittikleri, 

ancak altı ayda, yılda bir ailelerini gelerek görebildikleri o özlem dolu yıllar… Şelalelerin gür 

bir sesle çağladığı, yerli ve yabancı turistlerin akın akın geldiği yıllar… O yıllarda Harbiye’de 

insanların yaşadıkları ekonomik zorlukları, tarihi eserleri kopyalayan insanların, Şelaleler 

yetmeyince yeni bir pazar aramak için onları Adana İncirlik Pazarı’na götüren nedenleri bilmek 

gerekiyor. Çok da sermaye gerektirmeyen, ‘oturduğu yerden’ yapılabilen Harbiye 

heykelciliğinin geçmişte çok parlak dönemler yaşadığını, insanlara maddi olanaklar sağladığını 

görüyoruz.    

 

IV. Dördüncü Görüşme: Güney Alvanoğlu 

25.03.2013 (kendisi ile daha sonra Fahri Tatlı'nın evinin altında yer alan deposuna gidildi), 

Harbiye 

Harbiye merkezde Güney Alvanoğlu ile buluştuk ve zeytin bahçelerinin içerisinden 

toprak yollardan geçerek bahçe içerisinde küçük bir kulübeye ulaştık. Kulübenin önünde ve 

arkasında -bunlar yeni gelmişti- amorf biçimde serpantin taşlar yığılıydı.  

Güney Alvanoğlu genç bir insan ve ailesinin ekonomik bir geliri olmadığı için tüm yük 

üzerinde. Bu sebepten dolayı kendi yaşadığı kentteki üniversiteyi dahi bırakmak zorunda 
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kalmış. Şeker hastası. Kendisine bir çıkış arıyor, ama bulamıyor. Bu sene çalıştığı fillerden ve 

kaplumbağalardan elde ettiği geliri bir önceki yılın borçlarına yazdırıyor. 

Bu işle uğraşan bütün ailelerin, atölyelerin ve kişilerin gelirinin hemen hemen aynı 

seviyeye indiğini söylüyor. Bunda, Suriye'de yaşanan olayların etkisi büyük. Güney, ayrıca, 

yapmış oldukları fillerin tıpa tıp aynısının Çin'den de geldiğini söylüyor. Kendilerinin ortalama 

2 buçuk liraya sattıkları ürünler karşısında Çin'den gelenler 1 buçuk liraymış. Eskiden örneğin 

Abdullah Özalp'ın evine turist turları geliyormuş, şimdi artık olmuyor, diyor.  

Güney, sanat eğitimini maddi zorluklar nedeniyle bırakmış. Ancak Hatay'da yer alan 

üniversiteyi (Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü) 

kendisinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek bir ortam ve yeterlikte bulmuyor.  

Fil, kaplumbağa, haç (turistlerin geldikleri yerin kültürüne uygun olarak işleniyor, 

örneğin uzak doğudan gelenler için Ying ve Yang ya da güneş kursu, Hıristiyanlar için dini 

içerik, vb.), 'kafa' (kırılmış ve yıpranmış etkisinde Helenistik dönem ya da Hitit -ilk çağ- 

tarzında büst), boğa yılanı, domuz, baykuş, eskitilmiş görünümde sikke, noel baba, üzerinde 

mitolojik hikâyelerin anlatıldığı küçük taş levha, kedi, bereket tanrısı… Bütün bu çalışmalar 

Harbiye'de evlerde yıl boyunca çalışılıyor. Yaz döneminde ise Bu çalışmaları toplayarak 

götüren iki isim öne çıkıyor: Fahri Tatlı ve Ali Yıldırım.  

Fahri Tatlı ve Ali Yıldırım'dan önce bu işi Mehmet Aslanyürek ve İbrahim ve Aziz 

Süner kardeşler yapıyorlarmış. Topladıkları parçaları Antalya, Efes gibi antik kentlerin yoğun 

olduğu yerlerde pazarlıyorlarmış. Pazarlama sırasında, satılan parçaların orjinal mi kopyası mı 

olduğu konusuna çok fazla açıklık getirilmiyormuş. Yukarıdaki taş çalışmaların yanı sıra, ney 

ve sedef tavla da satıyorlarmış. Özellikle Amik Ovasında yaşayan insanlara, topraktan 

çıkardıkları eserlere para verebileceklerini belirtiyorlarmış. 

Güney bu işi 2003 yılından beri yapıyor. Kendisine neden Harbiye'de böyle bir 

gelenekle karşılaşıyoruz, diye sorduğumda, "Halk, valilik bu taşı [serpantin] künefe gibi 

sahipleniyor" diyor. 

Güney Alvanoğlu'na, bu çalışmalarının yanı sıra, çevre şehirlerden, belediyelerden 

sipariş de geliyormuş. Bir belediye kendisinden antik bir eserin aynısını istemiş. Daha önce de 

çarmıhta İsa heykeli sipariş edilmiş. 
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Resim 6. Güney Alvanoğlu’nun bir çalışması, “kafa”. (Fotoğraf: Melih Apa),  

25.03.2013, Harbiye, Antakya 

 

Konuşmamızın sonunda Fahri Tatlı'nın deposuna gittik. 4 katlı bir apartmana, dış 

cephesi boyanmadan tüm aile taşınmış. Bodrum kata indiğimizde salon büyüklüğünde bir 

odanın kenarları kat kat narenciye sepetleriyle doluydu. Bu sepetlerin içleri önümüzdeki hafta 

turistik kıyılara çıkılacak ilk sefer için hazırlanmış serpantin taş çalışmalarla doluydu. Fahri 

Tatlı, iki hafta sonra 'kelleler', 'kafalar' da gelecek, dedi. Söz konusu büstler en pahalı parçaları 

oluşturuyor. Tatlı, buluşmamızdan 10 dakika önce Güney Alvanoğlu'nun bahçesine 700 liralık 

serpantin taş parçaları bırakmış. Alvanoğlu'ndan kafa çalışmasını istiyor. Alvanoğlu’nun daha 

gerçekleşmemiş bu emeğinin karşılığı, geçen yılki borcuna sayılacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7. Fahir Tatlı’nın deposundan bir görünüm. (Fotoğraf: Melih Apa),  
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25.03.2013, Harbiye, Antakya 

Tatlı, sepetlerden birinden bir parça çıkarıyor ve "bu adamla bir daha iş yapmam" diyor. 

Çünkü ismini vermediği bu kişi tarihi eserlerin taşlarını, yani kendisi zaten çok eski olan taşların 

üstünü hafif işleyerek kendisine getiriyormuş. Polis bir inceleme yaptığında bunu hemen fark 

ediyor ve soruşturuyormuş. Tatlı'nın önemle belirttiği bir konu ise, kendisinin bu işi vergisini 

vererek yapmakta oluşu. "Devlete hem vergimi veriyorum, hem de satışlardan sonra fatura 

kesiyorum. Devlete, böyle turistik bir konuda ülkeye katkıda bulunduğum için beni muaf 

tutması gerekirken, iki kere veriyorum", diyor. 

Güney'in durumu hem maddi hem de manevi yönden gerçekten kötü. Bir tüccarın 

bahçesine yığdığı işlemesi gereken taşların parasını önceden almış, bu işi borçlanarak 

sürdürüyor. Diğer taraftan da kendi yaşamına bir çıkış bulmakta zorlanıyor (Bir ara Güney 

“İnanır mısınız, kahvede yaşıtlarımla kağıt oynamaktan hoşlanmaya başladım. İddia da 

oynuyorum. Bunlar benim için ters şeyler, ama bunları yapıyorum” dedi). Biraz daha 

kazanabilmek demek, daha çok taş işlemek, parça sayısını arttırmak, işin niteliğini azaltmak ve 

daha çok toz yutmak anlamına geliyor. Harbiye'de birçok kişi, bu işi, yuttukları toz nedeniyle 

sağlıkları bozulduğu için bırakmışlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 8. Güney Alvanoğlu’nun önümüzdeki 1 yıl içerisinde işlemesi gereken  

serpantin taşlar. (Fotoğraf: Melih Apa), 25.03.2013, Harbiye, Antakya 
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Sonuç 

 

Ali Özalp’ın ve diğerlerinin (Abdullah Özalp’ın babası) yaşadığı İkinci Dünya Savaşı 

ve onun neden olduğu ekonomik kriz, Harbiye’de insanların alternatif üretim alanları 

yaratmalarına yol açmış görünmektedir. Antakya’da bulunan St. Pierre kilisesi ve bölgenin dini 

turizm potansiyeli, bu arayışta önemli bir çıkış sağlamıştır. Harbiye, turistlerin uğramadan 

geçemeyecekleri bir diğer uğrak noktasıdır. Harbiyeli heykeltıraşlar için bu kitle ve turizmin 

yaşanmadığı soğuk aylarda da Adana İncirlik üssünden İncirlik pazarına yurtlarına dönerken 

hediyelik eşya almak için gelen askerler başlangıçta bu faaliyetin ilk alıcı kitlesini oluşturmuş 

olmalıdır. İlerleyen yıllarda bu kitlenin de yetersiz kalmasıyla Türkiye’deki diğer tatil 

merkezleri yeni pazarların oluşmasını sağlamış görünmektedir.  

Başlangıcından itibaren sanatçıların çalışma biçimi, antik ve Helenistik dönem eserlerin 

kopyalarının daha küçük ölçeklerde yapılmasından oluşmaktadır. Bunun için ya o eserin  

bulunmuş bir orjinaline -ki bu mümkün değildir- ya da çok açılı çekilmiş fotoğraflarına ihtiyaç 

duyulmuştur. Atölyeler genellikle ev ortamıdır ve taşınabilmeleri için ölçekleri küçük 

tutulduğundan, profesyonel olmayan aletlerle çalışılmışlardır.  

El işçiliğiyle uzun sürelerde az sayıda yapılan bu ürünlerle bir evi geçindirmek pek 

mümkün görünmemektedir. Geceli gündüzlü çalışarak ve ürünleri pazarlarken müşteriyle 

kurulan dil, bu sorunu aşmanın yolları olmuştur. Abdullah Özalp, konuşmamız sırasında “55 

yıldır 110 yıl çalıştım” gibi bir ifade kullanmıştır. Bu da heykeltıraşların parlak dönemlerinde 

aşırı bir iş yükü içerisinde olduklarını göstermektedir.  

Öte yandan, bu şartlar altında para kazanabilmenin bir diğer yolu, müşteriyle kurulan 

özel dilde kendini göstermiş olmalıdır. Antakya’nın tarihsel derinliği ve zengin efsaneleri, bu 

konuşmaların zeminini oluşturmakta, sanatçılar kendi zenginliklerini bu derinliğe 

bağlamaktadırlar. Dildeki diğer bir yoğunlaşma, yapıtın orijinalitesi üzerinden yürümektedir. 

Yapıt tarihi bir eser midir yoksa günümüz sanatçısının elinden mi çıkmıştır? İşte bu konu ‘dilde’ 

muğlak bırakılmaktadır. Yoksa alıcı da satıcı da eserin bir kopa olduğunu pekâlâ bilmektedir. 

Ama her iki taraf için de bunu bilmemekte, ‘dil’e getirmemekte fayda vardır. Çünkü bu durum 

yapıtın değerini her iki taraf için de üst bir düzeye çıkarmaktadır. Sırf bu şartları oluşturabilmek 

için, sanatçılar, birbirlerinden sakladıkları kimyalarla yapıtlarını kirletmekte, onları toprağın 

altında bekletmekte, dış şartlara maruz bırakmaktadırlar. Kısa sürede gerçekleşen bir kirlenme, 

aşınma, eskime, uzun sürelerde oluşmuş etkisi verinceye dek... Alanın da satanın da memnun 

olduğu, bile bile lades durumlarıdır yaşananlar. 



138 

 

Antakya da üniversitede ‘akademik’ düzeyde yürütülen heykel faaliyetleri ile 

Harbiye’de yaşanan heykel faaliyetleri, bu iki yaratıcı alan birbirleriyle etkileşime geçemezler 

miydi? Birbirleriyle ilişki kurarak deneyimlerini birbirlerine aktaramazlar mıydı? Bu pek 

mümkün görünmemektedir. Çünkü akademiler, kuruluş yapılarında harçlarında bulunan bir 

nedenle halk sanatçılarına, dekoratif olana karşı bir görüşte yer almaktadırlar. Akademisyenler 

açısından Harbiyeli sanatçılar her zaman bir zanaatçı konumunda olacaklar ve bu zanaatkârların 

yaptıkları işler de, turislere satılan ucuz süs eşyaları statüsüne düşürülecektir. Oysa bu 

akademik görüş günümüzde modernizmin tartışılan tavırlarından biridir.  
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OLGU SUNUMU: TOTAL KORNEAL ERİME İLE SONLANAN 

ASPERGİLLUS TERREUS KERATİTİ 

       Çiğdem Arabacı1 

Rabiye Altınbaş2 

Serap Ocak Yurttaser3 

ÖZET 

56 yaşında erkek hastada katarakt ameliyatından 2 ay sonra Aspergillus terreus’un neden 

olduğu keratit vakası sunuldu. Hasta sol gözde ağrı, sulanma, fotofobi ve görme azalması 

şikayetleri ile hastaneye başvurdu. İlk muayenesinde sağ gözde özellik saptanmadı. Sol gözde 

görme keskinliği el hareketi düzeyinde idi. Biyomikroskobik muayenede  üst kadranda korneal 

abse saptandı. Kültür için kazıntı örneği alındıktan sonra laboratuvar sonuçları beklenmeden 

ampirik topikal güçlendirilmiş vankomisin (%1) ve seftazidim damla başlandı. Ancak tedaviye 

yanıt alınamadı. Bu sırada etken Aspergillus terreus complex olarak tanımlandı. Tedavi 

protokolü intravenöz vorikonazol (400 mg/gün) ve topikal güçlendirilmiş vorikonazol (%1) 

damla günde 5 kez olarak değiştirildi. Kornea iyileşmesini desteklemek için desantralize 

keratoplasti ve erime olan bölgeye kornea skleral greft yapıldı. Ameliyat sırasında ön kamaraya 

intrastromal vorikonazol (50 µg/0,1 cc) uygulandı. Bir ay sonra vorikonazol (%1) damla  günde  

3 kez olarak azaltıldı. İlk 2 ay greft saydam ve  enfeksiyon yoktu. 2 ay sonra sol gözde keratitin 

tekrarladığı tesbit edildi. Antifungal damla dozu günde 5 kez olarak arttırıldı ve intrastromal 

vorikonazol 3 günde bir 3 kez olarak uygulandı (50 µg/0,1 cc). Korneada hızlı ilerleyen stromal  

erime olduğu gözlendi. Tektonik ve terapötik amaçla penetran rekeratoplasti uygulandı. 

Hastaya topikal güçlendirilmiş vorikonazol (%1) damla 1 yıl sonunda kesilecek şekilde verildi. 

En son muayenede korneal greft saydam bulundu, enfeksiyon odağına rastlanmadı. Olgunun 

takipleri devam etmektedir. 

Fungal keratitlerde görme azalması, görme kaybı gibi komplikasyonları önlemek için erken ve 

doğru tedavinin önemi olduğu kadar, olguların uzun dönem takip edilmesinin, rekkürenslerin 

tespit ve tedavi edilmesinde önemi büyüktür. Fungal keratitlerde uzun süre sonra da rekurrens 

olabileceğinden  olguların uzun dönem takibine dikkat çekmek için bu olgu sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Aspergillus terreus, katarakt, keratit, antifungal, rekürrens, keratoplasti 

Abstract 

Case Report: Aspergillus terreus Keratitis with Result Total Corneal Melting 
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2Uzm. Dr. Rabiye Altınbaş, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Rabiaoguz@Gmail.Com 
3Uzm. Dr. Serap Ocak Yurttaser, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 



140 

 

In our case,  we presented case of keratitis caused by Aspergillus terreus which developed two 

months after the cataract surgery of a 56 year old male patient without immunodeficiency. The 

patient came to the hospital with complaints of pain, tearing, photophobia and decreased vision 

in the left eye. In the first examination, visual acuity of his left eye was in the level of hand 

movement. There wasn't any feature in his right eye examination. Biomicroscopic examination 

revealed a corneal abscess in the right upper quadrant. Before the laboratory results, the patient 

was started to the treatment with ampiric topical vancomiycine (%1) and seftazidim gout. 

However, there was no response to this treatment. In the meantime, Aspergillus terreus complex 

was defined by the conventional methods. The treatment protocol was changed to intraverous 

voriconazole  (400 mg/day) and topical voriconazole 5 times a day (%1). To support corneal 

healing, corneal scleral graft was applied to the corneal melting region together with 

decentralized keratoplasty. During surgery intrastromal voriconazole (50 µg/0.1 cc) was 

applied to the anterior chamber. Topical voriconazole was changed 3 times a day (%1) after 

one month. No excavation in scrap samples were obtained after keratoplasty. However, 2 

months after the operation, it was detected that keratitis was repeated. A rapid progressive total 

melt was observed in the cornea. The antifungal drop dose was increased 5 times a day and 

intrastromal voriconazole was administered 3 times per 3 days (50 µg /0.1 cc). Penetrating 

rekeratoplasty was performed for tectonic and therapastic purposes. Medical treatment was 

continued. In his latest examination, visual acuity of his left eye was in the level of hand 

movement. No infection was observed in the corneal graft and anterior chamber. Since there 

may be a reccurence in fungal keratitis, long-term follow-up of the cases is necessary. As a 

result, early and correct treatment is very important  to prevent complications such as decreased 

vision or loss of vision in fungal keratitis. Also long-term follow-up of the patients has great 

importance in the detection and treatment of reccurence.  

Key Words:  Aspergillus terreus, cataract, keratitis, antifungal, recurrence, keratoplasty 

GİRİŞ 

Göz enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden biri olan fungal keratit için,  oküler 

travma, uzun süreli topikal ya da sistemik steroid kullanımı, immün süpresif ilaç kullanımı, 

önceden var olan kornea yüzey hastalığı, diabetes mellitus gibi altta yatan sistemik hastalıklar 

ve kontakt lens kullanımı en sık görülen risk faktörleridir. İnsidansı, risk faktörleri ve etyolojisi, 

coğrafi bölgelere ve iklime  göre değişmektedir.  Fungal keratitler, kötü prognozlu, tedavisi zor, 

görme kaybına yol açabilen göz enfeksiyonlarıdır. Fungal keratitlerden en sık sorumlu olan 

etkenler filamentöz mantarlardır. Filamentöz mantarlardan da Aspergillus ve Fusarium türleri 

en sık izole edilen ajanlardır (1).  
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Aspergillus türleri doğada yaygın olarak bulunmakta ve özellikle immün sistemi 

baskılanmış hastalarda enfeksiyonlara neden olmaktadır (2).  İnsanlarda, Aspergillus fumigatus 

kompleks, Aspergillus flavus kompleks ve Aspergillus niger kompleks türleri sıklıkla hastalık 

etkeni olarak izole edilmektedir (3). Aspergillus türlerine bağlı invazif enfeksiyonların 

gelişmesinde immün süpresyon, hematolojik malignensi ve kortikosteroid kullanımı gibi 

konağa ait faktörlerin yanında, mikroorganizmanın sahip olduğu virülans faktörleri de önemli 

rol oynamaktadır (4,5). 

Bu olguyu sunarak, fungal keratitlerin erken ve doğru tedavisinin önemi ile birlikte 

olguların uzun dönem takip edilerek oluşabilecek rekürrenslerin atlanmadan tedavilerinin 

yapılmasına dikkat çekmek istedik. 

 

OLGU; 

56 yaşında erkek hasta katarakt ameliyatından 2 ay sonra  sol gözde ağrı, sulanma, 

fotofobi ve görme azalması şikayetleri ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

başvurdu. İlk muayenesinde sol gözde görme keskinliği el hareketi düzeyinde idi. 

Biyomikroskobik muayenede  üst kadranda korneal abse saptandı. Sağ gözde özellik 

saptanmadı. Kültür için kazıntı örneği alındıktan sonra laboratuvar sonuçları beklenmeden 

ampirik tedaviye başlandı.  

Laboratuvara gelen korneal kazıntı örneklerinin direkt mikroskopik incelemesinde 

(%10’luk potasyum hidroksit ile) bölmeli hif yapıları görüldü. Örnekler koyun kanlı agar, 

çikolata agar ve 2 adet sabouraud dekstroz agar (SDA) besiyerlerine ekildi. Tüm besiyerleri 37 

0C ve bir SDA besiyeri de oda ısısında inkübe edildi. İnkübasyonun 3. gününde SDA 

besiyerinde küf kolonisi ürediği görüldü. Çapı 80 mm civarında olan merkezden çevreye radyal 

yayılım gösterene tarçın renginde olan küf kolonisinden laktofenol pamuk mavisi ile yapılan 

mikroskopik incelemede, pürüzsüz duvarlı hyalen konidyofor, yuvarlağa yakın (subsferik) 

vezikül yapıları ve üzerinde metula ile fiyalid yapıları (biseriate), sütun dizilimli (columnar) 

konidyalar  görüldü (6). Mikroskopik ve makroskopik verilere göre etken  Aspergillus terreus 

complex olarak tanımlandı (Resim 1).  

Ampirik topikal güçlendirilmiş vankomisin (%1) ve seftazidim damla başlandı. Ancak 

tedaviye yanıt alınamadı. Tedavi protokolü intravenöz vorikonazol (400 mg/gün) ve topikal 

güçlendirilmiş vorikonazol (%1) damla günde 5 kez olarak değiştirildi. Kornea iyileşmesini 

desteklemek için desantralize keratoplasti ve erime olan bölgeye kornea skleral greft yapıldı. 

Ameliyat sırasında ön kamaraya intrastromal vorikonazol (50 µg/0,1 cc) uygulandı. Bir ay 

sonra vorikonazol (%1) damla  günde  3 kez olarak azaltıldı. İlk 2 ay greft saydam ve  
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enfeksiyon yoktu. 2 ay sonra sol gözde keratitin tekrarladığı tesbit edildi. Antifungal damla 

dozu günde 5 kez olarak arttırıldı ve intrastromal vorikonazol 3 günde bir 3 kez olarak 

uygulandı (50 µg/0,1 cc). Korneada hızlı ilerleyen stromal  erime olduğu gözlendi. Tektonik ve 

terapötik amaçla penetran rekeratoplasti uygulandı. Hastaya topikal güçlendirilmiş vorikonazol 

(%1) damla 1 yıl sonunda kesilecek şekilde verildi.  

En son muayenede korneal greft saydam bulundu, enfeksiyon odağına rastlanmadı 

(Resim 2). Olgunun takipleri devam etmektedir.  

 

TARTIŞMA 

Kornea hastalıkları, katarakttan sonra görme kaybının en önemli sebeplerinden biridir. 

Keratit, korneada görülen bir enflamasyondur; çoğunlukla bakteri, virüsler ve mantarlardan 

kaynaklanır. İlk fungal keratit 1879 yılında Leber tarfından bildirildi ve bu fungal keratite bir 

Aspergillus türü neden olmuştur (7).  İngiltere’de fungal keratitlerin insidansı %6-20 arasında 

değişen oranlardadır (8). Fungal etkenler, Hindistan’daki enfeksiyöz ülserlerin % 51,9’unu, 

daha ılıman bir iklime sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’ nde korneal ülserlerinin %8’ini 

oluşturmaktadır (9, 10). Fungal keratit, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi görme kaybına 

hatta körlüğe yol açabilen önemli sebeplerden biridir (11, 12). 

Fungal keratitlerin tedavisinde amaç, görme seviyesinin korunmasıdır. Tanının erken 

dönemde konması ve uygun antifungal tedaviye gecikilmeden başlanması iyileşmenin 

gerçekleşmesinde çok önemlidir (13).  

Son yıllarda oküler enfeksiyonların tedavisindeki gelişmelere rağmen enfeksiyöz 

keratitlerin insidansında artış izlenmektedir. Bunun nedenleri arasında;  kontakt lens 

kullanımında artış, oftalmik cerrahinin   yaygınlaşması, kortikosteroidlerin ve antibiyotikli göz 

damlalarının uzun süre kullanılması, mekanik travma gösterilebilir. 

Leck ve arkadaşları, 1980 ile 2001 yılları arasında  bildirilen mikrobiyal kaynaklı 

keratitler ile ilgili 40 adet çalışmayı incelediklerinde mantar kaynaklı keratitlerin %0 ile %58 

arasında değişen bir oranda olduğunu tespit ettiler. Bu çalışmaların 17’sinde Aspergillus türleri 

en yaygın tür olarak, 8’inde de Fusarium türlerinden sonra ikinci en yaygın tür olarak bulundu 

(14). Bu  da  Aspergillus keratitinin dünya çapında önemli bir  problem olduğunu 

göstermektedir. Olgumuzda izole edilen Aspergillus terreus diğer Aspergillus türlerine göre 

(özellikle A.flavus, A.fumigatus, A.niger) daha az görülmektedir. He ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada keratite neden olan 139 fungal etkeninin 26’sını (%18.7) Aspergillus türü küf mantarı 

olarak tanımlamışlardır. Yirmi altı Aspergillus suşunun %12. 2’si A. fumigatus %3.6’sı A. 

flavus, %2.2’si A. niger ve %0.7’si A. terreus olarak bildirmişlerdir (15).  



143 

 

Fungal keratit düşünülen hastalarda erkenden tıbbi tedavi başlanmalı, bulgular günlük 

olarak takip edilmeli ve tedaviye cevap vermeyen olgularda penetran keratoplasti gecikmeden 

yapılmalıdır.  Değişik çalışmalarda akut dönemde korneal incelme veya perforasyon nedeni ile 

% 25-35 arasında cerrahi uygulandığı, ileri dönemde ise bu oranın % 50’nin üzerine çıktığı ve 

keratoplastiye gidildiği belirtilmektedir (16, 17). Fungal keratitler, penetran keratoplasti 

gerektiren enfeksiyöz keratitlerin % 50’sini oluşturmaktadır (18).  

Keratit nedeniyle takip edilen olgularda fungal etkenler göz önünde bulundurulmalı ve 

buna yönelik mikrobiyolojik incelemeler yapılması istenmelidir. Fungal keratitlerde görme 

azalması, görme kaybı gibi komplikasyonları önlemek için erken ve doğru tedavinin önemi 

olduğu kadar, olguların uzun dönem takip edilmesinin, rekürrenslerin tespit ve tedavi 

edilmesinde önemi büyüktür. 
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Resim 1. Gram boyamada septalı hifler (solda);  

A.terreus lactofenol ile mikroskobisi  (ortada)                        

SDA besiyerinde A.terreus kolonisi (sağda) ;  

  

 

 

 

 

 

Resim 2. Tedaviden önce belirgin konjonktival hiperemi, merkezi korneal ülserasyon ve 

hipopiyon ,ön segment görüntüsü (solda), tedaviden sonraki konjontivanın görünümü (sağda) 
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MERSİNDE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ 

Ezgi Bezirhan Arıkan 

H. Duygu Bilgen 

Özet 

Türkiye’de bulunan organize sanayi bölgelerinin yaklaşık %9’u Akdeniz Bölgesinde yer 

almaktadır. Akdeniz Bölgesinin endüstriyel anlamda önemli şehirlerinden biri olan Mersin’de 

Cam, Krom Bileşikleri,  Mermer, Çimento, Gübre, MDF, Metal ve Bakliyat, Hububat, 

Zeytinyağı, Meşrubat, Un gibi Gıda ürünleri üretimi gibi birçok endüstri bulunmaktadır. 

Günümüzde küresel ısınma gibi çeşitli çevresel problemler nedeni ile endüstrilerin ve halkın 

çevre bilinci artmakta ve kirlilik kontrolü konusunda yapılan çalışmalarda artışlar 

görülmektedir.  Çevre bilincinin artmasının yanı sıra yasal zorunluluklar ile birlikte endüstriyel 

atık yönetimi birçok endüstride uygulanmaya başlanmıştır. Atık yönetimi, atıkların toplanması, 

taşınması, imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi ve izlenmesi için geliştirilmiş bir süreçtir. 

Literatürün bütünleştirici incelemesine ve teknik tecrübelere dayanan bu çalışma, Mersin ilinde 

bulunan endüstrilerin atık yönetimi çabalarını kolaylaştırma ve kendi bünyelerinde atıkların 

ürün geliştirebilmeleri hakkında bilgi sunmaktadır. Çalışmada ayrıca, sıfır atık kapsamı ile 

birlikte temiz üretim ve endüstrilerin atıklarını değerlendirerek yeni bir ürün üretimi yoluna 

gitmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Biyohidrojen, Kitin, Temiz Üretim, Fungal lipit 

 

1. Giriş 

Avrupa'da 18-19. Yüz yıllarda Sanayi Devrimi  ya da diğer adı ile Endüstri Devriminin 

gerçekleşmesi buhar gücüyle çalışan makineler ve makineleşmiş endüstriyi doğurmuştur. 

Endüstrilerşmenin yanı sıra, dünya nüfusunun sürekli artış göstermesi, buna paralel olarak da 

oluşan endüstriyel atık miktarının da artmasına sebep olmuştur. Çevre bilinci kavramının henüz 

oluşmamış olması, atıkların doğada nasıl davranacağı ya da nasıl yok edileceğinin bilinmemesi 

sebebi ile oluşan atıklar doğaya gelişigüzel atılmış ve doğa tahrip edilmiştir. Doğanın tahrip 

edilmesi ile ortaya çıkan asit yağmurları, küresel ısınma gibi çevresel problemler insanlarda ve 

kuruluşlarda çevre bilinci kavramının oluşmasına yol açmıştır. Bu bilinç ile Çevre Koruma 

Ajansı (Environmental Protection Agency, EPA) atık yönetimi olarak ifade edilen bir kavram 

geliştirmiş ve atık yönetimini, doğanın zarar görmesini en aza indirecek şekilde, atıkların 

“toplanması, taşınması, işlenmesi, geri dönüştürülmesi, bertarafı ve izlenmesi” faaliyetleri 

olarak tanımlanmışlardır (Demirbaş, 2011). Ayrıca daha anlaşılabilir olması amacı ile bir 
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hiyerarşi geliştirmişlerdir. Bu hiyerarşiye göre, öncelikle atığın kaynağında önlenmesi ya da 

azaltılması gerekmektedir. Yapılan tüm çalışmalara rağmen atık oluşumu engellenemiyor ise 

atığın mümkünse yeniden kullanımı, geri dönüşümü sağlanmalı ya da atıktan enerji, kompost 

elde edilmesi yöntemleri araştırılmalıdır. Bu seçenekler değerlendirildikten sonra son seçenek 

olarak da atık bertaraf edilmelidir (https://www.epa.gov/smm/sustainable-materials-

management-non-hazardousmaterials-and-waste-management-hierarchy ). 

Ülkemizde atık yönetimi 1930’lu yıllardan itibaren yasal düzenlemelere konu olmuştur. 

Bununla birlikte, ciddi ve önemli adımlar, 1993 yılında Ümraniye-Hekimbaşı çöplüğünün, 

sıkışan gazların patlaması sonucu meydana gelen kazada, insanların hayatını kaybetmesi 

(Kocasoy ve Curi, 1995) sonrasında atılmıştır (Turan vd., 2009). Günümüzde de atık yönetimi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Yönetimi Yönetmeliği,  Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gibi yaptırımlar aracılığı ile yerine 

getirilmektedir. Bu yaptırımlar haricinde, ülkemizde çevre bilinci ile oluşturulmuş projeler de 

gündeme gelmektedir. Sıfır Atık Projesi, bu bilinç ile oluşturulmuş, ülkemizdeki tüm kamu ve 

kurumları, atığın kaynağında oluşumunu önlemeye teşvik eden bir projedir (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Sıfır Atık Projesi Faaliyet Raporu, 2018).  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

geliştirilen bu proje için, 2018-2023 yıllarını içeren ve yol gösterici rehber niteliğinde bir eylem 

planı da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu proje ve yaptırımlar aracılığı ile endüstriyel atık 

yönetiminin daha iyi ele alınacağı düşünülmekle birlikte oluşan atıkların nasıl değerlendirilmesi 

gerektiği konusunda araştırmacılara da pay düşmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada Akdeniz 

Bölgesinin endüstriyel anlamda önemli şehirlerinden biri olan ve 2 organize sanayi bölgesi ile 

Türkiye’nin ikinci büyük limanını sınırlarında bulunduran Mersin ilinde, firmaların atık 

yönetimi çabalarını kolaylaştırma ve atıklarından ürün geliştirebilmeleri hakkında bilgi 

sunulmaktadır. 

2. Temiz Üretim 

Mersin’de Cam, Krom Bileşikleri,  Mermer, Çimento, Gübre, MDF, Metal ve Bakliyat, 

Hububat, Zeytinyağı, Meşrubat, Un gibi Gıda ürünleri üretimi gibi birçok endüstri 

bulunmaktadır. Bu endüstrilere, yönetmeliklere uyum ile birlikte, kendi bünyelerinde 

hammadde, enerji ve su kullanımını azaltarak en iyi kalitede ürün üretimini amaçlayan temiz 

üretim stratejileri de önerilmektedir.  

Çevre politikasında önemli bir yere sahip olan Temiz Üretim kavramı, Birleşmiş Milletler 

Çevre Programı (UNEP), üretim süreçlerine, ürün ve hizmetlere sürekli olarak bütünsel ve 

önleyici bir çevre stratejisi uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” 

https://www.epa.gov/smm/sustainable-materials-management-non-hazardousmaterials-and-waste-management-hierarchy
https://www.epa.gov/smm/sustainable-materials-management-non-hazardousmaterials-and-waste-management-hierarchy
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olarak tanımlamaktadır (UNEP, 1994). Temiz üretim, doğal kaynakların kullanımının 

azaltılması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ile üretimi savunan stratejik ve entegre bir 

yaklaşımdır. Temiz üretim uygulamaları, gerek endüstriyel işletmelerde üretim maliyetini 

azaltmak gerekse çevreye duyarlı üretim yapılmasını sağlamak suretiyle üretim süreçlerini 

verimliliğini arttırarak çok taraflı kazanç sağlayan bir stratejidir (Özbay,2005). Temiz üretim 

uygulama stratejileri Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Temiz üretim stratejileri  

Temiz üretim stratejilerinden atıkların kaynakta azaltılması, yönetsel önlemler, proses 

kontrolü, malzeme ve ekipman değişimi ya da yeni proses teknolojisinin edinilmesi ile mümkün 

olabilmektedir (Budak, 2014). Tesis içinde atıkların kaynağında azaltılması için tesisteki üretim 

sürecinin iyi bilinmesi ve takip edilmesi önem arz etmektedir. Kullanılan su vanalarının kapalı 

tutulması, ekipmanların boşa çalıştırılmaması, kimyasal madde dozlarının optimizasyonu v.b. 

kaynakta azaltma temiz üretim stratejilerinden yönetsel yöntemlere örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Ürünün ambalajlamasında plastik yerine çevre dostu biyoplastiklerin 

kullanımı malzeme değişimine ve zeytinyağı endüstrisinde, 3 fazlı dekantör yerine 2 fazlı 

dekantör kullanımı ile karasu oluşumunun önlenmesi ise proses değişimine örnek olarak 

gösterilebilen yaklaşımlardır. 

Ürün modifikasyonu, ürünlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılması amacı ile ürün 

özelliklerinin değiştirilmesidir (Budak 2014). Kırılabilir malzemelerin plastik köpük ile 

korunması yerine geri dönüştürülmüş karton kullanımı ile korumanın sağlanması bu bakış açısı 

ile gerçekleştirilebilecek bir çevre koruma örneğidir (VNCPC, 2000). 

Tesis içi geri dönüşüm ise, atıkların toplanması ve bunların üretimin bölümlerinde 

yeniden kullanılmasını kapsayan bir stratejidir. Örneğin, çimento üretimi yapan bir endüstrinin, 

çöktürme havuzlarından çıkan suyu bünyesinde bulunan transmikserlerin yıkanmasında 

kullanması ya da karıştırma tanklarında karma suyu olarak “TS EN 1008 Beton - Karma Suyu 

- Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki İşlemlerden Geri Kazanılan Su Dahil, 
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Suyun, Beton Karma Suyu Olarak Uygunluğunun Tayini” Kuralları çerçevesinde tekrar 

kullanması mümkün olabilmektedir. Bir diğer endüstri olan meyve suyu endüstrisinde ise 

soğutma suyu olarak kullanılan suyun geri kazanımının yapılarak tankların yıkaması amacı ile 

kullanımı mümkündür. 

Tesis dışı geri dönüşüm ise endüstrilerde oluşan atıkların diğer endüstrilere girdi olarak 

sunulması sürecini kapsayan bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin zeytinyağı 

üretimi tesisinde oluşan zeytin yaprakları atıklarının hayvan yemi ya da gübre üreten 

endüstrilere girdi olarak satılması tesis dışı geri dönüşüme örnek olarak verilebilmektedir. 

Ayrıca firmaların, uygun teknolojiler ile gerekli laboratuvar ölçekli araştırma geliştirme 

çalışmalarının ardından bünyelerinde oluşan atıktan biyogaz, biyohidrojen ve biyodizel gibi 

alternatif enerji kaynaklarını ya da kitin/kitosan ve biyopolimer gibi ticari değeri bulunan 

ürünleri elde etmeleri mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, atık değerlendirilmesi yöntemleri 

farklı başlıklar altında incelenmiş ve bu ana başlıklara dair bilgiler sunulmuştur. 

 

3. Atığın değerlendirilmesi yöntemleri 

3.1.Biyohidrojen Üretimi 

Petrol esaslı enerji kaynaklarının birçok çevresel probleme neden olması nedeniyle, 

sürdürebilirlik konusundaki araştırmalar biyolojik kökenli alternatif enerji kaynaklarına 

odaklanmış durumdadır (Hallenbeck vd., 2009). Bu bağlamda, biyohidrojen de enerji üretimi 

için kullanılan yüksek ısıl enerji içeriğine sahip ideal temiz bir alternatif enerji kaynağıdır 

(Prabakar vd., 2018). Biyohidrojenler, fotofermentasyon (fotosentetik bakteri), karanlık 

fermentasyon (fermentatif bakteri) ve fotosentez (siyanobakteri) prosesleri ile 

üretilebilmektedirler (Argun ve Kargi, 2011). Bugüne kadar atık ya da atıksulardan 

biyohidrojen üretimine ait birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle kağıt ve kağıt hamuru 

endüstrisi atıksuları, narenciye işleme atıkları, peynir altı suyu, meyve işleme endüstrisi atık 

suyu, farmasötik atıksuları ve atık aktif çamurdan biyohidrojen üretimi ile ilgili yapılan 

çalışmaların umut vaat ettiği düşünülmektedir (Prabakar vd., 2018). Atıksulardan ya da 

atıklardan biyohidrojen üretimi atıkların minimizasyonu ile birlikte eş zamanlı olarak enerji 

üretimini vaat etmektedir (Kumar vd., 2017). Ancak atık/atıksulardan biyohidrojen üretiminde, 

sıcaklık, pH, atığın karbon/azot oranı, organik yükü, konsantaryonu, kullanılacak reaktörün 

hidrolik alıkonma zamanı, hacmi gibi birçok faktör önem arz etmektedir. Ayrıca tarımsal 

atıklardan biyohidrojen üretiminde, atıkların çeşitli fizikokimyasal (asit/alkali, mikrodalga vb),  

mekanik (ultrasonik dalga,ısı şoku gibi) ya da  biyolojik (enzim, biyokatalist, biyoflokülant vb.) 
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ön işlemlerle hidrolazatlarına dönüştürüldükten sonra karanlık ya da fotofermantasyon ile 

biyohidrojen yapılabildiği bilinmektedir. 

Bu bağlamda, endüstrilerin aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek atıklarından ya da 

atıksularından biyohidrojen üretimini değerlendirmeleri gerekmektedir (Prabakar vd., 2018). 

1. Endüstriyel atığın/atıksuyun kompozisyonu (KOİ, TKN,BOİ,S,P vb.) belirlenmeli  

2. Kompozisyonu belirlenen atığın ön arıtım yöntemi ( asit/alkali, termal, koagülasyon, 

enzim, elektrokimyasal,fenton prosesleri vb.) belirlenmeli 

3. Belirlenen ön arıtım yönteminin pilot ölçekli bir sistemde optimizasyon çalışmaları 

yapılarak biyohidrojen üretim verimi test edilmeli 

4. Ön arıtım uygulanmış atığın içeriğinin biyohidrojen üretimine uygunluğu (FT-IR ya da 

SEM aletsel analizleri ile) belirlenmeli  

5. Ön arıtım sonucunda biyohidrojen üretimi yapılacak atığa uygun aşılama (genelde 

metanojen bakterileri inhibe eden mikrobiyal türler ile) yapılmalı  

6. Karanlık fermentasyon, fotofermentasyon ya da ikisinin kombinasyonu gibi en iyi 

hidrojen üretimi yapan strateji seçilmeli 

7. Seçilen hidrojen üretimi stratejisinin fayda maliyet analizi yapılmalı 

8. Büyük ölçekli biyohidrojen üretim tesisi dizayn edilerek işletmeye alınmalıdır. 

 

3.2.Fungal Yağ Üretimi 

Günümüzde biyodizel fosil kaynaklı yakıtlara alternatif olarak geliştirilmiş en önemli 

biyoyakıt olarak bilinmektedir. Biyodizeller, kanola, ayçiçek, gibi yağlı tohum bitkilerinden 

elde edilen bitkisel yağlardan, atık bitkisel yağlardan veya hayvansal yağlardan, bir katalizör 

eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve 

yakıt olarak kullanılan bir ürün olarak tanımlanmaktadır (Çiçek ve Yalçın, 2013). Biyodizelin 

petrol kökenli yakıtlara göre zararlı gaz emisyonlarını azaltması ve biyolojik olarak 

parçalanabilmesi başta olmak üzere birçok avantajı bulunmaktadır. Sahip olduğu önemli 

avantajlara rağmen günümüzde biyodizelin enerji piyasasında rekabet edememesi petrol temelli 

yakıtların yerini alacak kadar ticari ölçekte üretilememesinden kaynaklanmaktadır. Biyodizelin 

geniş çapta üretilememesinin nedenlerinden biri üretimde hammadde olarak kullanılan yağın 

pahalı olmasıdır. 

Diğer yandan, mikroalg, mayalar ve bakteriler gibi mikroorganizmaların, organik 

karbon kaynaklarını metabolize ederek yüksek konsantrasyonlarda (>%20) yağları (lipitleri) 

biriktirebildikleri bilinmektedir (Cho ve Park, 2018). Günümüzde birçok maya ve mikroalg türü 

bitkisel yağlara benzer nitelikte yağ üretebilmektedir. Ürettikleri bu yağın miktarı ve içeriği 
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sıcaklık, pH, inkübasyon süresi gibi geliştirildikleri ortam şartlarına göre değişmektedir (Meng 

vd., 2009). Son yıllarda literatürde yapılan çalışmalarda buğday küspesi, pamuk sapı gibi 

organik atıklardan ve birçok endüstriyel atıksudan mikroalg, fungus ve bakteri ile lipit 

üretiminin biyodizel üretiminde yağ kaynağı olarak kullanımının avantajları önemle 

vurgulanmaktadır (Tablo 1). Şüphesiz bu avantajların en başında mikroorganizmaların bitkilere 

göre kolay üretilebilmeleri ve ucuz subsratlarda  geliştirilebilmeleri gelmektedir (Mata vd., 

2010).  

 

 

Tablo 1. Atık/atıksulardan çeşitli mikroorganizmalarla lipit üretim verimleri (Cho ve Park, 

2018). 

 

 

3.3.Kitin/Kitosan Üretimi 

Kitin (C8H13O5N)n, selülozdan sonra dünyada en yaygın bulunan bir biyopolimer 

türüdür (Xu vd.,2013). Saf halde beyaz veya sarımsı olan azotlu bir polisakkarit olan kitin 

kokusuz, tatsız, hidrofobik bir maddedir (Hamed vd., 2016). Kitosan ise kitinin de-asetillenmiş 

Tür Atık/Atıksu Lipit Üretimi (%) 

Scenedesmus quadricauda (Mikroalg) Kanalizasyon atıksuyu 27,3 

Scenedesmus sp 

(Mikroalg) 

Evsel Atıksu 32,2 

Scenedesmus bijuga (Mikroalg) Gıda endüstrisi atıksuyu 30,7 

Lipomyces starkeyi 

(Mikrofungus) 

Buğday Kepeği 37,3 

Cryptococcus curvatus 

(Mikrofungus) 

Küspe 52,0 

Yarrowia lipolytica 

(Mikrofungus) 

Gıda endüstrisi atıkları 49,0 

Rhodococcus opacus 

(Bakteri) 

Süt endüstrisi atıksuyu 33,3 

Bacilus subtilis 

(Bakteri) 

Pamuk sapı atıkları 39,8 

Gordonia sp 

(Bakteri) 

Şeker Kamışı Melası 96,0 

Gordonia sp 

(Bakteri) 

Portakal posası 70,0 
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suda çözünebilen bir formudur (Ramirez vd., 2010). Kitin ve kitosan yengeç, karides ve ıstakoz 

gibi deniz canlıların kabuklarında, böceklerin dış iskelet yapılarında (Hamed vd., 2016) 

bulunan ticari öneme sahip maddelerdir. Çünkü kitin ve kitosan, gıdaların bozulmasını önlemek 

için koruyucu malzeme olarak, lif ve elyaf üretiminde, kozmetik malzemelerde, petrol ürünleri 

ve nükleer malzemelerin rafine edilmesinde ve anti-alerjik ilaçların üretimi gibi birçok 

endüstriyel alanda kullanılan maddelerdir (Shahidi vd., 1999). Ancak kitinin deniz 

canlılarından elde edilmesinin mevsimsel ve sınırlı olması, maliyetinin yüksek ve 

ekstraksiyonun zor olması gibi birçok dezavantajı bulunmaktadır. Diğer taraftan, deniz canlıları 

ve böceklerin dışında, funguslar da hücre duvarlarında önemli miktarlarda kitin içermektedirler 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Bazı türlerin kitin içerikleri (Hamed vd., 2016) 

Tür Kitin İçeriği (%) 

Aspergillus niger 

(fungus) 

42,0 

Penicillium chrysogenum 

(fungus) 

19,5–42,0 

Crangon crangon 

(Karides) 

17,8 

Chionoecetes opilio  

(Yengeç) 

26,6 

Homarus  

(lstakoz) 

60,0–75,0 

 

Literatür verileri değerlendirildiğinde, fungusun hücre yapısında kitinin bulunması 

nedeni ile ucuz subsrat olarak değerlendirilen tekstil endüstrisi atıklarında, kağıt ve kağıt 

hamuru endüstrisi atıklarında, meyve işleme endüstrisi atık ve atıksuyunda, un ve bakliyat 

üretimi katı atıklarında, yarı katı ve katı fermantasyon yöntemi ile elde edilen fungal 

biyokütleden kitin/ kitosan eldesi mümkün görünmektedir. 

3.4.Biyopolimer Üretimi 

Biyopolimerler, petrol esaslı plastiklerin çevreye vermiş olduğu zararın en aza 

indirilmesi amacı ile geliştirilmiş doğa dostu malzemelerden biridir. Biyopolimerler, mısır ve 

patates gibi yenilenebilir hammaddelerden (Sarasa vd., 2008; Karana, 2012) ya da belirli 

koşullar altında mikroorganizmalardan (Luengo vd., 2003) üretilebilirler.  

Biyopolimerler, maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile petrol esaslı plastikler kadar 

yaygın kullanılmamaktadır. Biyopolimer üretiminde maliyeti etkileyen adımlar; subsrat 



153 

 

(karbon kaynağı) eldesi mikroorganizma eldesi, mikroorganizmanın hazırlanması, gelişimi ve 

sterilizasyon işlemleridir (Amulya vd., 2016). 

Biyopolimerin üretim maliyet fiyatını düşürmek için, rekombinant türler üzerinde 

çalışmalar yapılmasının yanı sıra, farklı ve ucuz karbon kaynakları kullanarak yüksek 

biyopolimer verimi elde eden suşlar üzerinde araştırmalar da yapılmaktadır. Düşük fiyatlı 

biyoplastik üretimi için melas, ksiloz, arpa ve soya atık suları ve peynir altı suyunun 

kullanılması araştırılmaktadır. Örneğin Page (1992), A. vinelandii, ucuz karbon kaynağı olan 

şeker pancarı melasında üretildiğinde, biyopolimerin üçte bir daha az maliyete mal olduğunu 

bildirmiştir. 

Son zamanlarda üretim maliyetini azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar subsrat olarak 

atıksuyun kullanımını da içermektedir. Bu zamana kadar, evsel atıksu, nişastalı atıksu, karasu, 

biyodizel atıksuyu, gıda işleme proses suları, bira üretimi proses suları, kağıt ve kağıt ürünleri 

endüstrisi atıksuları ve palmiye yağı endüstrisi atıksuları biyopolimer üretimi için araştırılmıştır 

(Anjum vd., 2016). Ayrıca saf kültür yerine aktif çamur gibi karışık kültür kullanarak 

sterilizasyon aşaması elimine edilerek de biyopolimer üretim maliyetini azaltmayı hedefleyen 

birçok çalışma mevcuttur. Tablo 3’de bir biyopolimer türü olan Polihidroksi alkanat (PHA)’ın, 

ucuz karbon kaynakları olarak değerlendirilen çeşitli atıklardan üretimi ve üretim verimleri 

verilmektedir. 

Tablo 3. PHA’nın atıklardan üretimi ve üretim verimleri (Jiang vd., 2012) 

Atıksu türü Max PHA İçeriği (%) 

Kağıt endüstrisi atıksuyu 77 

Şeker Kamışı Melası 75 

Şeker Kamışı Melası 56 

Kağıt endüstrisi atıksuyu 48 

Şeker Kamışı Melası 37 

Karasu 55 

Odun işleme endüstrisi atıksuyu 25 

Gıda endüstrisi atıksuyu 40 

 

4. Sonuç 

Endüstriyel atık yönetiminde ana ilke atık arıtımı yerine, atıktan yararlı yan ürünlerin eldesi, 

atığın diğer bir endüstriye ham madde girdisi olarak kullanılması, atıktan enerji geri kazanımı 

olmalıdır. Bu amaçla yeni teknoloji ve teknikler geliştirilmekte ve atık yönetiminde sıfır atık 

prensibine uyum sağlanmaktadır.  Ancak geliştirilen teknolojilerin endüstrilere özgü olması ve 
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teknolojik gizlilik içermesi nedeni ile paylaşımı yeterli olmadığından bu konuda deneysel 

çalışmaların ve literatür verilerinin de arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 
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ÖZET5 

 Siyaset, hayatımızın bir parçası olarak toplumun kurumlarından birisi olmaya devam 

etmektedir. Siyaset, insanoğlunu kuşatan önemli kurumlardan biridir. Bireylerin toplumsal 

hayatta fikirlerini beyan edebilmesi ve siyaset yapabilmesi için o ülkede demokrasinin olması 

gerekir. Sosyal, kültürel ve ekonomik yapı, seçmenin siyasi kararlarını büyük ölçüde etkiler. 

Bütün bunlar da, bir yerleşim biriminde siyasi hayatın şekillenmesinde belirleyici rol oynar. Bu 

yüzden araştırmacılar seçmen davranışlarını incelerken, seçmenlerin bağlı bulundukları 

toplumun sosyo-ekonomik, kültürel, siyasal yapıları arasında ilişkiler kurarak farklı yaklaşımlar 

geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımlar siyasi yapı ile ilgili araştırmalarda, araştırmacılar için yol 

gösterici niteliktedir.  

Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-

işlevselci bir bakış açısıyla, Mut’un siyasi yapısı ve Türkiye’nin genel siyasi yapısı içindeki 

yerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bir başka anlatımla, son 57 yılın yerel ve genel seçim 

sonuçları incelenerek Mut’ta siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim 

düzenliliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Siyaset, Demokrasi, Mut, Mut’un Siyasi Yapısı, Yerel Seçimler, Siyasal 

Katılma. 
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Sociological Analysis of the Political Structure of Mut at the Basis Of 

The Local Elections 

Abstract:  

Politics continues to be one of the institution of society as part of our life. Politics is an 

important institution that surrounds human beings. In order for individuals to be able to declare 

their ideas and make politics in social life, democracy must be in that country. 

The social, cultural and economic structure greatly influences the political decisions of 

the electorate. All of these play a decisive role in shaping political life in a settlement. Therefore, 

when examining voter behavior, researchers have developed different approaches by 

establishing relations between the socio-economic, cultural and political structures of the 

societies they are affiliated with. These approaches are a guide for researchers in research on 

the political structure. 

It was aimed to analyse the political structure of Mut and its place in the general political 

structure of Turkey by using methods and techniques of political sociology. The structural – 

functionalist approach was used. In other words, the formation, shaping, functioning and the 

regularities of political change in Mut was examined by using the results of the local and general 

elections of the last 57 years. 

Key Words: 

Politics, Democracy, Mut, Political Structure of Mut, Local Elections, Political Participation. 

 

GİRİŞ 

Akdeniz Bölgesi’nde, Mersin iline bağlı bir ilçe olan Mut’un, doğu ve güneydoğusunda Silifke, 

güneyinde Gülnar, batı ve kuzeyinde de Karaman ili yer alır. Mersin’in iç kesiminde yer alan 

Mut, ilin Akdeniz’e kıyısı olmayan tek ilçesidir. Bu çalışma, Mersin’in bir ilçesi olarak Mut’un 

siyasi yapısı hakkında yapılmış bir araştırmadır. Mut’un, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ni 

birbirine bağlayan Sertavul Geçidi’ne sahip olması, onu stratejik açıdan önemli bir yerleşim 

birimi yapar. Ayrıca Mut, geçmişten günümüze birçok beyliğe de beşiklik yapmış bir ilçedir. 

Öte yandan öteki demokratik ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de siyasal partilerin etkin bir 

şekilde işleyebilmesi için, demokrasi olmazsa olmaz bir öneme haizdir. Çünkü demokrasi, halk 

ile iktidar arasında köprü görevini yerine getirmekte, böylece siyasal sistemin sorunsuz bir 

şekilde işlemesini sağlamaktadır. Türkiye’de demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için, belli 
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aralıklarla seçimler yapılmaktadır. Bu seçimlerin sonucunda, parti liderleri ve onların 

uyguladıkları seçim politikaları yönlendirici rol oynar.  

Türk, demokratik rejimlerde siyasal partiler ve seçimlerin, birbirini tamamlayan, birbirinden 

ayrı düşünülemeyecek kavramlar olduğunu belirtir. Bunun, savundukları görüş ve idealler 

doğrultusunda, halka farklı programlar öneren siyasal partiler arasındaki sürekli yarışmanın 

dönemsel sonuçların, belli aralıklarla yenilenen seçimlerle belirlenmiş olmasından 

kaynaklandığını söyler. Siyasal partiler, bu programları uygulayabilmek veya muhalefet olarak 

iktidarı denetleyebilmek için gereksinim duydukları yetkiyi halktan, seçimler yoluyla alır. Türk, 

demokratik rejimlerde siyasal partiler ve seçimlerin, birbirini tamamlayan, birbirinden ayrı 

düşünülemeyecek kavramlar olduğunu ifade eder (Aydın, 2008: 2). 

Demokratik toplumların tamamında olduğu gibi Türkiye’de de, yerel ve genel yönetimlerin 

toplumsal ve siyasal hayattaki yeri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. Bu hususta, Özellikle 

1961 Anayasası’nın 112. maddesinde ve 1982 Anayasası’nın 123. maddesinde ülke yönetimin, 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandığı net bir şekilde beyan edilir 

(Arslan, 2015: 25). 

Seçimler konusunda vurgulanması gereken noktalardan birisi, dünyada uygulanan seçim 

sitemlerinin oldukça çok ve çeşitli olduğu gerçeğidir. Ülkedeki siyasi rejimin türü, demokratik 

ya da antidemokratik siyasal sistemin hüküm sürüyor olması gibi birçok değişken, seçimlerde 

temel alınan sistemin üzerinde belirleyici rol oynar. Geçmişten günümüze dünya genelinde 

260’tan fazla değişik seçim sitemi uygulanmıştır. Bu çokluk ülkeler özelinde de görülür. 

Örneğin bugüne kadar Yunanistan 11, Arjantin ise 12 farklı seçim sistemi uygulamıştır. 

Demokratik seçim sistemlerine dayalı seçimler dikkate alındığında, dünya genelinde 

demokratik ülkelerin sayısı diktatörlükle yönetilen ülkelerin sayısını ancak 1992 yılında 

geçebilmiştir (Arslan, 2006: 3). Bundan dolayı dünyanın demokrasi geçmişinin parlak 

olduğunu söylemek oldukça zordur.  

Öte yandan, toplumdaki bireylerin seçimlere katılım oranlarını sadece sosyo-ekonomik veya 

sosyo-kültürel düzeyle açıklayamayız çünkü her toplumun kendi toplumsal yapısı ve şartları, 

diğer toplumlara göre farklılık gösterir. Mersin ve Mut’ta seçimlere katılım oranlarının aynı 

nedenlere bağlanılmaya çalışılması da yanlış bir tutum olur. Mersin ve Mut’un içinde 

bulunduğu toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel koşulların birbirinden farklı olduğuna dikkat 

etmek gerekir. Seçimlere katılım oranlarının farklılık göstermesinde, seçim dönemlerinde her 

yöreye özgü sloganlar olması ya da belediye başkanının/milletvekilinin seçim yöresinin içinden 

veya dışından olması bile seçimlere katılım oranı üzerinde etkili olabilmektedir.  
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Araştırmanın birinci bölümünde Akdeniz Bölgesi’nin liman şehirlerinden olan Mersin (Arslan, 

2015) iline bağlı Mut ilçesi hakkında bilgiler verilecektir. Bu bağlamda Mut’taki tarihi ve 

kültürel zenginliklerine de değinilecektir. Akabinde de, 1965’ten günümüze Mut’un 

demografik yapısında yaşanan değişim üzerinde durulacaktır. Bu analizde özellikle cinsiyet, 

eğitim ve yerleşim yerinin özellikleri (kır veya kent olması) gibi değişkenler dikkate alınacaktır.  

Çalışmanın ana bölümde ise bu çalışmanın asıl amacını ortaya koyacak konu olarak Mut’ta, 

son 57 yıldaki yerel seçimler ele alınacaktır. Bu bağlamda da son 57 yıllık süreçteki yerel 

seçimlerin Mut’ta siyasi erkin oluşumuna, şekillenişine, işleyiş ve değişim düzenliliklerine 

nasıl bir etki yaptığı konusu üzerinde durulacaktır.  

 

1.Araştırmanın Metodolojisi 

1.1. Araştırma Probleminin Tanımı 

Bu araştırmanın temel problemi, yerel seçim sonuçları temelinde Mut’un siyasi yapısı ve bu 

yapıda yaşanan değişimdir. Bu bağlamda Mutluların, belirlenen süreçte gerçekleştirilen yerel 

ve genel seçimlerdeki siyasal tutum-davranışlarının, Mut’un siyasal yapısına yansımalarını 

incelenecektir.  

1.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmanın temel amacı Mut’un siyasi yapısını ortaya koymaktır. İkinci amaç ise Mut’un 

siyasi yapısında, yarım yüz yıllık süreçte yaşanan değişimi sosyolojik olarak incelemektir. Bir 

başka anlatımla araştırmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-

işlevselci bir bakış açısıyla, Mersin’in ilçelerinden birisi olan Mut’un siyasi yapısı ve 

Türkiye’nin genel siyasi yapısı içerisindeki yeri ve öneminin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç kapsamında Mut’ta siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenlilikleri ile 

Mut’un Türk toplumu içindeki yerinin incelenmesi hedeflenmiştir.  

Bu amacı gerçekleştirebilmek için de son 50 yıllık süreçte gerçekleştirilen yerel seçim sonuçları 

temel alınacaktır. Başta belirlenen hedefler doğrultusunda, tümevarımcı bir bakış açısından 

hareketle, yerel seçimlerin Mersin ili özelinde ve Türkiye genelindeki sonuçlarına da 

bakılacaktır. Böylece, betimleyici bir bakış açısıyla sadece Mut’un siyasi yapısı incelenmekle 

kalınmayacak; bir bakıma Mut’un Mersin ili ve Türkiye genelinin siyasi yapısı içindeki yeri de 

ortaya konmuş olacaktır. 
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Çalışmanın kapsamını 1960’tan günümüze kadar süreçteki yerel seçim sonuçları 

oluşturmaktadır. 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında yeni bir anayasa hazırlanarak, ülkenin 

toplumsal, siyasi ve idari yapısında bir yeniden yapılanma sürecine girilmiştir. 1961 

Anayasasının toplum hayatına şekil vermeye başladığı andan günümüze kadar yaşanan 57 yılı 

aşkın süreçte ülkemizde, 11 yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sınırlandırılması 

zaman boyutunda gerçekleştirilerek, çalışma bu 57 yıllık süreç ile sınırlandırılmıştır. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma, seçimlerin siyasi yapı üzerindeki şekillendirici etkisini ortaya koyması bakımından 

önem arz etmektedir. Çalışmada yerel seçim sonuçları karşılaştırmalı bir perspektifle 

incelenmiştir. Çalışma Mut ilçesinde siyasi yapının oluşum ve değişim dinamiklerinin ortaya 

konması bakımından ayrı bir öneme haizdir. Bu yönüyle çalışma Mut’un siyasi yapısının son 

57 yıllık süreç içerisinde, nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini bilimsel verilere 

dayandırarak göstermesi açısından önem taşımaktadır. İlçe ve il bazında yapılan siyasi yapı 

araştırmaları, ülkenin siyasi yapısının anlaşılmasına da katkılar sağlar.  

 

1.4.  Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma konusu kapsamına giren öğeler bütünü hakkında bilgi edinmenin en ekonomik ve 

ideal yolu “örneklem” oluşturmaktır. Uygun teknikler vasıtasıyla evrenden seçilecek örneklem 

kümesinin incelenmesi ya da gözlenmesi sonucunda, elde edilen sonuçları evrene genelleme 

imkânı vardır. Ancak bunu yaparken amaca uygunluk, tarafsızlık ve örneklemin ana kütle 

içinden olması kurallarına harfiyen uyulmalıdır (Arslan, 2018; Arslan, 2012: 80).  

Araştırmada çalışma evreni olarak Mut ilçesi seçildi. Örneklem olarak da, 27 Mayıs 1960 

İhtilali’nden sonra yapılan ilk yerel seçimlerden günümüze kadar geçen 57 yıllık süreç 

seçilmiştir. Örneklem zaman kesitinde yapılmış olup çalışma, incelenen süreçte gerçekleştirilen 

11 yerel seçim ile sınırlı tutulmuştur. 1960’tan sonraki seçim sonuçlarının ele alınmasında, 

1960 Darbesi ve onun hemen ardından çıkan 1961 Anayasası’nın Türk toplumunun siyasi 

yapısında yeni bir süreci başlatması etkilidir.  

  

1.5. Veri Kaynakları  
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Araştırma betimleyici bir bakış açısından ele alınmış bir çalışma olmasından dolayı yapısal-

işlevselci bir yaklaşımla tercih edilmiştir. Bu yüzden de Mut’ta siyasi seçim sonuçlarının nasıl 

şekillendiği ve değişim gösterdiği konusu üzerinde durulmuştur. Bu değişimi bilimsel olarak 

ortaya koyabilmek için de çeşitli veri kaynaklarından yararlanılmıştır.  Araştırmada ağırlıklı 

olarak sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan “arşiv taraması” ve “ikincil veri analiz tekniği” 

kullanılmıştır. Çalışmanın temel veri kaynağını, yerel ve genel seçim sonuçları oluşturmaktadır. 

Çalışmada ağırlıklı olarak YSK’nın ve TÜİK’in veri tabanlarından faydalanılmıştır. Buna 

ilaveten öteki kurum ve kuruluşların konu ile ilgili kayıt ve bilgileri ile bu konularla ilgili daha 

önce yapılmış tezler, yazılmış kitaplar ve makalelerden de yardımcı kaynaklar olarak 

yararlanılmıştır.  

 

2. MUT NÜFUSU VE EĞİTİM DURUMU 

Mersin’in ilçelerinden birisi olan Mut’un 2017 yılı nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı 

verilerine göre toplam 62,228 (ilçe merkezi ve kırsal dâhil) kişidir (TÜİK, 2018). Bu nüfusun 

31.127’si erkek, 31.101’i kadındır. İlçede daha çok orta yaş üstünde yaşayan kadınların çok 

olduğu görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında orta yaş grubundaki erkeklerin ve genç 

çiftlerin evlendikten sonra başka illere giderek orada çalışma istekleri etkili olmaktadır. Mut 

ilçesinin son 50 yıl içerisindeki nüfusunun cinsiyete göre nasıl bir değişim gösterdiği aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1: Mut İlçe Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

YILLAR  Mut İlçe Nüfusu Cinsiyete Göre Dağılım 

Kadın Erkek 

1965 19.245 18.832 

1970 21.699 20.994 

1975 22.674 22.909 

1980 25.152 24.962 

1985 27.386 26.359 

1990 28.553 27.750 

2000 37.461 36.912 

2007 32.707 33.649 

2010 31.924 31.683 

2015 31.078 31.120 

2017 31.127 31.101 

Kaynak: TÜİK (2018).  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr  

Mut nüfusunun cinsiyete göre dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Mut’ta yaşayan 

nüfusun şehirde mi kırda mı yaşadığı önemli olan konulardan başka birisidir. Bir yerde 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr
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insanların ilçe merkezinde veya kırda yaşaması o ilçenin gelişmişliğini belirlemede önemli bir 

faktördür. Aşağıda verilen tabloda da son 50 yıllık süreç içerisinde Mut’ta ilçe merkezi ve kırda 

yaşayan kişi sayısı gösterilmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2: Mut Nüfusunda Son 50 Yılda Yaşanan Dönüşüm 

Yıl Toplam Şehir Kır 

1965 38.077 6.556 31.521 

1970 42.693 10.023 32.670 

1975 45.583 11.466 34.117 

1980 50.114 14.025 36.089 

1985 53.745 15.145 38.600 

1990 56.303 17.600 38.703 

2000 74.373 36.482 37.891 

2007 66.356 31.520 34.836 

2008 64.602 29.477 35.125 

2009 63.673 28.966 34.707 

2010 63.607 28.842 34.765 

2011 63.136 28.852 34.284 

2012 62.534 29.100 33.434 

2013 62.693 - - 

2014 62.354 - - 

2015 62.198 - - 

2016 62.396 - - 

2017 62.228 - - 

Kaynak: Vikipedi (2018).  http://tr.wikipedia.org/wiki/Mut 

Mut’ta yaşayan bireylerin okur-yazar oranı son dönemlerde yükselişe geçmiş durumdadır. 

İlçedeki insanların eğitim durumuna ait verilerde TÜİK en son 2017 yılında çalışma yapmıştır 

ve bu çalışmanın sonuçları aşağıdaki gibidir (Tablo 3).  

Tablo 3: İlçede Eğitim Durumu (6+) 

 Mut Mersin 

Bitirilen Eğitim Düzeyi Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Okuma yazma bilmeyen 491 95 396 36332 6066 30266 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1965_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1970_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/2012_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/2013_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/2014_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mut
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Okuma yazma bilen fakat bir okul 

bitirmeyen 6772 2661 4111 191367 76712 114655 

İlkokul mezunu 23242 10854 12388 486505 221234 265271 

İlköğretim mezunu 7394 3962 3432 185829 108024 77805 

Ortaokul veya dengi okul mezunu 6346 3464 2882 174870 96481 78389 

Lise veya dengi okul mezunu 7426 4386 3040 303604 167580 136024 

Yüksekokul veya fakülte mezunu 4842 2736 2106 199755 107043 92712 

Yüksek lisans mezunu 260 172 88 13749 7847 5902 

Doktora mezunu 27 13 14 2611 1511 1100 

Bilinmeyen 223 121 102 12559 6417 6142 

Toplam 57.023 28.464 28.559 1.607.181 798.915 808.266 

Kaynak: TÜİK (2018). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr  

 

3.  DÜNDEN BUGÜNE MUT’TA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 

3.1. 1963 Yılı Yerel Seçim Sonuçları  

Yerel seçimler iktidarı şekillendirici güce sahip olmasından dolayı demokratik sistemler 

açısından hayati öneme sahiptir. Bu tespitlerden yola çıkarak çalışmada, Mut’un siyasi 

yapısının nasıl oluştuğu, işlediği ve nasıl farklılaşarak dönüştüğünü anlayabilmek için yerel 

seçimler incelenmiştir. Mut ilçesinde, yerel seçimlere dair 1963’ten öncesine ait verilerin 

olmamasından dolayı, 1963 yılı başlangıç noktası olarak ele alınmıştır.  

1963 Türkiye yerel seçimleri, 17 Kasım 1963 tarihinde yapılmıştır. 1963 seçimleri 27 Mayıs 

1960 ve 1961 Anayasası’nın kabulünden sonra yapılan ilk yerel seçimlerdir. Bu seçim 

döneminde karşımıza AP, CHP, CKMP, MP, TİP, YTP olmak üzere 6 siyasi parti katılmıştır. 

1963 Yılı seçimlerinin ayırt edici bir noktası da şöyledir: 1963 yılına kadar belediye başkanları, 

belediye meclisi tarafından seçiliyordu. Seçmenler belediye meclis üyelerini seçiyorlar, 

belediye meclisi de kendi aralarından veya dışarıdan birisini belediye başkanı olarak seçiyordu. 

İl merkez belediye başkanı seçilenler, İçişleri Bakanının yazısı ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile 

göreve başlıyorlardı. İl merkezleri dışındaki belediyelerin başkanı seçilenler ise bulundukları 

ilin valileri tarafından onay alıp göreve başlıyorlardı (Akbulut, 2006-a). 

 

Tablo 4: 1963 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr
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Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

AP 54.92 - 

CHP 45.08 - 

TOPLAM  100 - 

Kaynak: YerelNET(2015).  

1963 yılı seçimlerinin; askeri bir darbeden sadece 3 yıl sonra yapılmış olması, seçime katılan 

siyasi partilerden 6’sından 4’ünün (AP, YTP, TİP, MP) darbe sonrası kurulmuş olması gibi 

nedenlerden dolayı, 1963 yerel seçiminin ister istemez bir sonraki genel seçim açısından 

referandum niteliği taşımaktaydı. 1963 seçimlerinin Türkiye genelindeki galibi, DP’nin devamı 

niteliğindeki Adalet Partisi iken, ikinci sırada CHP yer almaktadır (Tablo 4). Bu seçimlerin 

sonuçları, merkezi hükümetin istifasına neden olmuştur.   

Mut’ta 1963 yılında belediye meclisi seçimleri olmamıştır, fakat belediye başkanlığı 

mücadelesi AP ile CHP arasında olmuştur. Mut’taki 1963 yerel seçimlerinde de, Türkiye 

genelindeki ile aynı durumun söz konusu olduğu tablodan anlaşılmaktadır. İktidarda AP olsa 

da, CHP’de seçmenlerden büyük bir destek toplamıştır. 

Tablo 5: 1963 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 

1963 

Sağ Partiler Toplamı - 54.92 

Sol Partiler Toplamı - 45.08 

Diğerleri  - 0 

Toplam  - 100 

 

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilere göre, Mut ilçesinde 1963 seçimlerinin galibi sağ siyasi 

partilerdir. Bu seçimlerde sağ siyasi partilerin Mut’ta yüzde 55’e çok yakın bir orana sahip 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, sol siyasi partiler ile sağ siyasi partilerin oranları arasında 9 puan 

civarında bir fark olduğu görülmektedir (Tablo 5). Bu seçim döneminde Mersin için herhangi 

bir problem yaşanmamıştır ancak, İstanbul’da tarafsız belediye başkanlığı polemiği 

yaşanmıştır. YSK’nın gözetiminde gerçekleşen ilk seçim 1963 yerel seçimleridir. 

 

3.2. 1968 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 
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1968 yılı seçimlerinin, aslında 17 Eylül 1967 yılında yapılması planlanırken, seçim tarihinde 

değişiklik yapılarak seçimler, 2 Haziran 1968’de yapılmıştır. Hem Türkiye de hem de Mut’ta 

1968 seçimlerine katılım oranı, 1963 seçimlerine katılım oranına göre bir hayli düşmüştür. 1968 

yerel seçimlerine, sekiz siyasi parti ve bağımsızlar katılmıştır. Bu partiler Adalet Partisi (AP), 

Birlik Partisi (BP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 

(CKMP), Güven Partisi (GP), Millet Partisi (MP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Yeni Türkiye 

Partisi (YTP) ve Bağımsızlardır (Akbulut, 2006-b).  

Tablo 6: 1968 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

AP 48.95 52.23 

CHP 40.45 39.19 

MP 5.39 4.27 

TIP 5.21 4.32 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET (2015). 

1968 yerel seçimlerinin en dikkat çeken noktalarından birisi, her ne kadar Mut’ta bağımsız aday 

gösterilmemiş olsa da, Türkiye genelinde bağımsızların geçmiş seçim dönemlerine göre büyük 

bir başarı elde ettikleri gerçeğidir. Tabloda da görüldüğü, üzere sağ siyasi partilerin oranı, sol 

siyasi partilerin oranından fazladır (Tablo 6). 1968 seçimlerinde, tüccar olan Yahya İnanıcı 

Mut’a belediye başkanı seçilmiştir.  

Bu seçim döneminde Türkiye genelinde Adalet Partisi’nin aldığı oy oranı yüzde 49, 06’dır ve 

partinin genel başkanı bu dönemde Süleyman Demirel’dir. 1968 yılı seçimlerine 1.238 belediye 

başkanı ve 15.798 belediye meclis üyesi belirlenmiştir. Bu seçimlerde, belediye başkanlığını 

kazananların yarıdan fazlası AP’dendir.   

Adalet Partisi içinde, belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan ön seçimlerde, genel 

merkez ile yerel örgütlerin çatışması sonucunda partiden istifa ederek bağımsız adaylıklarını 

koyanların çoğunluğunun seçimleri kazanması, hem parti içi demokrasi açısından önemli 

tartışmaların yapılmasına yol açmış hem de bağımsızların bu seçimlere bir anlamda damgasını 

vurmasına neden olmuştur. 

Tablo 7: 1968 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 Sağ Partiler Toplamı 56.50 54.34 
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1968 Sol Partiler Toplamı 43.50 45.66 

Diğerleri  0 0 

Toplam  100 100 

 

 Mut’ta 1968 yerel seçimlerinde en yüksek oy oranına sahip parti AP’dir. Türkiye geneli 

ve Mut özelinde seçim sonuçlarında AP’nin başarı oranları birbirine oldukça yakındır. Çünkü 

AP’nin başarısı iki yerde de yüzde 50’ye yakındır. Mücadelenin galibi sağ partilerdir. Tabloda 

da görüldüğü üzere Mut özelinde belediye meclisi seçimlerinde sağ partilerin oranı yüzde 56.50 

iken, sol partilerin oranı yüzde 43.50’dir (Tablo 7). Belediye başkanlığı seçimlerinde sol 

yelpazenin elde ettiği destek, sağ yelpazenin elde ettiği destek de bir hayli düşüktür. 

 

3.3. 1973 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

1973 yerel yönetim seçimleri, 12 Mart müdahalesi sonrası yapılan ilk yerel seçimlerdir. 14 

Ekim Milletvekili genel seçimlerinden 55 gün sonra, 9 Aralık günü yapılmış, seçime 8 parti 

katılmıştır. 1973 yılına gelindiğinde toplam belediye sayısı 1623’e ulaşmıştır. 1961 Anayasası 

ve Anayasaya uyum yasalarıyla oluşturulan seçim mevzuatı ile belediye başkanlarının 4 yılda 

bir, tek dereceli çoğunluk usulü ile seçileceği hükme bağlanmıştır. 9 Aralık 1973 yerel yönetim 

seçimleri, 14 Ekim 1973’de yapılan genel seçimlerin “sağlamasının yapıldığı referanduma ” 

dönüşerek, partilerce milli seçim konumuna getirilmiştir. Yerel yönetim seçimleri daha önceki 

(1963, 1968) yerel seçimlerinde olduğu gibi bir genel seçim havasında yapılmıştır. Başta 

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir olmak üzere toplam 33 ilde CHP, 22 ilde AP, 3 ilde 

MSP, 1 ilde DP ve 8 ilde Bağımsız adaylar belediye başkanlıklarını kazanmışlardır. CHP 

seçimlerde büyük bir üstünlük kazanırken, 1968 yerel seçimlerine göre AP’nin oyları 

gerilemiştir (Yayman, 2006-a). 

Tablo 8: 1973 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

CHP - 57.55 

AP - 32.06 

DP - 8.32 

BAĞIMSIZ - 2.07 

TOPLAM - 100 
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1973 seçimlerinin gösterildiği bu tabloda, belediye başkanlığına dair sonuçlara 

ulaşılamamasından dolayı, belediye meclisi seçimleri üzerinde durulmuştur. Belediye 

başkanlığı seçimlerine ulaşılamamış olsa da 1973 dönemi belediye başkanının Yahya İnanıcı 

olduğu bilinmektedir. Belediye meclisi seçimlerindeki siyaset mücadelesinde ise CHP’nin 

yüzde 57’y2 yakın bir oranla birinci sırada yer aldığı tablodan anlaşılmaktadır (Tablo 8). 

Buradan Türkiye’ye paralel olarak Mut’ta, CHP’nin seçmen desteğinde önemli bir artış 

olduğunu söyleyebiliriz. 1963’ten bu yana yapılan belediye meclisi seçimlerinde ilk defa 

bağımsızların siyaset sahnesine çıktığı görülmektedir.  

1973 seçimlerine katılım oranı Türkiye genelinde 1963 ve 1968 seçimlerine göre bir hayli 

düşmüş olsa da bu durum Mut için daha farklıdır. 1973 seçimlerinde Mut özelinde belediye 

meclisi yerel seçimlerine katılım oranında 1968 yılına göre yüzde 14,09’luk bir artış olmuştur 

ancak 1963 seçimlerine göre seçimlere katılım oranı azalmıştır. Bu seçim döneminin 12 Mart 

Muhtırasından sonra yapılması, kentleşmenin artması ve beraberinde getirdiği sorunlar vb. 

faktörler (Arap-İsrail Savaşı, dünya petrol krizinin) olduğu dönemde seçimler yapılır. Bütün 

bunlar toplumsal ve siyasal isteklerin farklılaşmasına neden olmuş ve bu da bireylerin 

seçimlerini etkilemiştir. Bu şartlar doğrultusunda yapılan seçimlerde, Türkiye genelinde 

bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek parti olarak CHP görülmüş ve en büyük seçmen desteğini 

almıştır.  

Tablo 9: 1973 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

1973 

Sağ Partiler Toplamı 40.38 - 

Sol Partiler Toplamı 57.55 - 

Diğerleri  2.07 - 

Toplam 100 - 

 

1973 yerel seçimleriyle birlikte CHP oy oranını bir hayli arttırmıştır. Ancak 1973 seçimlerinde 

sağ partilerin 760 belediye başkanlığı kazanmış olması ve sol partilerin sadece 551 belediye 

başkanlığı kazanmış olması, Türkiye siyasetinde sağ kanadın belirleyici bir faktör olmaya 

devam ettiğini kanıtlar. 

Tabloda verilen bilgiler, 1973 yerel seçimlerinde sağ yelpaze ve sol yelpaze açısından nasıl bir 

değişim ve dönüşümün yaşandığını açıklar niteliktedir. Sağ siyasi partiler bu seçimlerde güçlü 

gibi görünse de geçmiş seçim dönemlerine oranla bir hayli güç kaybetmiştir. Kaybedilen 

desteğin büyük oran da sol partilere kaydığı görülmektedir. 1973 yerel seçimlerinde sol partiler, 
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Türkiye ile paralel olarak önemli bir güç elde etmişlerdir. Son olarak Mut özelinde belediye 

meclisi seçimlerinde sol partileri destekleyenlerin oranının 1968’de yüzde 43.50 iken 1973’te 

yüzde 57.55’e yükselmesi, sol partilerin belediye meclisi seçimlerinde desteğini önemli bir 

şekilde arttırdığını kanıtlar (Tablo 9). 

 

3.4. 1977 Yerel Seçim Sonuçları 

1977 yerel seçimleri, 11 Aralık 1977 tarihinde yapılmıştır ve seçime 11 parti girmiştir. 11 Aralık 

yerel seçimleri 1973 yerel seçimlerinde olduğu gibi yaşanan iktidar krizini çözmek için amacını 

aşarak bir genel seçim havasına dönüşmüştür. AP yerel seçimlerin, genel seçim havasına 

dönmesine şiddetle karşı çıkarken, CHP 11 Aralık seçimleri ile yalnızca yerel yönetimlerin 

değil iktidarın da değişeceğini ileri sürmüştür. 1973 yerel seçimleri ile başlayan yeni 

belediyecilik hareketi, 11 Aralık seçimleri öncesi pek tartışılmamış ve üzerinde durulmamıştır. 

1977 seçim konuşmaları daha çok, terör, hayat pahalılığı, şiddet, dış politika, komünizm 

tehlikesi gibi genel sorunlar üzerinde yoğunlaşmıştır (Yayman, 2006-b). 

Türkiye’de 1977 yerel seçimlerine katılım oranı, 1973 yerel seçimlerinde olduğu gibi oldukça 

azdır (yüzde 61,88). Mut’ta ise seçimlere katılım oranının yüzde 76 civarında olduğu 

görülmektedir. 1977 yerel seçimlerinde seçim mücadelesi AP ve CHP arasında gerçekleşmiştir. 

Bu seçim döneminden en çok faydalanan MHP olmuştur, çünkü bu seçim döneminde tarih 

sahnesinde kendini gösterme fırsatı elde etmiştir. 

1977 yılı yerel seçimleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde hem belediye başkanlığı, hem de 

belediye meclisi seçimlerinde CHP’nin oy oranının yüzde 50’den fazla olduğu görülmektedir. 

CHP’nin ani yükselişi, sadece Mut için değil tüm Türkiye için geçerlidir. 1977 yılında yapılan 

seçimlerden sonra iktidar değişikliği olmuştur. CHP’nin iktidara gelmesinde, AP’den kopan 

milletvekilleri ve bağımsızların CHP’yi desteklemesi, CHP’nin iktidara gelmesini sağlamıştır.  

Tablo 10: 1977 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

1977 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

CHP 50.73 50.83 

AP  39.98 39.46 

MHP  8.29 9.69 

MSP  1.10 0.02 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET (2015).  
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Seçim sonuçları dikkatli bir şekilde incelendiğinde, CHP’nin Türk toplumunun siyasal 

hayatındaki bu hızlı çıkışını yalnızca, 1960’lı yılların sonlarına doğru dünyayı kasıp kavurmaya 

başlayan, sol ideolojilerin yükselişi ile açıklanamaz. Küresel dinamiklerin yanı sıra, Ecevit’in 

karizmatik liderliğini ve Türkiye’nin kendi iç toplumsal dinamikleri gibi değişkenleri de, bu 

sonucu hazırlayan faktörler arasında saymak gerekir (Arslan, 2015: 34). 

Türkiye’de 1977 yerel seçim sonuçları incelendiğinde, bu dönemde CHP’nin başında Bülent 

Ecevit, MHP’nin başında Alparslan Türkeş, AP’nin başında Süleyman Demirel, MSP’nin 

başında ise Necmettin Erbakan’ın olduğu görülmektedir. MSP’nin yeni bir parti olması, Mut 

özelinde en az oyu onun almasına neden olmuştur. Oy oranı dağılımı konusunda belediye 

başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri benzerlik göstermektedir. 1977 seçim döneminde sağ 

partilerin büyük temsilcisi AP, belediye başkanlığı seçiminde 39.98’lik bir oy oranına sahipken, 

belediye meclisi seçimlerinde 39.46’lık bir oy oranına sahiptir (Tablo 10). 

 

Tablo 11: 1977 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

1977 

Sağ Partiler Toplamı 49.37 49.37 

Sol Partiler Toplamı 50.73 50.71 

Diğerleri  0 0 

Toplam  100 100 

 

1977 seçimlerini sağ partiler ve sol partiler açısından ele almak gerekirse, Türkiye’de ve Mut’ta 

benzerlik olduğu görülmektedir. Mut’ta da Türkiye’deki gibi sol partilerin çoğunlukta olduğu 

görülmekte ve tabloda da görüldüğü belediye meclisi seçimlerinde sol partilerin oranının (CHP) 

yüzde 50.83 olduğu, sağ partilerin (AP, MSP, MHP) yüzde 49.17 olduğu sonucu ortaya çıkar. 

Son olarak 1977-1981 arası dönemde Mut’un belediye Salim Atalay olduğu bilinmektedir 

(Tablo 11). 

 

3.5. 1984 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

25 Mart 1984 tarihinde yapılan seçimler, “12 Eylül Ara Rejimi’nden” sonra yapılan ilk yerel 

seçimlerdir. Bu seçimlerin sonunda yerel yönetim birimlerinin organlarında, 12 Eylül rejiminin 

atanmışlarının yerine yeniden seçilmişler geçmişlerdir. Seçimlere 6 siyasal parti katılmıştır: 
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Anavatan Partisi (ANAP), Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), Doğru Yol Partisi (DYP), 

Halkçı Parti (HP), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Refah Partisi (RP) (Şener, 2006). 

1984 seçimleri öncesinde yaşanan 1980 İhtilali veya 12 Eylül 1980 Darbesi, askeriyenin 1970 

Darbesi ve 1970 Muhtırası’ndan sonraki üçüncü büyük darbesidir. 1980 Darbesi’nin sebepleri 

arasında siyasi iktidarsızlık, ekonomik sebepler, güvenlik sorunları, dış siyaset etkenleri 

sayılabilir. 1980 Darbesi ile AP hükümeti görevden alındı ve çoğu parti tarumar edildi, parti 

liderleri bir süre gözetim altında tutulduktan sonra yargılandı.  

1980 Darbesi’nden sonra yaşananlar toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda değişimlere 

neden olmuştur. Bu değişimler de seçimlere yansımış ve 1980 sonrasında oy oranlarında müthiş 

bir artış olmuştur. Hem Türkiye genelinde, hem de Mut’ta seçimlere katılım oranı bir önceki 

seçim dönemine göre oldukça artmıştır. Mut özelinde 1984 seçimlerinde siyaset sahnesinde 

olan partilerin ANAP, SODEP, HP, DYP, MDP olduğu tablodan anlaşılmaktadır. Ayrıca sağ 

partiler, 1980 Darbesi’nden sonra büyük bir patlama yaşamış ve sağ parti lideri Turgut Özal’ın 

partisi ANAP birinci sırada yer almıştır. 1984 yerel seçimlerinde Türkiye’de bağımsızların yok 

denecek (1.63) kadar azdır ve Mut’ta ise hiçbir şekilde oy alamamıştır.   

Tablo 12: 1984 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

ANAP 41.04 41.14 

SODEP 34.16 34.15 

HP 18.02 17.53 

DYP 5.26 5.60 

MDP 1.51 1.58 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET(2015).  

1984 yerel seçimlerinde, ANAP’ın hem belediye meclisi, hem de belediye başkanlığı 

seçimlerindeki oy oranının yüzde 40 civarında olduğu görülmektedir. 1983 seçimlerinden 1991 

yılına kadar Anavatan Partisi hiç aralıksız bir şekilde iktidarda kalmayı başarmıştır. ANAP’ın 

uzun bir süre iktidarda kalmasında iletişim araçlarını etkili şekilde kullanması, ekonomik 

konulara önem vermesi ve Özal’ın liderlik özellikleri etkili olmuştur. 12 Eylül Darbesi 

öncesindeki sağ partiler hoşgörülü bir politika izledikleri için, sosyal demokrat seçmenler 

tarafından da desteklenmişlerdir.  

1984 yerel seçimleri temelinde Mut’ta ANAP ve SODEP’in dikkat çekici bir oy oranına sahip 

olduğu görülmektedir. Belediye başkanlığı seçimlerinde sağ partilerden birisi olan ANAP’ın 
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oranı yüzde 41,4 sol partilerden birisi olan SODEP’in oranı da yüzde 34.16 iken, Mut’ta son 

sırada yer alan MDP’nin oranının sadece 1.51 olduğu görülmektedir. Belediye meclisi 

seçimlerinde ise ANAP’ın oy oranı 41.14, SODEP’in oranı 34.15 ve MDP’nin oranı 1.58’dir. 

Bu veriler temelinde Mut’ta SODEP’in belediye meclisi seçimlerindeki oranının Türkiye 

oranından yüzde 11 daha yüksek olduğu görülmektedir. 1984 yerel seçim döneminde Mut’ta 

belediye başkanı olarak Rüştü Dinçer seçilmiştir (Tablo 12). 

Tablo 13: 1984 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 

1984 

Sağ Partiler Toplamı 48.32 47.82 

Sol Partiler Toplamı 51.68 52.18 

Diğerleri  - - 

Toplam  100 100 

 

1984 seçimleri, askeri müdahalenin toplumun siyasi ve toplumsal hayatına yansımaları 

bakımından önemli ipuçları verir. Bunlardan belki de en önemlisi, sağ siyaset geleneğinin, 12 

Eylül Askeri Darbesi sonrasında, ülkenin siyasi yapısında hızlı bir yükseliş ivmesi yakalamış 

olmasıdır. Sağ kanadın 1984 yerel seçimlerindeki gücü, darbe öncesi son yerel seçimlere oranla 

yüzde 54 civarında artmıştır (Arslan, 2015: 37). Türkiye’de yerel siyasi yapı içinde, 1980 

darbesinden önceki 1977 seçimlerinde sağ kanat oy kaybederken, sol kanat oy oranını sürekli 

arttırıyordu. Ancak 1984 seçimlerinde bunun tam tersi bir durum yaşandı (Tablo 13). Mut 

özelinde 1984 yerel seçimleri incelendiğinde hem belediye başkanlığı seçimlerinde hem de 

belediye meclisi seçimlerinde sol partilerin oranında yüzde 1 civarında artış olması, sağ 

partilerin oranında ise yüzde 1 civarında azalışın olması, Mut’ta yerel seçimlerde Türkiye’deki 

yerel seçimlerin aksi bir durum yaşandığını göstermektedir. 

  

3.6. 1989 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

1989 yılı yerel seçimleri, 26 Mart 1989 tarihinde yapılmıştır. Seçimlere katılan partiler 

şunlardır: Anavatan Partisi (ANAP), Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), Doğru Yol Partisi 

(DYP), Demokratik Sol Parti (DSP), Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve 

Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP). Burada İktidardaki Anavatan Partisi yerel seçimlerde ağır bir 

yenilgiye uğramıştır. Ana muhalefet partisi olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) önemli 

bir başarı kazanmıştır (Şener, 2006). Bu dönemde SHP’nin başında Erdal İnönü bulunmaktadır.   
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Türkiye’de 1989 belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 81.47, 1984 seçimlerine 

katılım oranının yüzde 90.87 olması, 1989 seçimlerine katılım oranının düşük olduğunu 

göstermektedir. Mut’ta ise seçimlere katılım oranı 1984 yılına oranla 6 puan civarında 

azalmıştır. 1989 seçimlerinde Mut’ta seçimlere katılım oranı (88.36), Türkiye ortalamasının 

(81.47) üzerindedir. 

Tablo 14: 1989 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

SHP 56.10 55.39 

DYP 22.43 22.29 

ANAP 15.77 15.81 

MCP 2.85 3.28 

RP 2.69 2.96 

IDP 0.17 0.26 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET (2015). 

Bu dönemde, tablodan da anlaşılacağı üzere Mut’ta hem belediye başkanlığı seçimlerinde hem 

de belediye meclisi seçimlerinde birinci sırada merkez soldan SHP’nin, ikinci sırada ise merkez 

sağdan DYP’nin olduğu görülmektedir. 1989 yerel seçimlerinde ANAP, büyük bir oy kaybı 

yaşayarak yüzde 15.77 ile üçüncü sırada yer almıştır (Tablo 14). ANAP, Mut’ta 1989 

seçimlerinde, 1984 seçimlerine oranla yüzde 25’ten fazla bir oy kaybı yaşamıştır. 

1989 seçimleriyle birlikte iktidarda bulunan SHP, CHP’nin yerine geçmiş bir siyasi parti 

özelliği taşır. SHP, belediye başkanlığı seçimlerinde Mut’ta, oyların yüzde 56.10’unu almıştır. 

1989 seçimleriyle birlikte Mut’un belediye başkanı Selahattin Arslan olmuştur. Arslan, bundan 

sonraki 3 seçim döneminde de belediye başkanı olmaya devam etmiştir. Türkiye açısından bu 

seçim dönemini ele aldığımızda, SHP’nin başında Erdal İnönü, DYP’nin başında Süleyman 

Demirel ve ANAP’ın başında Turgut Özal bulunmaktadır. Bu seçim dönemi sonunda sol bir 

partinin ikinci büyük başarısı ile tekrar karşılaşılmaktadır. Sol partinin birinci büyük başarısı, 

1977 seçimlerinde CHP’nin aldığı oy oranıdır. 

 Tablo 15: 1989 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 

1989 

Sağ Partiler Toplamı 44.25 43.91 

Sol Partiler Toplamı 55.75 56.10 

Diğerleri  0 0 

Toplam  100 100 
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Mut’ta, insanların içinde bulunduğu konjonktürel yapı, onların siyasi tercihlerini her seçim 

döneminde etkilemiştir. Bu durum bazı seçim dönemlerinde sağ partilerin aniden yükselişine, 

bazı seçim dönemlerinde ise sol partilerin aniden yükselişine neden olmuştur. 1989 yerel seçim 

döneminde de oy oranları, bir önceki seçim dönemine göre oldukça farklılık göstermektedir. 

Mut özelinde bu dönemde siyasete sol partilerin damgasını vurmuştur. Sağ partiler, Mut’ta 

desteğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Mut’ta bu seçim döneminde varolan durum Türkiye için 

de aynen geçerlidir.  

Tabloya baktığımızda belediye başkanlığı seçimlerinde, 1984 yerel seçimlerinde sağ partilerin 

oranı 47.82 iken, oy oranlarının 4 puan civarında azalmasıyla beraber 1989 seçimlerinde sağ 

partilerin oranı 43.91 olduğu görülmektedir (Tablo 15). 1989 belediye başkanlığı seçimleriyle 

birlikte sol partilerin de 4 puan civarında seçmen desteğini arttırdığı görülmektedir.  

 

3.7. 1994 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

1994 yerel seçimleri, 27 Mart 1994 günü yapılmıştır. 1989 yılı ile 1994 yılı arasında seçim 

mevzuatında "Zorunlu oy" usulünün getirilmesi, yerel yöneticilerin seçiminde uygulanan "altı 

ay süre ile o seçim bölgesinde oturmuş olmak" koşulunun kaldırılması, milletvekillerinin 

görevlerinden istifa etmeden yerel yönetim seçimlerinde aday olmalarına olanak tanınması gibi 

değişiklikler yapılmıştır.  Seçimlere 13 parti katılmıştır ve 13 partiden yalnızca 4’ü ulusal barajı 

geçmiştir: DYP, ANAP, SHP, RP’dir (Bayramoğlu, 2006-a). 

Türkiye genelinde, bu seçimlere katılım oranı yüzde 81.47’den 91.79’a çıkmıştır. Mut özelinde 

ise 88.36’dan 94. 49’a yükselmiştir. Bu oranlara bakarak 1994 yerel seçimlerine katılım 

oranının, 1989 seçimlerine göre çok fazla arttığı söylenebilir. 1994 yerel seçimlerinde seçim 

sandıklarının çalınması, seçimlerin geçerliliğini düşürmüştür. Ayrıca bu seçimlerin hemen 

ardından, ekonomik bir içeriğe sahip 5 Nisan Kararları’nın alındığı bilinen bir gerçektir.  

Mut’ta 1994 yerel seçim sonuçları incelendiğinde, partilerin oy oranlarının arasında dengeli bir 

dağılımın olmadığı görülmektedir. Dengeli dağılımın olduğu partilerin ikisi de sağ kanattan 

olan DYP ve ANAP’tır. 1994 Mut seçimlerinde de, 1989 seçimlerinde olduğu gibi SHP’nin 

iktidar konumunda olduğu görülmektedir. Mut’ta bir önceki seçim döneminde yer almayan 

MHP, bu seçimlerde siyaset meydanına tekrardan girmiştir.  
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Bu seçim döneminde Türkiye ve Mut yerel seçimlerindeki oy oranlarında bir tezatlık söz 

konusudur. Türkiye’de iktidar konumunda olan parti, Tansu Çiller’in genel başkanı olduğu 

DYP olmasına rağmen, Mut’ta iktidar konumunda olan parti CHP’nin uzantısı olarak kurulmuş 

olan SHP’dir. Belediye başkanı ise Selahattin Arslan’dır. 1989 seçimlerinden 2004 seçimlerine 

kadar, Mut’ta yerel iktidar hep sol partilerin elinde kalmıştır.  

Tablo 16: 1994 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

SHP 43.36 42.04 

DYP 23.13 22.05 

ANAP 21.59 21.37 

MHP 5.31 6.57 

RP 3.09 3.47 

CHP 2.07 2.57 

DSP 1.46 1.93 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET(2015). 

1994 seçimleriyle birlikte hem Türkiye genelinde, hem Mut özelinde sağ siyasi partiler oy 

oranlarını arttırma fırsatı elde etmişlerdir. Gerek belediye başkanlığı seçimlerinde gerekse 

belediye meclisi seçimlerinde ilk üç sırada yer alan partilerin ikisinin (DYP, ANAP) sağ 

partilerden olması bu durumun kanıtıdır. Bunların yanında tablodaki önemli bulgulardan birisi 

de MHP ve RP’nin oy oranındaki artıştır (Tablo 16).  

1960’lı yıllarından sonra ülke siyasi hayatında yer almaya başlayan Prof. Dr. Necmettin 

Erbakan ve siyasi görüşü, takip eden süreçte Türkiye’nin siyasi yapısının temel yapı taşlarından 

biri halline dönüşmüştür. Türk siyasi hayatının en önemli liderlerinden Erbakan, siyasetteki asıl 

başarılarını, üzerinde baskıların daha da yoğunlaşmaya başladığı 12 Eylül darbesi sonrası 

süreçte gerçekleştirmiştir. Erbakan’ın partisi RP, darbe sonrası ilk yerel seçimlerde yüzde 5’i 

bile bulmayan oy oranını, müteakip seçimlerde katlayarak arttırmayı başarmıştır. Daha net bir 

ifadeyle RP’nin Türkiye geneli il genel meclisi seçimlerinde, 1984’teki oy oranı yüzde 4.40 

iken, 1989 seçimlerinde yüzde 9.80 olmuştur. 1999 yerel seçimlerinde ise RP kazandığı yüzde 

19.14’lük oy ile tabiri caizse neredeyse Türkiye birinciliğine oynamıştır. İnanç, sabır ve 

mücadelenin ürünü olan bu eşsiz başarı, Erbakan’ın gelecekte ulaşacağı başarının habercisi 

gibidir (Arslan, 2015: 41). Buradan da anlaşıldığı üzere RP Türkiye’nin siyasetinde oldukça 

önemli bir yere sahip olmasına rağmen, bunun Mut için de aynen geçerli olduğunu söylemek 

oldukça zordur. RP Mut’un siyaset sahnesine 1989 seçimleriyle çıkıyor ve 5 yıllık süreç 
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içerisinde oy oranını 1994 yılına kadar 1,5 kat daha arttırmıştır. Bu da küçük çaplı da olsa 

Türkiye’ye paralel olarak oy oranını arttırdığının göstergesidir.  

Tablo 17: 1994 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 

1994 

Sağ Partiler Toplamı 53.46 53.11 

Sol Partiler Toplamı 46.54 46.89 

Diğerleri  0 0 

Toplam  100 100 

 

Mut’ta 1994 yerel seçimleri sağ ve sol partiler açısından incelendiğinde, sağ partilerin hem 

belediye başkanlığı hem de belediye meclisi seçimlerinde ezici bir çoğunlukta olduğu 

görülmektedir.  Tabloda da görüldüğü gibi sağ partilerin oranı yüzde 53.46 iken, sol partilerin 

oranı yüzde 46.54’tür (Tablo 17). Sonuç olarak sağ siyasi partiler, Mut özelinde, oyların yarıdan 

fazlasını kendi bünyelerinde toplamayı başarmışlardır. 

  

3.8. 1999 Yerel Seçim Sonuçları 

Türkiye'de, 1946 yılından bu yana 15 genel, 10 yerel ve 9 kez de Senato olmak üzere toplam 

34 seçim yapıldı. 1961, 1982 ve 1987 yıllarında yapılan referandumlarda da seçmen, 3 kez 

sandık başına gitti. 1999 yerel genel seçimleri 18 Nisan 1999 günü yapılmıştır. Seçimlere 20 

parti katılmıştır. Bu seçimlerde 14 parti 80 ilin tamamında yarışmıştır (Bayramoğlu, 2006-b). 

Bu seçimlere katılım oranı, Türkiye geneli ve Mut özelinde 1994 seçimlerine göre düşmüştür. 

Ancak hem Türkiye’de hem de Mut’ta seçimlere katılımın yüzde 85 civarında olması, genel 

olarak seçimlere katılımın önceki seçimlere göre yüksek olduğunu gösterir. Türkiye’de 1994 

seçim döneminde coşku ve heyecan fazla olmasına rağmen, bu seçim döneminde coşku ve 

heyecanın az olduğu görülmektedir.   

Tablo 18: 1999 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

CHP 38.67 36.54 

MHP 24.63 24.88 

DYP 23.09 22.74 

ANAP 6.45 6.96 

DSP 3.68 4.69 

FP 2.66 3.37 
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DTP 0.41 0.32 

ODP 0.41 0.49 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET(2015). 

1999 yerel seçim sonuçlarını incelediğimizde Mut’ta ilk dikkat çeken, 1994 seçimlerinde sol 

bir parti olan SHP’nin yerine sol bir parti olan CHP’nin geçtiğini görmekteyiz. Ancak zaten bu 

iki partide köken olarak aynıdır. Yine bu seçim döneminde de, belediye başkanı olarak Mut’ta 

Selahattin Arslan seçilmiştir. Mut’ta sekiz partinin yarıştığı bu seçim döneminde, hem belediye 

meclisi seçimlerinde hem de belediye başkanlığı seçimlerinde ilk sırada CHP’nin yer aldığı 

görülmektedir. Ayrıca 1994 seçimlerinde sadece yüzde 5’lik bir oy oranına sahip olan MHP, 

ani bir yükselişe geçerek oy oranını bu seçim döneminde yüzde 24.63’e çıkararak, Mut’ta 

varolan siyasi mücadelede ikinciliğe yerleşmiştir (Tablo 18).  

Mut’ta 1999 yerel seçimlerine kadar partiler arasında kıyasıya bir iktidar mücadelesi 

görülmemiştir. Mut için 1999 seçimleri bir dönüm noktasıdır. Tablo incelendiğinde ilk üç sırada 

yer alan partilerden ikisinin sağ kanattan olduğu görülmektedir. Tablo dikkatli bir şekilde 

incelendiğinde, 1963’ten bu yana yapılan yerel seçimlerin hiçbirisinde yer almayan FP, ilk defa 

bu seçimlerde ortaya çıkmıştır ve bu dönemde partinin başında Necmettin Erbakan yer 

almaktadır. Tabloda ani bir düşüş yaşayan parti ANAP’tır. 1994 seçimlerinde oy oranı 21.59 

olan ANAP, 1999 seçimleriyle oy oranını yüzde 6.45’ düşürmüştür.  

Bu seçimler Türkiye genelinde Mut’takinden tamamen farklı bir görünüm ortaya çıkarmıştır. 

1999 belediye meclisi seçimlerinin Türkiye’deki galibi FP (yüzde 18)’dir ve bu FP’yi merkez 

sağdan bir parti olan ANAP (yüzde 17) ve onun ardından sol bir parti olan DSP (yüzde 16) 

takip etmektedir. 1999 seçimlerinde birinci sırada olan FP, aslında bir önceki seçim döneminde 

yer alan RP’nin devamı niteliğindedir ve ilk kez siyaset sahnesine çıkmış olmasına rağmen 

büyük bir başarı elde etmiştir. Halkın bu partiye bu kadar destek vermesinde, belki de RP’nin, 

28 Şubat sürecinde haksız yere kapatılması etki yapmış olabilir. Ayrıca bu seçim döneminde, 

12 belediyede seçimler iptal edilmiştir. Belediye meclisi seçimleri açısından Türkiye’de durum 

bu şekildeyken, Mut’ta bundan tamamen farklı bir görünüm vardır.  

Tablo 19: 1999 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 

1999 
Sağ Partiler Toplamı 57.95 56.83 

Sol Partiler Toplamı 42.05 43.17 
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Diğerleri  0 0 

Toplam  100 100 

 

 1999 yerel seçimlerinde oyların sağ ve sol partilere göre dağılımı incelendiğinde, 

durumun büyük oranda 1994 seçimlerine paralel yönde olduğu görülmektedir. Çünkü 1994 

seçimlerinde Mut’ta sağ partilerin oy oranı fazla iken, 1999 seçimlerinde de bu durum 

değişmemiştir. Bir başka ifadeyle, Mut’ta sol partiler de sağ partilerden daha az bir oy oranına 

sahiptir. 1994 yerel seçimlerinde hem belediye meclisi hem de belediye başkanlığı seçimleri 

açısından sağ ve sol partiler arasındaki oy farkı 8 puan iken, 1999 seçimlerinde 15 puandan 

daha fazladır. Buradan hareketle sağ ve sol partiler arasındaki oy farkının 5 yıl içinde yaklaşık 

iki katı kadar arttığı söylenebilir (Tablo 19). Mut’un siyasi yapısı içerisinde sol siyasi partilerin 

toplam oyunu, 1994 seçimlerine göre düşürdüğü, sağ partilerin ise arttırdığı tablodan 

gözlemlenmektedir.  

 Bu bahsi kapatmadan önce, 1999 yerel seçimlerinin ortaya koyduğu bazı önemli 

sonuçlara tekrar dikkat çekmek faydalı olacaktır. Bu seçimler, özellikle de il genel meclisi 

seçimleri kategorisinde, ülkenin siyasi ve toplumsal hayatında son derece çarpıcı sonuçlar 

doğurmuştur. İl genel meclisi kategorisinde ülke genelinde seçimlerin galibi DSP’dir. Ecevit’in 

DSP’si bu kategoride, ülke genelinde, yüzde 18’in üzerinde bir seçmen desteği ile birinci parti 

olmuştur. Ancak DSP, kazanılan belediye başkanlıkları bağlamında bu başarısını 

yineleyememiş ve ancak altıncı olabilmiştir (Arslan, 2015: 44). 

1999 il genel meclisi seçimlerinde en dikkat çeken noktalardan birisi merkez sağ kanattan olan 

partilerin başarısıdır. Çünkü il genel meclisi seçimlerinde ilk beşe bakıldığında sadece bir 

partinin sol bir parti olduğunu, geri kalan partilerin ise sağ parti olduğu görülmektedir. Bu sağ 

partiler içerisinde MHP, 1994’te yüzde 7.95 olan oy oranını, 1999’da yüzde 17,17’ye çıkararak 

büyük bir başarı elde etmiş ve il genel meclisi seçimlerinde ikinci olmayı başarmıştır. Bunun 

yanında RP’nin kapatılması üzerine açılan FP ise siyaset sahnesine iyi bir giriş yaptığı, oy 

oranının yüzde 16, 48 olmasından anlaşılmaktadır. FP bu oy oranı ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. Son olarak altıncı sırada olan CHP’nin genel başkanı Deniz Baykal olmuştur.  

 

3.9. 2004 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

2004 yerel seçimleri, 28 Mart 2004 tarihinde yapılmıştır. Bu seçimlerde hem Türkiye genelinde 

hem de Mut özelinde seçimlere katılım oranında önemli ölçüde bir azalma görülmektedir. 
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Örneğin Türkiye’de 1999 yerel seçimlerine katılım oranının yüzde 86.25 iken 2004’te bu oranın 

yüzde 75.28 olması, katılım oranının azaldığının kanıtıdır. Mut’ta da 2004 yerel seçimlere 

katılım oranı, 1999 yerel seçimlere katılım oranına göre 5 puanda fazla bir düşüş göstermiştir. 

Türkiye’de yerel seçimlere katılım oranındaki azalma, Mut’ta yerel seçimlere katılım oranının 

4 katı kadardır. Bütün bunlara rağmen yine de Mut’ta 2004 yerel seçimlerine katılım oranı, 

Türkiye ortalamasının üzerindedir (yüzde 8). 

Tablo 20: 2004 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

BAĞIMSIZ 33.69  

AK PARTİ 24.36  

MP 21.53  

CHP 12.90  

DSP 2.32  

MHP 2.24  

BTP 1.24  

DYP 0.95  

SP 0.57  

GP 0.18  

BBP 0.01  

TOPLAM  100  

Kaynak: YerelNET (2015). 

Türkiye’de 2004 yerel seçimlerine 21 partinin iktidar mücadelesine girdiği bilinmesine rağmen 

Mut’ta bu 21 partiden sadece 9 tanesi seçim yarışına girmişti. Bu partilerin oy oranlarına 

baktığımızda başa baş mücadele eden partilerin bağımsızlar ve AK PARTİ arasında olduğu 

görülmektedir ancak AK PARTİ, istediği başarıyı elde edememiştir. Mut’ta bağımsız olarak 

aday olan Selahattin Arslan, 2004 döneminde de son belediye başkanlığı görevini yürütmüştür. 

Tablo 21: 2004 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 

2004 

Sağ Partiler Toplamı  50.09 

Sol Partiler Toplamı  15.42 

Diğerleri   33.69 

Toplam   100 

 

Muhafazakâr demokrat bir parti kimliği ile siyaset sahnesine yeni katılan Adalet ve Kalkınma 

Partisi (AK PARTİ), Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde girdiği ilk yerel seçimlerde, 

görkemli bir seçim başarısına imza atmıştır. Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra, bu 
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partiden ayrılan yenilikçi kanadın, 14 Ağustos 2001 tarihinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın 

liderliğinde kurdukları AK PARTİ, ilk yerel seçim sınavında, tarihte tekrarı zor bir başarıya 

imza atmıştır. Kuruluşunun üzerinden daha 3 yıl bile geçmeden, yerel seçimlere giren AK 

PARTİ, Türkiye genelinde belediye başkanlıklarının yüzde 55’ten fazlasını kazanmayı 

başarmıştır (Arslan, 2015: 46).  

 

3.10. 2009 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 

2009 yerel seçimleri, 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşmiştir ve bu seçime 19 parti katılmıştır. 

Türkiye ve Mut’ta, 2009 yılında seçimlere katılım oranları arasında bir tezatlık vardır. Türkiye 

seçimlerine katılım oranı 2004’te 75.28’ten 85.20’ye yükselirken, Mut’ta 2004 seçimlerine 

katılım oranı 83.18 iken 2009’da 82.76 olması bu tezatlığı kanıtlar. Buradan da anlaşılacağı 

üzere bu seçimlerde, Mut’ta yerel seçimlere katılım oranı, Türkiye ortalamasının altında 

gerçekleşmiştir.  

Harita 1: Ülke Genelinde Belediye Başkanlıklarının Partilere Dağılımı 

 

Kaynak:YerelNET(2015),  

http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclari/index.php?yil=2009  

2009 yılı belediye başkanlıkları yerel seçimlerinde çoğu belediyede AK PARTİ büyük bir 

farkla CHP’yi geride bırakarak iktidara gelmiştir. Haritada da, Türkiye’nin kıyıları ve Doğu 

Anadolu’nun belli bir kesimi dışında hep AK PARTİ’nin egemen güç konumunda olduğu 

görülmektedir. 2009 il belediye başkanlığı seçimlerinde AK PARTİ’nin oy oranı 38.70, 

CHP’nin oy oranı 24.63, MHP’nin oy oranı 16.54 olduğu bilinmektedir. AK PARTİ, 2004’te 

seçimlerde elde ettiği başarıyı bu seçim döneminde devam ettirmiş ve bundan sonraki seçim 

döneminde de devam ettirecektir.  

http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclari/index.php?yil=2009


181 

 

Tablo 22: 2009 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

AK PARTİ 35.97 32.15 

CHP 26.71 26.09 

MHP 16.39 19.88 

DSP 15.34 13.88 

DP 4.38 6.40 

SP 0.96 1.59 

BTP 0.25 - 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET (2015). 

2009 yerel seçimleri temelinde Mut sonuçlarını belediye başkanlığı ve belediye meclisi 

temelinde incelediğimizde her ikisinde de AK PARTİ’nin iktidar konumunda olduğu 

görülmektedir. AK PARTİ’nin belediye başkanlığı seçimlerindeki oy oranı yüzde 35.97 iken, 

belediye meclisi seçimlerindeki oy oranının 32.15 olduğu görülmektedir (Tablo 22). 2009 

seçimlerinde en çekişmeli mücadele. AK PARTİ ile CHP arasındadır. Bu seçim döneminin 

galibi olan AK PARTİ’nin başkanı Murat Orhan’dır. AK PARTİ ve CHP arasındaki 

mücadeleden daha çekişmeli olanı ise MHP ve DSP arasında geçmiştir. MHP’nin belediye 

başkanlığı seçimlerindeki oy oranı 16.39 iken, DSP’nin 15.34 olması bu durumun kanıtıdır. Bu 

dönemde Mut’ta, belediye meclisi seçim sonuçları, belediye başkanlığı seçimleriyle paraleldir 

ve partilerin sıralamasında herhangi bir değişiklik yoktur.   

Tablo 23: 2009 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

 

2009 

Sağ Partiler Toplamı 60.03 57.95 

Sol Partiler Toplamı 39.97 42.05 

Diğerleri  0 0 

Toplam  100 100 

 

 Mut’ta 2009 yerel seçimlerinin siyasi yelpazeye göre dağılımı incelendiğinde dikkat 

çekici sonuçlarla karşılaşılır. Tabloda da görüldüğü gibi belediye meclisi seçimlerinde sağ 

partilerin oy oranının yüzde 60’tan fazladır. Bu da, Mut’un siyasi yapısı içinde sağ partilerin 

nasıl bir yükseliş içerisinde olduklarının göstergesidir. Belediye meclisi seçimlerindeki sağ 

partilerin oy oranındaki artışın, belediye başkanlığı seçimleri için de geçerli olduğu 

görülmektedir. Tabloda belediye başkanlığı seçimleri incelendiğinde sağ partilerin oranının 

(yüzde 57.95), sol partilerin oranından (yüzde 42.05) yaklaşık 16 puan fazla olduğu 
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görülmektedir (Tablo 23). Sonuç olarak sağ partiler sürekli olarak oy oranında bir artış 

yaşamaktadır, sol partiler ise sürekli bir düşüş yaşamaktadırlar.   

 

3.11. 2014 Yerel Seçim Sonuçları 

 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimler Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi 

için yapılmıştır ve bu seçimlere katılım oranı 2009 yılına göre yaklaşık yüzde 5 oranında 

artmıştı. 2014 yerel seçimlerine katılım oranı yüzde 89.15 olmuştur. Mut’ta da Türkiye ile 

paralel bir durum söz konusudur. Ancak, Mut’ta katılım oranı (yüzde 93.77), Türkiye’deki 

katılım oranından bir hayli fazladır. Mut bu katılım oranıyla ilk defa yüzde yüzlük bir orana bu 

kadar yaklaşmıştır.  

Harita 2: Ülke Genelinde Belediye Başkanlıklarının Partilere Dağılımı (2014) 

 

Kaynak:YerelNET(2015), 

http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclari/index.php?yil=2014   

 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde, Türkiye’nin siyasi yapısını harita üzerinde 

incelediğimizde de, en çok seçmen desteği alan 3 partinin Adalet ve Kalkınma Partisi, 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi olduğu görülmektedir. Bu ilk üç sırayı 

işgal eden partilerin sıralaması 2009 seçimlerinde de aynıdır. Bu seçim döneminde AK 

PARTİ’nin oy oranı 44.27, CHP’nin oy oranı 28.64 ve MHP’nin oy oranı 15.82 ve geri kalan 

partilerin toplam oy oranı 12.37’dir. 

Tablo 24: 2014 Yılı Yerel Seçimleri Mut Sonuçları 

 

Partilere Göre Oy Dağılımı(%) 

Mut (Belediye Başkanlığı) Mut (Belediye Meclisi) 

http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclari/index.php?yil=2014
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MHP 38.96 39.2 

AK PARTİ 33.22 32.4 

CHP 25.98 26.18 

SAADET 1.33 1.72 

DP 0.29 0.3 

MP 0.12 0.1 

BTP 0.11 0.1 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: YerelNET (2015). 

Türkiye’nin siyasi durumunun ardından Mut’ta yerel seçimlerdeki siyasi durum incelendiğinde, 

Mut ve Türkiye genel parti sıralamasının birbiriyle aynı olmadığı görülmektedir. Çünkü Mut’ta 

partilerin sıralaması MHP, AK PARTİ ve CHP şeklindedir. Mut’ta yapılan belediye başkanlığı 

seçiminde, yüzde 38.96’lık bir oy oranı ile MHP birinci olmuştur. MHP’nin ardından yüzde 

33.22’lik bir oranla AK PARTİ gelmektedir (Tablo 24). Tablodaki oy oranlarından da 

anlaşılacağı üzere MHP ve AK PARTİ arasında çok büyük bir oy farkı yoktur. Mut’ta MHP’nin 

birinci olmasıyla birlikte Nebi Yılmaz belediye başkanı olmuştur.  

Mut’ta AK PARTİ’nin, belediye başkanlığı ve belediye meclisi oy oranları arasında çok büyük 

bir farklılık olmamasına rağmen, belediye meclisi seçimlerinde oy oranının (yüzde 32,4), 

belediye başkanlığı oy oranına (yüzde 33.22) göre düşürdüğü görülmektedir. MP, BTP gibi 

partiler yeni ortaya çıktığı için oy oranları çok azdır ama DP, bir önceki seçim döneminde 4.38 

oranında bir oy oranına sahipken, 2014 seçimlerinde oy oranını 0.29’lara kadar düşürmüştür. 

 Tablo 25: 2014 Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

 Mut Sonuçları 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

2014 

Sağ Partiler Toplamı 73.82 74.03 

Sol Partiler Toplamı 26.18 25.98 

Diğerleri  0 0 

Toplam  0 100 

 

2014 yerel seçimlerinde Mut özelinde siyaset sahnesinde nasıl bir değişim ve dönüşüm 

olduğunu anlayabilmek için 2009 yerel seçimlerini bilmek faydalı olacaktır. 2009 yerel 

seçimlerinde belediye meclisi seçimlerinde, oy oranlarının siyasi yelpazeye göre dağılımı 

incelendiğinde, sağ partilerin büyük bir başarı elde ettikleri söylenebilir. Bu dönemde sağ 

partiler oy oranlarını 14 puan arttırmışlardır. Böylece sağ yelpazenin oy oranı yüzde 73.82 

olmuş, sol yelpaze oy oranı da yüzde 26.18’e kadar gerilemiştir (Tablo 25).  
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2014 belediye başkanlığı seçimleri açısından tablo incelendiğinde sağ partiler oy oranlarını 

olağanüstü bir biçimde arttırırken (yüzde 57.95’ten yüzde 74.03’e), sol partilerin ise oy 

oranlarını olağanüstü biçimde düşürdükleri (yüzde 42.05’ten yüzde 25.98’e) görülmektedir. 

Son olarak sağ yelpazenin belediye başkanlığı seçimlerindeki oy oranı belediye meclisi 

seçimlerindeki oy oranından fazla iken, sol partilerin belediye başkanlığı seçimlerindeki oy 

oranı belediye meclisi seçimlerindeki oy oranından düşüktür.  

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Tablodaki veriler incelendiğinde, 1963’ten bu yana yapılan seçimlerde sağ partiler ve sol 

partilerin kazandıkları seçim dönemlerinin birbiriyle eşit olduğu görülmektedir. Ancak tabloda 

belediye başkanlığı seçimleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde son iki dönemdeki (2009, 

2014) belediye başkanlarının sağ yelpazeden olduğu görülmektedir. Bu partilerin dâhil olduğu 

sağ kanadın da 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde sol partilere göre oldukça önemli bir zafer 

kazanmışlardır.  

Tablo 26: 1963’ten 2015’e Mut’ta Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı 

Oyların Siyasi Yelpazeye Göre Dağılımı Yerel Seçimler (%) 

Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı 

2014 Sağ Partiler Toplamı - 74.03 

Sol Partiler Toplamı - 25.98 

Diğerleri  - 0 

2009 Sağ Partiler Toplamı 60.03 57.95 

Sol Partiler Toplamı 39.97 42.05 

Diğerleri  0 0 

2004 Sağ Partiler Toplamı - 50.09 

Sol Partiler Toplamı - 15.42 

Diğerleri  - 33.69 

1999 Sağ Partiler Toplamı 57.95 56.83 

Sol Partiler Toplamı 42.05 43.17 

Diğerleri  0 0 

1994 Sağ Partiler Toplamı 53.46 53.11 

Sol Partiler Toplamı 46.54 46.89 



185 

 

Diğerleri  0 0 

1989 Sağ Partiler Toplamı 44.25 43.91 

Sol Partiler Toplamı 55.75 56.10 

Diğerleri  0 0 

1984 Sağ Partiler Toplamı 48.32 47.82 

Sol Partiler Toplamı 51.68 52.18 

Diğerleri  0 0 

1977 Sağ Partiler Toplamı 39.50 39.98 

Sol Partiler Toplamı 50.85 50.71 

Diğerleri  9.65 9.71 

1973 Sağ Partiler Toplamı 40.38 - 

Sol Partiler Toplamı 57.55 - 

Diğerleri  2.07 - 

1968 Sağ Partiler Toplamı 52.23 48.95 

Sol Partiler Toplamı 39.19 40.45 

Diğerleri  8.59 10.60 

1963 Sağ Partiler Toplamı 54.92 - 

Sol Partiler Toplamı 45.08 - 

Diğerleri  0 - 

 

Türkiye’de yerel seçimlerde, Türkiye ve Mut arasında partilerin nasıl bir oy oranına sahip 

olduğu daha önce anlatıldığı için, burada bu oy oranlarına değinilmeyecektir. Sağ ve sol 

partilerin oranını Türkiye genelinde ele aldığımızda Türk toplumunun siyasi yapısında sağ 

yelpazenin çoğunlukla üstün olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak da, sağ siyaset geleneği 

siyaset mücadelesinde daha avantajlı konumdadır. Bir başka ifadeyle, söz söyleme hakkı 

çoğunlukla sağ yelpazenindir (Tablo 26).  

Mut’un siyasi ve Türkiye’nin siyasi yapısı yerel seçimler bağlamında birbiri ile paralellik 

göstermektedir. Türkiye’de sağ yelpaze güç kazandığında Mut’ta da aynı durum yaşanmakta, 

sol yelpaze güç kazandığında Mut’ta da aynı durumun yaşanması bunun örneğidir. Ancak sağ 

yelpaze güç kazanmış olmasına rağmen bazen lider kanat olamamaktadır. Mut ve Türkiye 

arasındaki en göze çarpan fark, Mut’ta seçimlere katılım oranının, hemen her zaman, Türkiye 

ortalamasının üzerinde olmasıdır. 
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Özet 

 Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin 

kültürel birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli yaşam alanlarındandır. 

Akdeniz Bölgesi’nin başlıca yerleşim yerleri arasında Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 

Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye illeri ile bu illerimizin ilçeleri sayılabilir. 

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kahramanmaraş, oldukça zengin bir tarihi ve kültürel 

birikime sahiptir. 2018 yılı TÜİK-ADNKS verilerine göre, 2017 yılı itibariyle 

Kahramanmaraş’ta toplam 1.127.623 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 555.512’si kadınlardan, 

572.111’i de erkeklerden müteşekkildir. İlin nüfus piramidi içinde en büyük nüfus dilimini 

110.922 kişi ile 5-9 yaş grubundan bireyler oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Havzası’nın en önemli illerinden biri olan 

Kahramanmaraş’ın kalkınma sürecinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK)’nun rolü ve işlevi üzerinde durulacak. Betimleyici sosyolojik bir bakış açısı ile 

gerçekleştirilen araştırmada, temel veri toplama tekniği olarak doküman araştırması ve arşiv 

taraması teknikleri kullanıldı.       

Anahtar Sözcükler: Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz Havzası, Nüfus, TKDK, 

Toplum Kalkınması, Kırsal Kalkınma. 
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The Role and Function of the Agriculture and Rural Development Support Institution 

(ARDSI): Kahramanmaraş Example 

Mediterranean Coast, with its rich historical heritage, unique natural beauty and rich 

cultural heritage not only of Turkey, one of the world's most important habitats. The main 

settlements of the Mediterranean Region are Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 

Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye and the counties of these provinces. 

Kahramanmaraş, located in the Mediterranean Region, has a rich historical and cultural 

background. As of 2017, a total of 1,127,623 people live in Kahramanmaraş according to 

Turkstat-ABPRS data. Of this population, 555,512 consisted of women and 572,111 were men. 

Among the population pyramid of the province, the largest group of the population is 110.922 

people and 5-9 age group. 

In this study, in the development process of Kahramanmaraş, one of the most important 

cities of the Eastern Mediterranean Basin, the role and function of the Agriculture and Rural 

Development Support Institution (ARDSI) will be emphasized. In the research conducted with 

a descriptive sociological point of view, document research and archive scanning techniques 

were used as basic data collection technique. 

Key Words: 

Kahramanmaraş, Mediterranean Region, Eastern Mediterranean Basin, Population, ARDSI, 

Community Development, Rural Development. 

 

GİRİŞ  

Kır ve kırsal kalkınma olguları, hemen her toplumda olduğu gibi günümüz Türk 

toplumunda da ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye’de de, tarım politikaları içinde kırsal 

kalkınmanın önemi her geçen gün artmaktadır (Bahtiyar, 2014: 306). Antalyalı’nın da ifade 

ettiği gibi, kırsal alanlarda yaşayan bireylerin toplumsal ve ekonomik refahı ile yaşam kalitesini 

artırma süreci olarak da tanımlanabilen kırsal kalkınma, Türkiye’nin kalkınma atılımının temel 

politika alanlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda tarım ve kırsal kalkınma, bir taraftan 

gıda üretimi sağlarken diğer yandan da iş ve istihdam alanları açarak, kırsal alanda yaşayan 

insanların ekonomik ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamayı hedefler (TKDK, 2018). 

Türkiye’nin kırsal kalkınma çabaları, AB süreci ile ayrı bir boyut ve ayrı bir önem 

kazanmıştır. Zira bu bağlamda Avrupa Birliği, aday ülkelere, katılım öncesinde, kırsal kalkınma 
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amacına yönelik olarak önemli katkılar sağlamaktadır (Bahtiyar, 2014: 307). AB’nin aday ve 

potansiyel aday ülkelere yönelik olarak sağladığı katılım öncesi yardımlar, büyük oranda 

kurumsal yapılanma temelli olmaktadır. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, Helsinski 

Zirvesinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığının teyit edilmesiyle yeni bir boyuta ulaşmıştır 

(Bahtiyar, 2014: 309). Bu bağlamda AB, diğer aday ülkelere de sağlamış olduğu, Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracından biri olan “Kırsal Kalkınma” bileşenini, 2010 yılından itibaren 

Türkiye’de de, uygulamaya koymuştur (Gülçubuk vd., 2016: 1). Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne 

katılım müzakerelerinin 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı’nın müzakerelere açılması 

için belirlenen öncelikli kriterlerden biri, AB gereklerine uygun olarak akredite edilmiş bir 

IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma Bileşeni) Ajansının kurulmasıdır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Betimleyici sosyolojik bir bakış açısı ile gerçekleştirilen araştırmada, temel veri toplama 

tekniği olarak doküman araştırması ve arşiv taraması teknikleri kullanıldı. Bu bağlamda özellikle 

Türkiye İstatistik Kurumu ile öteki kurum ve kuruluşlarının doküman ve arşivlerinden 

faydalanıldı. Ana veri kaynaklarından birisi de hiç kuşkusuz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu (TKDK)’nun kayıt ve dokümanları oldu. 

 

TKDK’NIN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 

Türkiye’nin kırsal kalkınma çabalarına destek olmak amacına yönelik olarak, Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 4 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile IPARD Ajansı 

olarak faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Müteakip süreçte, Avrupa Komisyonu 

tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda IPARD fonlarının yönetim yetkileri 

TKDK’na devredilmiştir.  

Daha net bir anlatımla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı bir kurumu olarak 

kurulan TKDK, IPA beşinci bileşeni olan IPARD Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi amaçlı 

fonların kullanımı ile ilgili yetkilerin tamamını, 2008 yılında AB’den devralmıştır (Bahtiyar, 

2014: 314). Bu tarihten itibaren de TKDK, desteklenecek kırsal alanları (illeri) ve sektörleri 

belirleyen IPARD programları temelinde, Türkiye’ye tahsis edilen fonların IPARD I (2007-

2013) ve IPARD II (2014-2020) dönemlerinde kullanılmasından sorumlu kurum olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedir (TKDK, 2018). 
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TKDK’NIN ÖRGÜTSEL YAPISI 

 Bu yönüyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bir bakıma, 

AB’ne uyum sağlama sürecinde Türkiye'nin, kırsal kalkınma ve tarım konusunda gelişme 

çabaları (Furat, 2013) bağlamında yeni kurallar ve politikalar üretmek, kırsal kalkınma ve 

tarımsal politikaları yeniden tasarlamak ve yeniden yapılandırmak hedefleri ile uyumlu olarak 

ortaya çıkmıştır. Üyelik sürecinde, AB tarafından Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali 

yardımlar çerçevesinde gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında üreticilere sağlanacak hibe 

destekleri IPARD altında verilmektedir (Gülçubuk vd., 2016: 2). 

 

Şema 1: TKDK Organizasyon Şeması 
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Kaynak: TKDK (2018), http://www.tkdk.gov.tr/Kurumsal/OrganizasyonSemasi  

 

Tablo 1: TKDK Çalışan Durumu 

http://www.tkdk.gov.tr/Kurumsal/OrganizasyonSemasi
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Kaynak: TKDK (2018), http://www.tkdk.gov.tr/Kurumsal/CalisanProfili  

 

Kuruluş teşkilat şemasında da görüldüğü gibi, TKDK merkez teşkilâtı genel 

boyutlarıyla ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet biriminden 

oluşur. Kurumun ana hizmet birimlerini Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü, Finansman 

Genel Koordinatörlüğü; Danışma ve denetim birimleri ise Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim 

Koordinatörlüğü’nden oluşmaktadır. Kurumun yardımcı hizmet birimi olarak da Destek 

Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü görev icra eder.  

Kurumun taşra teşkilâtının temelini ise il koordinatörlükleri oluşturur. Taşra 

teşkilatında, il koordinatörlükleri bünyesinde destek hizmet uzmanı, proje başvuru birim amiri, 

ödeme birim amiri ve yerinde kontrol amiri ve diğer destek elemanları görev icra ederler. 

 

TKDK’NIN TÜRKİYE’NİN KALKINMA SÜRECİNDE YERİ VE ÖNEMİ 

http://www.tkdk.gov.tr/Kurumsal/CalisanProfili
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 “Ulusal ve uluslararası alanda saygın, güçlü kurumsal kapasiteyle kırsal kurum olmak” 

vizyonu temelinde hareket eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ya da kısa 

adıyla TKDK, 2011 yılından bu yana Türkiye’de kırsal kalkınmanın sağlanması, tarımsal 

verimliliğin artırılması ve yerel kaynakların harekete geçirilmesi amacıyla girişimcilere 

oldukça önemli desteklemelerde bulunmaktadır (Gülçubuk vd., 2016: 2). 

TKDK, 2016 yılına kadar, 42 il sınırları dâhilinde et ve süt besiciliği, et ve et ürünleri, 

süt ve süt ürünleri, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama, çiftlik faaliyetlerini 

geliştirme, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, yerel ürünler, kırsal 

turizm ve kültür balıkçılığı ile ilgili yatırım yapan girişimcilere oldukça önemli hibe destekleri 

vermiştir. Bu bağlamda, 27.02.2016 tarihinde, 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin 

Karar” ile 42 ilde verilen desteklerin, Türkiye’nin tamamına kapsayacak şekilde 81 ile 

yaygınlaştırılmasına yönelik planlamalara gidilmiştir (Gülçubuk vd., 2016: 2). 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun temel hedefi, 

Türkiye’nin tarım ve kırsal kalkınmasını desteklemek ve bu sürece katkıda bulunmaktır. 

Kalkınmada sürdürülebilirlik ise ayrı bir önem ve ehemmiyet arz eder. Bu bağlamda 

TKDK’nun kuruluş felsefesinin özünde, Türkiye’de sürdürülebilir kırsal kalkınmanın 

sağlanmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca yönelik yürütülen faaliyetlerin nihai amacı ise kırsal 

alanların varlığının devamını sağlamak, kır ile kent arasındaki gelişmişlik farkının ve kırdan 

kente göçü azaltmak, kırsal alanda yaşayanlara adil yaşam koşulları sağlamak, bu sürece yerel 

yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin katılım ve katkılarını arttırmaktır (TKDK, 2017). 

Üstlendiği amaçlar doğrultusunda TKDK, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım öncesi 

dönemdeki önceliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak 

bağlamında tarımsal işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlar. Bu süreçte, IPARD 

programı çerçevesinde 42 ilde; tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım 

alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine 

hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlamak gibi çok önemli bir görev icra eden 

bir kurum olma hüviyetine sahiptir (TKDK, 2018: 6). 

TKDK, Avrupa Birliği tarafından ülkemize tahsis edilen fonların, IPARD I (2007-2013) 

ve IPARD II (2014-2020) dönemlerinde kullanılmasından sorumlu ve yetkili kurumludur. Bu 

çerçevede IPARD I programı kapsamında Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, 

Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, 

Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat illeri olmak üzere toplam 20 ile destek 
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sağlanmıştır. Bu sürecin başarı ile gerçekleşmesinin ardından destek kapsamı genişletilmiş ve 

20 ile 22 il (Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, 

Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, 

Muş, Nevşehir, Uşak) daha ilave edilerek, kırsal ve tarımsal destek sağlanan il sayısı toplamda 

42’ye yükseltilmiştir. Bütün bu gelişmeler TKDK’nu, özelde Türkiye’nin kırsal kalkınması 

sürecinde ve genelde de ülkenin topyekûn toplumsal kalkınmasında merkezi kurumlardan biri 

konumuna taşımıştır. 

 

Tablo 2: IPARD I Programı Bütçesinin Tedbirlere Göre Nihai Dağılımı 

 

Kaynak: TKDK, 2017: 15. 

IPARD 1 programı süresince, kapsam dâhilindeki illerde başta süt besiciliği ile kırmızı 

ve kanatlı eti olmak üzere et besiciliğine; işleme ve pazarlama sektöründe et, süt, meyve-sebze 

ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına; küçük çiftçilere yönelik olarak ise kırsal 

ekonomik faaliyetler kapsamında arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, yerel 

ürünler ve el sanatları ile kırsal turizm ve kültür balıkçılığına yönelik yatırımlara önemli 

destekler sağlanmıştır.  

Tablo 3: IPARD I Programı ile Desteklenen Alt Tedbirler 
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Kaynak: TKDK, 2017: 16. 

 

Bu süreçte toplam 10.693 yatırımcı ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcıların, toplam 

büyüklüğü 6,7 milyar TL’yi bulan yatırımların, TKDK tarafından 3,15 milyar TL’lik hibe 

desteği verilmiştir. Bu bağlamda 57 binden fazla kişiye de iş ve istihdam imkânı sağlanmıştır. 

Tablo 4-a: IPARD II Programı ile Desteklenen Tedbirler (Sektörler) 
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Tablo 4-b: IPARD II Programı ile Desteklenen Tedbirler (Sektörler) 
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Tablo 4-c: IPARD II Programı ile Desteklenen Tedbirler (Sektörler) 
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Kaynak: TKDK, 2017: 16. 

“2014-2020 dönemi IPARD Programı” ise 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu 

tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Gülçubuk vd., 2016: 1). 2014-2020 dönemini 

kapsayan IPARD II Programı dâhilinde üreticilere 801 milyon Avro AB katkısı ve 244 milyon 

Avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere, toplamda 1 milyar 45 milyon Avro hibe 

kullandırılması planlanmaktadır. Desteklenecek ana alanlar şu başlıklar altında toplanabilir: 

“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar”, “Tarım ve Balıkçılık 

Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” ve 

“Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme”. 
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IPARD II Programına, IPARD I Programında yer almayan manda sütü, kaz, yumurta 

tavukçuluğu, mantar ve misel, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları da dâhil 

edilmiştir (TKDK, 2017: 17). 

 

KAHRAMANMARAŞ’IN KIRSAL KALKINMA SÜRECİNDE TKDK  

Akdeniz Bölgesi, doğal zenginlikleri, tabii güzellikleri, iklimi, tarihi ve zengin kültürel 

birikimiyle dünyanın en nadide coğrafyalarından biri olarak nitelendirilmeyi fazlasıyla hak 

eder. Akdeniz Bölgesi bünyesinde Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, 

Mersin, Osmaniye illerini barındırır. 

Akdeniz Bölgesi’nin, özellikle de Doğu Akdeniz Havzası’nın önemli yerleşim 

birimlerinden biri olan Kahramanmaraş da, oldukça zengin bir tarihi ve kültürel birikime ev 

sahipliği yapar. 2018 yılı TÜİK-ADNKS verilerine göre, 2017 yılı itibariyle Kahramanmaraş’ın 

toplam nüfusu 1.127.623 kişidir.  İl nüfusunun 555.512’sini kadınlar, 572.111’ini de erkekler 

teşkil eder. İlin nüfus piramidi içinde en büyük nüfus grubunu 110.922 kişi ile 5-9 yaş 

grubundan bireyler oluşturur (TÜİK, 2018). Yaklaşık 7 yıl önce ilin nüfusu 1.044.816 kişidir. 

Bir başka ifadeyle, 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1.044.816’dır. 

Nüfusun 636.828’i şehirlerde, 407.988’i belde ve köylerde yaşamakta idi. Bu veriler 2010 

yılında şehirde yaşayanların oranını % 61, köyde yasayanların oranının da % 39 olduğuna işaret 

eder (TÜİK, 2010). 

İlin tarihi Hititler’e kadar uzanır. Araştırmalarda ortaya çıkan esereler yörede insan 

yerleşimlerinin Üst Paleolotik çağda başladığını, Neolitik ve İlk Tunç çağlarında sürdüğüne işaret 

etmektedir. Bu bölge Orta Tunç Çağında (İ.Ö. 2000-1500), Suriye ve Mezopotamya'yı Kapadokya 

ile Anadolu'ya bağlayan önemli kervan yolları üzerinde yer aldığına işaret etmektedir. İlçeleri 

arasında Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Göksun, Andırın, Pazarcık, Çağlayancerit, 

Ekinözü, Nurhak, Türkoğlu yer alır. 37-38 kuzey paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında 

yer alan Kahramanmaraş ili, 14.346 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye'nin 11. büyük ili 

konumundadır. İlin kuzey bölümleri dağlarla kaplıdır.  (Kahramanmaraş Valiliği, 2018).  

İlin ekonomik yapısı içinde tarım, tarıma dayalı sanayi, hayvancılık ve küçük el sanatları ve ticaret 

önemli yer tutar. Kahramanmaraş ekonomik yapısı içinde sanayi alanında tekstil ve konfeksiyon, 

gıda ve metal sanayi tesislerinin ön plandadır (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2014).  
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İlin ekonomik yapısı içinde tarım ve hayvancılık teşkil ettiği önemden yola çıkılarak bu 

çalışmada, Doğu Akdeniz Havzası’nın en önemli illerinden biri olan Kahramanmaraş’ın kalkınma 

sürecinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nın rolü ve işlevi üzerinde 

duruldu. Daha önce de ifade edildiği gibi TKDK, Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye tahsis 

edilen fonların IPARD I (2007-2013) ve IPARD II (2014-2020) dönemlerinde 

kullanılmasından sorumlu kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda çalışmada, 

özellikle IPARD II (2014-2020) döneminde Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilen yatırımlar 

üzerinde duruldu. 

 

Tablo 5: Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü Yatırımları (IPARD II) 

Desteklenen 

sektörler 

Proje 

sayısı 

Toplam 

yatırım 

miktarı             

(Milyon TL) 

Toplam Hibe 

Miktarı            

(Milyon TL) 

Ödemesi 

biten proje 

sayısı  

Ödenen Hibe 

Miktarı 

(Milyon TL) 

Et Üreten Tarımsal 

İşletmeler (Kırmızı 

Et) 

6 8,7 5,1 5 3,9 

Süt ve Süt 

Ürünlerinin İşl. ve 

Paz.  

8 30,7 12,4 0 0,0 

Meyve ve Sebzelerin 

İşl. ve Paz. 

3 13,7 6,0 0 0,0 

Bitkisel Üretimin 

Çeş. ve Bitkisel 

Ürünlerin İşl. ve Paz. 

24 2,6 1,5 24 1,5 

Kırsal Turizm 3 3,8 2,4 2 1,4 

Yenilenebilir Enerji 2 4,1 2,0 2 1,9 

TOPLAM 46 63,6 29,40 33 8,7 
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 Tablo 5’te de görüldüğü, Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğünce, Kahramanmaraş’ta, 

IPARD 2 kapsamında, 6 temel sektörde toplam 46 projeye destek verilmiştir. Bu kapsamda 

gerçekleştirilen yatırım miktarı 63 milyon Türk Lirasından fazladır. Bu 46 projeden 33 tanesi 

tamamlanmış durumdadır (TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü 2018).  

 

Tablo 6: Kahramanmaraş IPARD Hibelerinin İlçe Bazında Dağılımı (IPARD II) 

 

İlçe adı 
Proje 

sayısı 

Toplam yatırım 

miktarı                     

(Milyon TL) 

Toplam Hibe 

Miktarı                 

(Milyon TL) 

Ödemesi biten 

proje sayısı              

Ödenen Hibe 

Miktarı (Milyon 

TL) 

Afşin 7 3,1 1,9 7 1,5 

Andırın 1 0,0 0,0 1 0,0 

Çağlayancerit 1 1,1 0,7 0 0,0 

Dulkadiroğlu 3 12,7 4,5 1 0,5 

Ekinözü 1 0,1 0,1 1 0,1 

Elbistan 19 11,0 5,50 18 3,2 

Göksun 3 11,2 4,9 0 0,0 

Onikişubat 9 23,2 11,1 4 3,3 

Pazarcık 2 1,2 0,7 1 0,1 

Nurhak 0 0,0 0,0 0 0,0 

Türkoğlu 0 0,0 0,0 0 0,0 

TOPLAM 46 63,6 29,4 33 8,7 

 

 

 Bu 46 proje, büyük ölçüde il geneline yayılmış durumdadır. Bununla birlikte, Tablo 

6’da da görüldüğü gibi, özellikle proje sayısı bakımından Elbistan, Onikişubat ve Afşin 
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ilçelerinde bir yoğunlaşma görülür. Yatırım miktarı bakımında ise Onikişubat ilçesi başı çeker. 

Onu Dulkadiroğlu, Elbistan ve Göksun takip eder. 

 

Tablo 7: Kahramanmaraş’ta Hibelerin Yıllara Göre Dağılımı (IPARD II) 

 

Yılı 
Toplam Yatırım Tutarı                     

(Milyon TL) 

Toplam Hibe Miktarı                 

(Milyon TL) 

Ödenen Hibe Tutarı         

(Milyon TL) 

2017 30,0 15,9 1,4 

2018 33,6 13,5 7,3 

TOPLAM 63,6 29,4 8,7 

 

Yatırımların yıllara göre dağılım incelendiğinde de önemli bulgularla karşılaşılır. Tablo 

7’de de görüldüğü gibi, 2017 yılında il genelinde, IPARD 2 kapsamında yapılan yatırımların 

toplam değeri 30 milyon TL’yi bulmuştur. Bu yatırımların yarıdan fazlası ise yatırımcılara hibe 

olarak verilmesi planlanmıştır. 2018 kapsamında ise yatırımlarda yüzde 10’u aşan bir artış 

gözlemlenir. 

 

Tablo 8: Kahramanmaraş’ta IPARD II Çağrı Bazlı Hibe Ödemeleri 

 

Çağrı 

Dönemi 

Alınan 

Toplam 

Başvuru 

sayısı 

İmzalanan 

Sözleşme 

Sayısı 

Toplam 

yatırım 

miktarı             

(Milyon 

TL) 

Toplam 

Hibe 

Miktarı            

(Milyon 

TL) 

Ödemesi 

biten 

proje 

sayısı  

Ödenen 

Hibe 

Miktarı 

(Milyon 

TL) 

Ödeme 

Miktarına 

Göre İller 

Arasında 

Sıralaması 

1 224 37 30,0 15,9 33 8,7 11 

2 11 9 33,6 13,5 - - - 

3 157 - - - - - - 

TOPLAM 392 46 63,6 29,4 33 8,7 - 
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 Yatırım projelerinin, Kahramanmaraş ili kapsamındaki durumu, dönemler bazında 

değerlendirildiğinde de dikkat çekici bulgularla karşılaşılır. Tablo 8’de de görüldüğü gibi, 

Kahramanmaraş’ta IPARD II Çağrılarının birinci ve ikinci döneminde, il genelinde toplam 235 

proje başvurusu olmuş ve bu bağlamda 46 sözleşme imzalanmıştır. Üçüncü dönem ile ilgili 

süreç devam ettiği için, bu projeler toplam değerlere yansıtılmamıştır (TKDK Kahramanmaraş 

İl Koordinatörlüğü 2018). 

 

KAHRAMANMARAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2018 HEDEFLERİ 

Baştan beri bütün bu anlatılanlar kapsamında, TKDK Kahramanmaraş il 

koordinatörlüğünün 2018 yılı hedefleri incelendiğinde şöylesi bir tablo ile karşılaşılır: 

 2018 Yılında IPARD II Dönemi 1. Çağrıda; 

o Kesinleşmiş 37 Proje için şu ana kadar 8,7 milyon TL hibe ödemesi yapılmış olup, 7,2 

milyon TL hibe ödemesi daha yapılacaktır. IPARD 2 1. Çağrı kapsamında, ödemesi yapılan 

hibe tutarı açısından K. Maraş 42 il içinde 11. sırada yer almaktadır. 

o Bu hibeler ile 30,00 milyon TL yatırım kazandırılacaktır. 

 

 2018 Yılında IPARD II Dönemi 2. Çağrıda; 

o Kesinleşmiş 9 Proje için 13,5 milyon TL hibe ödemesi yapılacak olup, bu hibeler ile 

33,6 milyon TL yatırım kazandırılacaktır. 

 

 2018 YILI İÇİN TOPLAMDA KAHRAMANMARAŞ’A; 

o 46 Projeye 29,40 milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır. 

o Bu hibeler ile 63,6 milyon TL yatırım kazandırılacaktır. 

 

KAHRAMANMARAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2018-2020 HEDEFLERİ 
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 Öte yandan, TKDK Kahramanmaraş il koordinatörlüğünün 2018-2020 yılı hedefleri ele 

alındığında ise çok daha iddialı bir tablo ile karşılaşılır. Bu süreçte 2018-2020 döneminde, 

Kahramanmaraş ili genelinde yaklaşık 350 adet projenin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu 

kapsamda verilmesi planlanan hibelerin toplam miktarı da 120 Milyon TL civarındadır. Bu 

hibeler ile il kırsalında yaklaşık 240 Milyon TL’lik bir yatırım programı gerçekleştirilecektir. 

Bu hibeler ile 1.500 insana yeni istihdam imkânı sağlanacaktır.   

Ayrıca IPARD hibelerinde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağı 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda il kapsamında, 40 yaş altında toplam 100 genç yatırımcı 

projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda toplamda 35 kadın yatırımcının 

desteklenmesi hedeflenmektedir. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Refah toplumlarının günümüzde ulaştıkları seviye, binlerce yıllık bir değişim ve 

gelişimin gelişim sürecinin üründür. Bu süreçte, insanlık açısından sosyal ve iktisadi açıdan 

hayati derecede önem arz eden üç önemli devrim vuku bulmuştur. Birincisi, tarım devrimi, 

ikincisi sanayi devrimi, üçüncüsü ise yüksek teknoloji ve hizmetler sektörüne dayalı üretken 

bir sistem olan sanayi sonrası ekonomiyi inşa amacını taşıyan enformasyon (bilgi) devrimidir 

(Macionis, 2012; 411-430; Arslan, 2012; 412-415). 

Bununla birlikte Maslow’un dile getirdiği, ihtiyaçlar hiyerarşisi (Maslow, 1943) gerçeği 

insanlığın gündeminde olmaya devam edecektir (Kula ve Çakar, 2015). Temel fiziksel 

ihtiyaçlar arasında dile getirilen yemek, içmek ve barınmak gibi ihtiyaçlar, dün olduğu gibi 

bugün de insanların en temel, en zaruri ve giderilmesi en öncelikli ihtiyaçları arasında ön plana 

çıkar. Ancak bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, sonraki basamaklardaki ihtiyaçlara sıra gelir. 

Bu insanlığın en temel ve en zaruri ihtiyaçlarının önemli bir bölümü, bugün bile kırsal alanlar 

kaynaklı bir şekilde karşılanmaktadır. 

Hal böyle olunca, toplumların geliştirilip kalkındırılması sürecinde kırsal alanlar 

oldukça büyük bir önem sahiptir. Kırı kalkındırmadan topyekûn toplumu kalkındırmak; kırsal 

alanların sorunlarını çözmeden de topyekûn toplumun sorunlarını çözmek neredeyse imkânsız 

olanaksızdır (Arslan, 2005).  

Kır ve köy olguları, bazı temel farklılıklar olsa da, dünyanın her toplumunda 

gözlemlenebilen evrensel sosyolojik olgular arasında yer alır. Arslan (2018)’ın da ifade ettiği 

gibi, toplum kalkınması ya da kırsal kalkınma sorunu, uzun yıllardan beridir gündemde olan bir 
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konudur. Hatta köy sorunu ya da kırsal kalkınma sorunu günümüzün en önemli makro ölçekli 

toplumsal sorunlarından biridir (Sanders, 2006). Bu sorun günümüz Türk toplumu açısından 

üzerinde önemle ve acilen durulması gereken sosyolojik olgulardandır. Günümüz Türk 

toplumunun yaşamakta olduğu gecekondulaşma, kentlileşememe, marjinalleşme, suç 

olaylarındaki hızlı artış... gibi birçok önemli toplumsal meselenin özünde, kırsal kalkınamama 

meselesinin yattığı aşikârdır. Bu sebeple, kırın geri kalmışlık sorununa çözüm getirilmeden 

öteki birçok toplumsal meseleye kalıcı çözümler üretilmesi bir hayli zor görünmektedir (Arslan, 

2018). 

Çok sayıda araştırmacı tarafından da vurgulandığı gibi (Schiavonir, 2005; Beaulieu, 

2005; Hobbs 1980; Martinussen, 1998; Sen, 1988), “kırsal kalkınma” olgusu çok boyutlu bir 

olgu olduğu için, farklı boyutları ön plana çıkartılarak çok sayıda tanımı yapılmıştır (Furat, 

2013). Bununla birlikte toplum kalkınması sürecinde en önemli unsur, küçük toplulukları 

kalkındırmak suretiyle topyekûn toplumu geliştirmektir. Toplum kalkınmasında öncelikli 

olarak, değişebilmek için yardım ve desteğe ihtiyacı olan kırsal (kent dışı) topluluklardan 

başlayarak kalkınmayı sağlamak hedeflenir (Arslan, 2011).  

Bu açıdan değerlendirildiğinde “toplum kalkınması”, “kırsal kalkınma” ve “köy 

kalkınması” gibi kavramlar birbirleri ile ilişkili olarak kullanılır. Bu hususlar dikkate alınarak 

toplum kalkınması, “sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan gelişmemiş toplumların sosyal-

kültürel ve ekonomik yapılarını değiştirip geliştirerek, onları daha iyi ve çağın gereklerine 

uygun bir yaşam düzeyine ulaştırmak amacıyla, halkın ilgi ve isteği, devletin yardım ve desteği, 

uzmanların da planlama, koordinasyon ve organizatörlüğünde gerçekleştirilen planlı ve örgütlü 

faaliyetler bütünü” şeklinde tanımlanabilir (Arslan, 2011: 19-20). 

Bu bağlamda günümüzde tarım, kır ve kırsal kalkınma olguları, diğer toplumlarda 

olduğu gibi günümüz Türk toplumunda da, son dönemlerde oldukça ön plana çıkmaya 

başlamıştır. Türkiye’de de, tarım politikaları içinde kırsal kalkınmanın önemi her geçen gün 

artmaktadır (Bahtiyar, 2014: 306). Antalyalı’nın vurguladığı gibi, kırsal alanlarda yaşayan 

bireylerin toplumsal ve ekonomik refahı ile yaşam kalitesini artırma süreci olarak da 

tanımlanabilen kırsal kalkınma, Türkiye’nin kalkınma atılımının temel politika alanlarından 

biri haline gelmiştir. Bu bağlamda tarım ve kırsal kalkınma, bir taraftan gıda üretimi sağlarken 

diğer yandan da iş ve istihdam alanları açarak, kırsal alanda yaşayan insanların ekonomik ve 

sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamayı hedefler (TKDK, 2018). 

Öte yandan Türkiye’nin kırsal kalkınma çabaları, AB tam üyelik süreci ile ayrı bir önem 

kazanmıştır. Çünkü Avrupa Birliği aday ülkelere, katılım öncesinde, kırsal kalkınma amacı 
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doğrultusunda son derece önemli destekler sağlamaktadır (Bahtiyar, 2014: 307). Bu bağlamda 

AB, diğer aday ülkelere de sağlamış olduğu, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından biri olan 

“Kırsal Kalkınma” programını, 2010 yılından itibaren Türkiye’de de, uygulamaya koymuştur 

(Gülçubuk vd., 2016: 1). Bu bağlamda AB gereklerine uygun olarak akredite edilmiş bir IPARD 

(Katılım Öncesi Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma Bileşeni) Ajansı kurulmuştur. 

Katılımcı kırsal kalkınma yaklaşımın (Furat, 2013) bir getirisi olarak, kırsal 

kalkınmanın aktörlerinin, özellikle hedeflenen grupların sürece aktif katılımına önem atfeden 

TKDK, kurulduğu tarihten itibaren hızlı bir gelişim ivmesi yakalamış olan TKDK günümüzde, 

Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde stratejik görevler icra, son derece etkin 

bir kurum haline dönüşmüştür.  

Bu bağlamda Türkiye genelinde 42 ilde olduğu gibi, Kahramanmaraş ili özelinde de; 

özelde kırsal kalkınma genelde ise topyekûn toplumsal kalkınma sürecinde, dinamo kurum 

konumuna gelmiştir. İl genelinde, IPARD 2 programı çerçevesinde, 2018-2020 yılını kapsayan 

süreçte hedeflediği, 350 projeye, 120 Milyon TL’lik hibe desteği ile oldukça önemli bir kırsal 

kalkınma sürecine imza atacakmış gibi görünmektedir. Bu hibeler ile il kırsalında yaklaşık 240 

Milyon TL’lik bir yatırım programı gerçekleştirileceği ve bu yatırımlar ile kırsal alanlarda 

1.500 kişiye yeni istihdam imkânı sunulacağı düşünüldüğünde, TKDK’nun Kahramanmaraş 

ilinin kalkınma sürecindeki rolü ve işlevinin önemi daha bir netlik kazanır. 
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İNSANİ İLİŞKİLER TEMELİNDE ADANA’DA YAŞAM KALİTESİ 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN1 

Tuğba KAN2 

Özet 3 

Toplum denilen soyut olgu, insanlar arasında gerçekleşen bilinçli, amaçlı, kasıtlı ve karşılıklı 

etkileşime dayalı ilişkilerden hayat bulur. Toplumsal hayat, normal koşullar altında kadın ve 

erkeğin birlikteliğinden vücut bulur. İnsan, toplumsal hayatta yaşamını sürdürebilmek için öteki 

insanlara muhtaçtır. İnsanın hayatında mutlu ve huzurlu olabilmesi, ancak ve ancak 

çevresindeki diğer öteki insanlarla etkin ve sağlıklı bireysel ilişkiler kurabilmesi ile 

mümkündür. 

Bu ilişkiler, bireylerin hayattan memnuniyet düzeyini ve yaşam kalitesini de büyük ölçüde 

etkiler. En genel manasıyla yaşam kalitesi bireylerin, öteki bireyler ile olan iletişim ve 

ilişkilerindeki memnuniyet durumu, toplumun kendisine sunduğu imkânların ve kamu 

hizmetlerinin yeterlilik düzeyi, ihtiyaç ve isteklerinin beklentilere paralel doğrultuda 

karşılanması gibi konular ile yakından ilişkilidir. Bu saptamaların ışığında araştırmada, insani 

ilişkiler temelinde yaşam kalitesi konusu ele alındı. Yaşam kalitesi olgusu incelenirken de 

özellikle cinsiyet ve yaşanılan yerleşim yeri değişkenleri dikkate alındı. 

Bu bağlamda toplumun, iki farklı cinsiyetten fertlerin bir arada mevcudiyetiyle vücut bulduğu 

düsturundan hareketle, seçilen değişkenler temelinde, kadınların yanı sıra erkeklerin içinde 

bulunduğu durum da incelendi. Bu sayede, kadınların ve erkeklerin durumlarında, cinsiyet 

temelli bir farklılaşmanın olup olmadığının da tespit edilmesi hedeflendi. 

Araştırmada örneklem grubu olarak Adana ili seçildi. Çalışmada ağırlıklı olarak ikincil veri 

analiz tekniği kullanıldı. Tasviri (betimleyici) bir sosyolojik çalışma türünden tasarlanan 

araştırmada, temel veri seti olarak TÜİK başta olmak üzere öteki kurum ve kuruluşlar ile diğer 

araştırmacıların ortaya koyduğu veriler, sosyolojik olarak analiz edildi. 

Anahtar Sözcükler: Adana, Beşeri İlişkiler, Yaşam Kalitesi, Akraba İlişkileri, Komşuluk 

İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileri. 
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The Life Quality In Adana At The Bases Of Human Relations 

Abstract 

The abstract phenomenon, called a society, comes to life through conscious, purposeful, 

intentional and interrelated relationships between people. Social life is the result of the union 

of men and women under normal circumstances. Human beings need other people to survive in 

social life. Human beings can be happy and peaceful, and only with effective and healthy 

individual relationships with other people around them. 

These relationships also greatly affect the level of satisfaction and quality of life of individuals. 

In general, the quality of life is closely related to the satisfaction level of the individuals and 

their communication and relations with the other individuals, the opportunities offered by the 

society and the level of competence of the public services, their needs and desires in parallel 

with the expectations. In the light of these findings, the study focused on quality of life on the 

basis of human relations. When examining the case of quality of life, especially gender and 

place of residence variables were taken into consideration. 

In this context, based on the assumption that the society was formed by the coexistence of 

members of two different sexes, the situation of men as well as women was examined on the 

basis of the chosen variables. In this way, it was aimed to determine whether there is a gender-

based differentiation in the situation of women and men. 

Adana province was selected as the sample group.A structural sociological perspective was 

used to realise the aim. Mostly secondary data analysis techniques were used. Especially, 

official data of TSI, other institutions and the other researchers’ were used as the main data 

source.  

Key Words: Adana, Life Quality, Social Relation, Relatives Relations, Neighbourhood 

Relations, Friendship Relationship. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Adana, Çukurova’nın merkezinde yer alan bir şehirdir. Geçmişte ve bugün coğrafi 

yapısıyla, sosyal, kültürel, ekonomik özellikleriyle Türkiye’nin güneyinde Akdeniz 

Bölgesi’nde yer alan önemi yadsınamayacak bir şehrimizdir. Tarihi boyunca birçok kültüre ev 

sahipliği yapmış hala da yapmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2017 yılı itibariyle ilin nüfusu 2.216.475 kişidir. Bu 

nüfusun 1.107.536’sı kadın ve 1.108.939’u da erkeklerden müteşekkildir (TÜİK, 2018). 
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Coğrafi açıdan Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana, Mersin, 

Osmaniye ve kısmen Hatay illerini kapsayan ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova’nın 

merkezinde yer almaktadır. “Adana, Toros Dağlarının güneyinde Seyhan, Ceyhan ve Tarsus-

Berdan Çayı nehirlerinin oluşturduğu Çukurova Deltası’ndan kuzeydeki dağlara doğru bir 

eğimle yükselen alüvyon dolgu taraçaların üzerinde kurulmuştur. Adana’nın toplam yüzölçümü 

14,125 km2 olup il merkezinde denizden yüksekliği 23 m’dir. Adana’nın Akdeniz’de yaklaşık 

160 km kıyısı bulunmaktadır” (Arslan ve Demir, 2016: 5-6).Çukurova olarak tabir edilen bölge 

Adana, Osmaniye kısmen de Mersin, Antakya illerini kapsar. “Çukurova; Tarsus Çayı, Seyhan 

ve Ceyhan Nehirlerinin suladığı verimli topraklarda yetişen tahıl ürünleri, ormanları, atları ve 

gümüş, demir gibi madenlerin bulunması nedeniyle büyük güçlerin ilgi odağı olmuştur. 

Neolitik Dönem ve Mezopotamya örnekleri doğrultusunda Halaf Kültürü olarak bilinen 

Kalkolitik Dönemin izleri tespit edilmiştir. Çukurova çevre kültürlerin birbirleriyle olan 

ilişkilerinde aracı olmuş, bir kültürden aldığı verileri diğer kültürlere aktarmıştır’’  (Arslan ve 

Demir, 2016:9). 

1.107.536

1.108.939

2.216.475

Grafik 1: Adana İli 2017 Nüfusu       

KADIN ERKEK TOPLAM



214 

 

 

 

Adana Türkiye’nin nüfusu en yüksek beşinci ili olmasına karşın sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralamasında nispi olarak alt sıradadır. Bu durumun ortaya çıkışında, bölgenin son 

yıllarda ülkenin doğusundan yoğun şekilde göç almasının etkili olduğu düşünülmektedir. 2010 

yılı verilerine göre işsizlik oranı en yüksek olan il Adana’dır. Sanayi altyapısı ve mali 

göstergeleri itibarıyla önemli bir gelişme merkezi olmakla birlikte, birinci kademede gelişmiş 

iller ile karşılaştırıldığında Adana’nın sosyal göstergeleri daha düşük değerler almıştır. Yüksek 

işsizlik oranına paralel olarak, yüksek doğurganlık hızı ve genç bağımlı nüfus oranı, Adana’nın 

birinci kademe gelişmiş iller arasında yer almasını engellemektedir. Buna ilaveten, eğitim 

göstergeleri ile yeşil kart sahibi nüfus oranı gibi sağlık göstergelerinde de Adana birinci kademe 

gelişmiş illerin gerisinde kalmıştır (Kalkınma Bakanlığı 2013: 57). 
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Öte yandan yaşam kalitesi konusu günümüzde üzerinde sıkça sözü edilen konulardan 

bir tanesidir. Farklı disiplinlerden bilim insanları ve özellikle sosyal bilimciler, son yıllarda 

yaşam kalitesi konusu üzerinde önemle durmaya başlamıştır. Yaşam kalitesi olgusu son derece 

geniş kapsamlı bir olgu olup, hayat standardı, mutluluk, yaşam doyumu, refah, hayat 

memnuniyeti gibi olgularla yakından ilişkili bir olgudur. Bu olgu incelenirken nesnel 

göstergeler yanı sıra, toplumsal psikolojik hissediş gibi öznel değerlendirmeler üzerinde de 

durulur.  

Yaşam kalitesi konusu araştırılırken birbirinden farklı ölçme teknikleri kullanılır. Bu 

teknikler de ortak amaç, araştırma kapsamına dâhil edilen bireylerin ya da topyekûn toplumun 

yaşam kalitesi ile bireylerin hayattan memnuniyet seviyelerini ölçmektir. Böylesi 

araştırmalarda ortaya konan bulgular, kamu sektörü açısından olduğu kadar ve özel sektör 

açısından da oldukça büyük öneme sahiptir. Daha net bir ifadeyle yaşam kalitesi olgusu, refah 

toplumunun temel göstergelerinden biri olup, hedeflenen, insanların içinde bulundukları 

çevrenin iyileştirilmesi ve yaşadıkları hayattan duydukları memnuniyet seviyesini arttırmaktır. 

Bu tespitlerden hareketle çalışmada, Adana ilinde yaşam kalitesi olgusu, sosyolojik 

açıdan analiz edildi. Bir başka ifadeyle, insani ilişkiler temeline Adana ilinde yaşam kalitesi 

araştırıldı. Betimleyici-tasviri sosyolojik araştırma şeklinde gerçekleştirilen çalışmada, ağırlıklı 

olarak Türkiye İstatistik Kurumu verileri ve veri setlerinden istifade edildi. Bunlara ilaveten, 

öteki kurum ve kuruluşlar ile diğer araştırmacıların ortaya koyduğu bulgulardan da faydalanıldı. 

YAŞAM KALİTESİ 

Sıklıkla ifade edildiği üzere insan çok yönlü bir varlıktır (Arslan, 2017). Toplum da,  bu 

çok boyutlu varlığın varlığını idame ettirebilme, içinde bulunduğu çetin doğal ve fiziki şartlarla 

baş edebilme çabalarının neticesinde doğmuştur (Arslan, 2012). Daha net bir ifadeyle insanlar 

hayatta kalabilmek ve günlük hayatını idame ettirebilmek için öteki insanlara muhtaçtır. İnsanın 

hayatını mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ettirebilmesi, çevresindeki diğer insanlarla sağlıklı 

ilişkiler kurabilme becerisine bağlıdır. Günümüz toplumlarında, neredeyse her alanda yaşanan 

önemli gelişme ve ilerlemelere rağmen, insanın öteki insanlara olan bağımlılığı daha da 

hissedilir hale gelmiştir (Arslan, 2016).  

‘‘Kalite kavramıyla ilgili önemli hususlardan biri bu kavramın günümüzde içeriğinin 

nasıl biçimlendiğidir. Günümüzdeki kalite anlayışını sanayi toplumunun kitlesel üretime 

yönelmiş, Fordist üretim biçiminden bilgi toplumunun esnek üretim biçimine geçiş bağlamı 

içinde ortaya çıkan toplam kalite anlayışının yönlendirdiği söylenebilir’’ (Tekeli, 2010: 151). 

‘‘Kalite kavramı daha çok iktisat, işletme ve pazarlama alanlarında verimlilik ile öne çıkan bir 

kavram iken “yaşam kalitesi”  kavramı,  modern hayatın gelişimi ve kentleşme sürecinde 
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sosyolojinin çalışma alanına dâhil oldu. Yaşam kalitesi kavramı Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından ‘hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları 

kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi’ olarak tanımlanıyor. 

Birey bu algılamaya bağlı olarak yaşamından memnun veya memnuniyetsiz oluyor’’ 

(Çağlayandereli, Arslan ve Ünal, 2016: 320). 

Yaşam kalitesi olgusu günümüzde, sosyal bilimcilerin üzerinde önemle durdukları 

araştırma konularındandır. “Yaşam kalitesi genel hatlarıyla bireylerin, geleceğe yönelik ilgileri, 

hedefleri, beklentileri, standartları ile yakından bağlantılı olarak, yaşadıkları kültür ve değer 

yargılarının bütünü içinde kendi durumlarını algılama biçimi olarak tanımlanabilir. Yaşam 

kalitesi olgusunun bireylerin, öteki bireyler ile olan iletişim ve ilişkilerindeki memnuniyet 

durumu; toplumun kendisine sunduğu olanakların ve kamu hizmetlerinin yeterlilik düzeyi; 

ihtiyaç ve isteklerinin beklentilere paralel doğrultuda karşılanması ile yakından ilişkili olduğu 

açıkça görülür” (Arslan, 2009: 557). 

 

ADANA İLİNDE GENEL MUTLULUK DURUMU 

Başta da vurgulandığı gibi, yaşam kalitesi ile mutluluk konuları birbiriyle ilişkili 

konulardır. Toplumdaki bireylerin mutlulukları, yaşam doyumları birçok öğe ile iç içedir. 

Yaşam kalitesi olgusu ile bireylerin mutluluk durumları arasında yakın bir nedensellik ilişkisi 

vardır. Daha net bir ifadeyle, bireylerin mutluluk seviyesi arttıkça yaşam kalitesi artmaktadır.  

 

Tablo 1:Adana’da genel mutluluk durumu (2013)  

 Adana-1 

Genel Mutluluk Düzeyi (%) 

 

 

1. (Çok Mutlu) 2013 6,73 

2. (Mutlu) 2013 46,27 

3. (Orta) 2013 32,45 

4. (Mutsuz) 2013 10,4 

5. (Çok Mutsuz) 2013 4,15 
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Bu saptamalardan yola çıkarak çalışmada önce Adana ilinde yaşayan bireylerin genel 

mutluluk durumları incelendi. Daha sonra ise mutluluk durumu ile cinsiyet olgusu arasında bir 

ilişkinin olup olmadığı hususu irdelendi. Bu bağlamda Adana ili dâhilinde yaşayan bireylerin 

genel mutluluk seviyesi cinsiyet değişkeni bağlamında analiz edildi.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ulaşılabilen en güncel verileri incelendiğinde ortaya 

çıkan bulgular, Adana ilinde yaşayanların bir ölçüde de olsa mutlu olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ancak bulgular, ilde yaşayan bireylerin mutluluk seviyesinin çok da yüksek 

olmadığını göstermektedir. Tablo 1 ve Grafik 2’de de görüldüğü gibi, Adana ili dâhilinde 

yaşayan çok mutlu bireylerin oranı yüzde 7’yi bile bulmaz. Buna karşın çok mutsuz bireylerin 

ortalama oranı da yüzde 5’in altında kalır.  

Tablo 2: Adana’da, cinsiyete göre mutluluk durumu (2013) 

 Erkek Kadın 

Genel Mutluluk Düzeyi (%) 

 

 

 

1. (Çok Mutlu) 6,39 7,06 

2. (Mutlu) 44,07 48,4 

3. (Orta) 34,42 30,55 

4. (Mutsuz) 10,03 10,49 

5. (Çok Mutsuz) 4,82 3,5 
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Adana’da yaşayan bireylerin mutluluk durumu cinsiyet değişkeni temelinde 

incelendiğinde oldukça önemli sonuçlarla karşılaşılır. Bulgulara göre, il dâhilinde yaşayan 

kadınların mutluluk seviyesi erkeklere nazaran yüksektir. Buna mukabil ildeki mutsuz 

erkeklerin oranı da kadınlardan oldukça fazladır (Tablo 2 ve Grafik 3). 

 

ADANAİLİNDE MUTLULUK KAYNAĞI OLAN DEĞERLER 

Toplumsal yapıyı oluşturan temel toplumsal kurumların tümü kendine ait değerler 

içermektedir. Sözgelimi, toplumun en temel kurumu olan aile, eğitim, din gibi toplumsal 

kurumların ve bu kurumların değerlerinin benimsenmesinde, yaygınlaştırılmasında, yani bir 

sonraki kuşaklara aktarılmasında önemli roller üstlenir. Ayrıca, bir toplumda değerlerin ifade 

edildiği temel mekanizmalar, kişinin üstlendiği sosyal rollerdir. Bu roller de, toplumun 

tabakalaşma sistemi ile sosyal yapıyı oluşturan sosyal süreçlerle yakından ilişkilidir. Yine bir 

toplumdaki ideal düşünme, iyi-kötünün belirlenmesi ve davranma yollarının tamamı değerler 

tarafından oluşturulur. Böylece, toplumdaki sosyal kontrol mekanizmalarının ve ödüllendirme 

araçlarının değer kaynaklı oldukları görülür (Özensel, 2003: 219). 

Tablo 3: Adana’da mutluluk kaynağı olan değerler 

 Adana-1 

Mutluluk Kaynağı Olan Değerler (%) 

 

 

 

2. (Başarı) 2013 8,4 

3. (İş) 2013 2,56 

4. (Sağlık) 2013 66,81 

5. (Sevgi) 2013 15,83 

6. (Para) 2013 5,15 

98. (Diğer) 2013 1,26 
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Çalışmanın bu bölümünde, Adana ilinde yaşayan bireylerin öncelikli değer atfettikleri 

olgular da incelendi. Tablo 3 ve Grafik 4’te de görüldüğü gibi, Adana’da yaşayanların en büyük 

kıymet atfettikleri olgu sağlıktır. İkinci mutluluk kaynağı ise sevgidir. Sevgiyi başarı ve para 

izler. 

 

Tablo 4: Adana’da, cinsiyete göre mutluluk kaynağı olan değerler (2013) 

 

Cinsiyet 

Erkek Kadın 

Mutluluk Kaynağı Olan Değerler (%) 

 

 

 

2. (Başarı) 11,96 4,96 

3. (İş) 3,87 1,29 

4. (Sağlık) 60,19 73,2 

5. (Sevgi) 15,75 15,9 

6. (Para) 6,5 3,84 

98. (Diğer) 1,72 0,81 
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Adana’da yaşayan bireylerin mutluluk kaynağı olarak gördükleri unsurlar, cinsiyet 

temelinden nasıl bir farklılık sergilediği araştırıldığında da önemli sonuçlarla karşılaşılır. Tablo 

4 ve Grafik 5’te de görüldüğü gibi, bireyler açısından mutluluk kaynağı olan değerler, cinsiyet 

temelinde önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Daha net bir ifadeyle, Adana’da yaşayan 

kadınlar sağlık ve sevgiye, erkeklerden çok daha fazla değer atfederler. Erkekler başarı, para ve 

iş konusuna kadınlardan daha fazla önem verirler. Kadınların değerler hiyerarşisinde ilk 3 sırayı 

sağlık, sevgi ve başarı alırken; erkekler açısından da ilk 3 sırayı sağlık, sevgi ve başarı alır. 

 

ADANA İLİNDE MUTLULUK KAYNAĞI OLAN KİŞİLER 

İnsan sosyal bir varlıktır. Yalnızca hayatını devam ettirebilmek için değil, mutlu 

olabilmek için de öteki insanlarla bir arada yaşamaya ve onlarla karşılıklı etkileşimde 

bulunmaya mecburdur. Ne var ki, değerler hiyerarşisinde olduğu gibi, insanlar için mutluluk 

kaynağı olan bireyler hiyerarşisi de kişiden kişiye farklılık gösterebilir.  

Tablo 5: Adana’da mutluluk kaynağı olan kişiler (2013) 

 Adana-1 

Mutluluk Kaynağı Olan Kişiler (%) 

 

 

 

 

 

1. (Kendi) 2013 2,86 

2. (Çocuklar) 2013 12,26 

3. (Anne / Baba) 2013 3,8 

4. (Arkadaşlar) 2013 0,75 

5. (Yeğen / Ler) 2013 0,39 

6. (Torun / Lar) 2013 0,87 

7. (Eş) 2013 6,75 
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8. (Tüm Aile) 2013 71,68 

98. (Diğer) 2013 0,64 

 

Bu tespitlerin ışığında Adana ili sınırları içinde yaşayan bireylerin, mutlu olabilmek için öncelik 

ve önem atfettikleri bireyler de araştırıldı. Bu husustaki bulguların detayları Tablo 5 ve Grafik 

6’da görülebilir. Daha net bir ifadeyle, Adana’da yaşayanlar açısından en büyük mutluluk 

kaynağı, bir bütün olarak ailedir. Aileyi çocuklar ve eş takip eder. 

 

Tablo 6: Adana’da, cinsiyete göre mutluluk kaynağı olan kişiler (2013) 

 

Cinsiyet 

Erkek Kadın 

Mutluluk Kaynağı Olan Kişiler (%) 

 

 

 

 

 

1. (Kendi) 4,21 1,56 

2. (Çocuklar) 6,51 17,83 

3. (Anne / Baba) 5,11 2,52 

4. (Arkadaşlar) 1 0,5 

5. (Yeğen / Ler) 0,38 0,4 

6. (Torun / Lar) 0,55 1,18 

7. (Eş) 6,28 7,21 

8. (Tüm Aile) 74,99 68,48 

98. (Diğer) 0,96 0,33 
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Adana’da mutluluk kaynağı olarak kabul edilen bireylerin, cinsiyet değişkeni temelinde 

gösterdiği farklılaşma incelendiğinde de son derece önemli sonuçlara ulaşılır. Tablo 6 ve Grafik 

7’de de görüldüğü gibi, Adana’da yaşayan erkekler aileye, kadınlardan daha fazla önem 

atfetmektedirler. Buna karşın kadınlar da çocuklara ve eşe erkeklerden daha fazla önem 

vermektedirler. Öte yandan kadınlar açısından mutluluk kaynağı şahıslar sıralamasında ilk 3 

sırayı aile, çocuklar ve eş oluşturur. Erkekler açısından da sıralamada başı aile, çocuklar ve eş 

çeker. 

 

ADANA İLİNDE EVLİLİKTEN DUYULAN MEMNUNİYET 

‘Evlilik, bir yetişkin erkek ile bir yetişkin kadın arasında gerçekleşen, toplumsal olarak 

kabul edilmiş, genellikle de yasal olarak tanınıp onaylanmış birliktelik ya da bir arada yaşam 

ilişkisidir. Evlilik bütün toplumlarda, büyük ölçüde kurumlaşmıştır. Karşı cinsten iki kişinin 

hangi koşullarda bir araya gelebileceği, evlilik birliğinin sürdürülmesi için gerekli kurallar, 

hangi durumlarda bu ilişkinin sona erebileceği gibi hususlar genellikle belirlenip bir esasa 

bağlanmıştır. Bir başka ifadeyle, Amerika gibi gelişmişliğin zirvesinde ve özgürlükler ülkesi 

kabul edilen toplumlarda dahi bireyler, birliktelik kuracakları ya da evlenecekleri eşlerini 

seçmede özgürce ve canları istediği gibi davranamazlar. En hissettiren egzogami ve endogami 

kuralları, bu toplumda da varlığını etkin bir şekilde hissettirir’ (Edit:Arslan, Çağlayandereli, 

2016: 213). Aile toplumda önemli bir yere sahip olduğu gibi birey açısından da çok önemlidir. 

Hangi ailede doğduğumuz, hangi kültürle yetiştiğimiz bizi çevreleyen unsurlardır. Aile kurmak 
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için evlilik müessesesi önemlidir. Kişinin evlilikten duyduğu memnuniyette yaşam doyumu, 

mutlulukla yakından ilişkilidir.  

 

Tablo 7: Adana’da evlilikten duyulan memnuniyet (2013) 

 Adana-1 

Evlilikten Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 9,47 

2. (Memnun) 2013 81,33 

3. (Orta) 2013 6,15 

4. (Memnun Değil) 2013 2,62 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,42 

 

 

 

Bu hakikatlerin ışığında çalışmada, Adana’da yaşayan bireylerin evlilikten duydukları 

memnuniyet seviyeleri de araştırıldı. Tablo 7 ve Grafik 8’de de görüldüğü üzere, bir ölçüde de 

olsa evlilikten memnun olan bireylerin oranı yüzde 95’e yaklaşmaktadır. Evlilikten hoşnut 

olmayanların oranı ise yüzde 3’ü bile bulmaz. 

Tablo 8: Adana’da, cinsiyet temelinde evlilikten duyulan memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Evlilikten Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 7,73 11,39 

2. (Memnun) 79,24 83,66 

3. (Orta) 8,5 3,56 

4. (Memnun Değil) 3,78 1,33 

1. (Çok Memnun) 2. (Memnun) 3. (Orta) 4. (Memnun Değil)
5. (Hiç Memnun
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5. (Hiç Memnun Değil) 0,75 0,06 

 

 

Adana’da yaşayan bireylerin evlilikten memnuniyet durumu cinsiyet faktörü temelinde 

incelendiğinde oldukça çarpıcı bulgularla karşılaşılır. Tablo 8 ve Grafik 9’da da görüldüğü gibi, 

genel olarak erkekler, kadınlara kıyasla evlilikten daha fazla memnundurumdadır. Buna karşın 

yine evlilikten çok memnun olanların oranı erkekler arasında biraz daha yüksek seviyelerdedir. 

 

ADANA İLİNDE SOSYAL HAYATTAN DUYULAN MEMNUNİYET 

Daha önce de vurguladığımız gibi birey yaşamını idame ettirebilmek için başka 

insanlara ihtiyaç duyar. Kişinin ailesi, akrabası dışında birlikte olduğu, zaman geçirdiği kişiler 

ya da bir bütün olarak yaşamında nelere yer verdiği sosyal hayatını oluşturur. Hayattan bir 

bütün olarak duyulan memnuniyet ile mutluluk arasında yakın bir ilişki vardır. Hayattan 

duyulan memnuniyet arttıkça mutluluk ve buna bağlı olarak da yaşam kalitesi artmaktadır. Bu 

tespitlerden hareketle çalışmada, Adana ili dâhilinde yaşayan bireylerin, sosyal hayattan genel 

memnuniyet durumları da araştırıldı. 

Tablo 9: Adana’da sosyal hayattan memnuniyet (2013) 

 Adana-1 

Sosyal Hayattan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 0,51 

2. (Memnun) 2013 46,23 

3. (Orta) 2013 17,85 

4. (Memnun Değil) 2013 31,53 
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5. (Hiç Memnun Değil) 2013 3,88 

 

 

 

Tablo 9 ve Grafik 10’da da görüldüğü gibi, Adana’da yaşayan bireylerin sosyal hayattan 

memnuniyet durumları, incelenen diğer değişkenlere nazaran bir hayli düşük görünmektedir. 

Daha net bir ifadeyle, Adana’da yaşayanlar arasında, sosyal hayattan bir ölçüde de olsa 

memnun olan bireylerin oranı yüzde 50 civarındadır. 

 

Tablo 10: Adana’da, cinsiyet temelinde sosyal hayattan memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Sosyal Hayattan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 0,38 0,65 

2. (Memnun) 45,22 47,28 

3. (Orta) 17,32 18,4 

4. (Memnun Değil) 33,04 29,97 

5. (Hiç Memnun Değil) 4,05 3,7 
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Adana’da yaşayan bireylerin sosyal hayattan memnuniyet durumu, cinsiyet değişkeni 

temelinde incelendiğinde de son derece çarpıcı sonuçlarla karşılaşılır. Tablo 10 ve Grafik 11’de 

de açıkça görüldüğü gibi, Adana’da yaşayan bireyler arasında, bir bütün olarak sosyal hayattan 

memnuniyet durumu, erkekler arasında, kadınlara kıyasla daha yüksektir. Haliyle kadınlar 

arasında da memnuniyetsizlik daha fazladır. 

 

ADANA İLİNDE AKRABA İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Akrabalık, soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler 

sistemidir. İnsanın toplumsal bir varlık olarak yaşamaya başlanmasından itibaren, akrabalık 

ilişkileri evrensel bir önem kazanmıştır. Bazı yazarlar, akrabalık ilişkilerinin evrenselliğini, 

insan yavrusunun çok uzun süre çaresiz ve başkalarına bağımlı olmalarına dayandırmaktadır 

(Bozkurt, 2011: 259-260). 

Tablo 11: Adana’da akraba ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Adana-1 

Akraba İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 2,13 

2. (Memnun) 2013 79,3 

3. (Orta) 2013 10,62 

4. (Memnun Değil) 2013 6,71 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 1,23 
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Bu bağlamda, Adana’da yaşayan bireylerin, akrabaları ile olan ilişkilerinden memnuniyet 

durumu da araştırıldı. Tablo 11 ve Grafik 12’de de görüldüğü gibi bireylerin, akrabaları ile 

ilişkilerinden memnuniyet düzeyi son derece yüksek görünmektedir. Nitelik bakımında çok 

memnun olanların oranı düşük olsa da, genel memnuniyet durumu yüzde 80’in üzerinde 

görünmektedir. 

 

Tablo 12: Adana’da, cinsiyete göre akraba ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Akraba İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2,18 2,08 

2. (Memnun) 81,61 76,92 

3. (Orta) 9,57 11,71 

4. (Memnun Değil) 5,38 8,09 

5. (Hiç Memnun Değil) 1,26 1,21 
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Adana’da, yaşayan bireylerin akraba ilişkilerinden memnuniyet durumu cinsiyet 

değişkeni esas alınarak incelendiğinde de son derece anlamlı bulgulara ulaşılır. Tablo 12 ve 

Grafik 13’te de görüldüğü gibi, kadınların akraba ilişkilerinden memnuniyet durumu 

erkeklerinkinden bir hayli yüksektir. Daha net bir ifadeyle, Adana ili dâhilinde yaşayan 

kadınların akraba ilişkilerinden genel memnuniyet seviyesi yüzde 84’leri zorlarken, erkeklerde 

bu oran yüzde 80 seviyesinde kalmaktadır. 

8.ADANA İLİNDE ARKADAŞ İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Bireyler açısından önem arz eden bir diğer toplumsal kesim de, onların arkadaş 

çevresidir. İnsanların arkadaşları ile olan ilişkilerinin niteliksel durumu da, onların yaşam 

kalitesi ve genel mutluluk seviyesi üzerinde son derece etkili olmaktadır. 

 

Tablo 13: Adana’da arkadaş ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Adana-1 

Arkadaş İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 2,95 

2. (Memnun) 2013 85,09 

3. (Orta) 2013 8,21 

4. (Memnun Değil) 2013 3,45 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,3 
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Bu sayıltıdan yola çıkılarak çalışmada Adana ili sınırları içinde yaşayanların, arkadaşları 

ile olan münasebetlerinden memnuniyet seviyeleri de araştırıldı. Tablo 13 ve Grafik 14 bu 

hususta son derece önemli bulgular ortaya koymaktadır. Daha net bir anlatımla, Adana’da 

yaşayan bireyler arsında, arkadaşları ile olan ilişkilerinden bir ölçüde de olsa memnun olanları 

oranı yüzde 90’a yaklaşmaktadır. 

 

Tablo 14: Adana’da, cinsiyete göre arkadaş ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Arkadaş İlişkilerinden Duyulan 

Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2,89 3,01 

2. (Memnun) 85,95 84,2 

3. (Orta) 7,71 8,73 

4. (Memnun Değil) 3,08 3,84 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,38 0,22 
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Grafik 14: Adana’da Arkadaş İlişkilerinden Memnuniyet (2013)



230 

 

 

Adana’da yaşayanların arkadaş ilişkilerinden memnun olma durumu, cinsiyet değişkeni 

temelinde bir farklılık arz edip etmediği hususu incelendiğinde de oldukça manidar sonuçlara 

ulaşılır. Tablo 14 ve Grafik 15’te de görüldüğü gibi, arkadaş münasebetlerinden memnun olan 

kadın ve erkek oranlarına baktığımızda hemen hemen birbirine yakın olduğu gözlemlenir. 

Konuya öteki taraftan bakıldığında ise yine arkadaş ilişkilerinden memnun olmayan erkek ve 

kadınların oranı oldukça birbirine yakındır.  

 

ADANA İLİNDE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Toplumumuzda, bireylerin sosyal çevresinde yer alan ve onlar açısından büyük önem 

arz eden bir diğer sosyal grup ise komşulardır. Hatta kültürümüzde komşulara ve komşu ile 

olan münasebetlere ayrı bir değer ve önem atfedilir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır 

atasözü de bunun en açık kanıtıdır. Öyle ki, bireylerin yaşam kalitesi bağlamında, komşuluk 

ilişkilerinin önemi bazen arkadaş ve akrabalık ilişkilerinin de önüne geçebilmektedir. 

Tablo 15: Adana’da komşuluk ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

  

Adana-

1 

Komşuluk İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 2,22 

2. (Memnun) 2013 81,08 

3. (Orta) 2013 10,86 

4. (Memnun Değil) 2013 5,26 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,58 
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Bu tespitleri esas alarak araştırmanın bu bölümünde, Adana ilinde yaşayanların 

komşuları ile ilişkileri de ele alındı. Tablo 15 ve Grafik 16 sergilenen bulgular, bu konuda son 

derece önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle bulgular, Adana’da yaşayanların 

komşuluk ilişkilerinden bir hayli memnun olduğuna işaret etmektedir. Daha net bir anlatımla, 

Adana ilinde yaşayan bireylerin yaklaşık yüzde 85’i bir ölçüde de olsa komşuları ile olan 

ilişkilerinden memnun görünmektedir. 

 

Tablo 16: Adana’da, cinsiyete göre komşuluk ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

Komşuluk İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

1. (Çok Memnun) 2,47 1,96 

2. (Memnun) 82,11 80,02 

3. (Orta) 9,96 11,79 

4. (Memnun Değil) 4,67 5,87 

5. (Hiç Memnun Değil) 0,79 0,37 
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Grafik 16: Adana’da Komşuluk İlişkilerinden Memnuniyet (2013)
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Adana’da yaşayanların komşularından memnuniyet durumu cinsiyet temelinde 

incelendiğinde de önemli sonuçlara varılır. Tablo 16 ve Grafik 17’de de görüldüğü gibi, 

Adana’da yaşayan kadınlar, erkeklerle kıyaslandığında, komşuluk ilişkilerinden daha memnun 

gözükmektedir. Daha net bir ifadeyle komşularından memnun olan kadınların oranı yüzde 85’e 

yaklaşırken, bu oran erkeklerde yüzde 80’ler seviyesinde kalır. 

 

ADANA İLİNDE İŞYERİ İLİŞKİLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET 

Bireylerin toplumsal yaşamında son derece önemli yer tutan bir diğer sosyal grup ise 

çalışma ortamı ve bireyleri iş arkadaşları ile olan ilişkileridir. İş doyumu ile genel yaşam 

memnuniyeti arasındaki ilişki uzun yıllardan beridir, farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların 

ilgisini çeken bir konudur (Çevik ve Korkmaz, 2014: 127).  

 

Tablo 17: Adana’da işyeri ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Adana-1 

İşyeri İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet (%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2013 1,81 

2. (Memnun) 2013 82,72 

3. (Orta) 2013 10,61 

4. (Memnun Değil) 2013 4,36 

5. (Hiç Memnun Değil) 2013 0,5 
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Bu tespitlerden hareketle, çalışmanın bu bölümünde, Adana’da yaşayan bireylerin işyeri 

ilişkilerinden doyum seviyeleri incelendi. Tablo 17 ve Grafik 18’de de görüldüğü gibi, 

niteliksel boyutu biraz düşük görünse de, nicel anlamda, Adana’da ikamet eden bireyler işyeri 

ilişkilerinden yüksek seviyede memnun görünmektedir. Daha net bir anlatımla, işyeri 

ilişkilerinden bir ölçüde de olsa memnun olanların oranı yüzde 85’e yaklaşmaktadır. Memnun 

olmayanların oranı ise yüzde 5’i bile bulmaz. 

Tablo 18: Adana’da, cinsiyete göre işyeri ilişkilerinden memnuniyet (2013) 

 Kadın Erkek 

İşyeri İlişkilerinden Duyulan Memnuniyet 

(%) 

 

 

 

1. (Çok Memnun) 2,25 1,7 

2. (Memnun) 80,86 83,19 

3. (Orta) 12,2 10,21 

4. (Memnun Değil) 3,55 4,56 

5. (Hiç Memnun Değil) 1,15 0,34 
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Adana’daki bireylerin işyeri ilişkilerinden memnuniyet durumu, cinsiyet temelinde 

incelendiğinde de son derece önemli bulgulara ulaşılır. Tablo 17 ve Grafik 19’da da görüldüğü 

gibi, niteliksel olarak biraz farklılaşsa da, niceliksel olarak değerlendirildiğinde, erkeklerin 

kadınlara oranla ortalama memnuniyet seviyesinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, 

işyeri ilişkilerinden memnun olmayanların oranı incelendiğinde, daha dikkat çekici sonuçlar 

gözlemlenir. Daha net bir ifadeyle, Adana’da yaşayan bireyler arasında işyeri ilişkilerinden 

memnun olmayan kadınlar ile erkeklerin oranı birbirine daha yakındır. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İnsan toplumsal bir varlık olarak, yaratılışı itibariyle çok boyutlu bir varlıktır. Bu çok 

boyutlu bir varlık olan insanın, içinde yaşadığı doğal çevreyle baş edebilme çabalarının 

sonucundan da toplum doğmuştur. Yaşam mücadelesini kendi çabaları ile 

gerçekleştiremeyeceklerini anlayan insanlar, zorlukların üstesinden gelebilmek için, 

çevresindeki kendi türünden diğer insanlarla dayanışma içinde olma ve iş birliği yapmanın 

kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu fark etmişlerdir. Bu farkındalık insanlar arasında sosyal 

ilişkiyi ve karşılıklı etkileşimi ortaya çıkarmıştır. Bu karşılıklı, bilinçli ve amaçlı ilişkiler, sosyal 

ilişki şeklinde tanımlanır. İnsanlar arasında gerçekleşen bu sosyal ilişkilerden de toplumsal 

hayat doğmuştur (Arslan, 2012: 14). 

Bütün bunlar sonucunda insanların toplumsal yapı içinde sağlıklı bir şekilde hayatını 

sürdürebilmek ve hayatta kalabilmek için öteki insanlara muhtaç olduğunu gösterir. Yani, 

insanlar yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmek istiyorlarsa, çevresindeki diğer 
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insanlarla etkin ve sağlıklı ilişkiler kurabilmenin yol ve yöntemini bulmak zorundadır. İnsanın, 

öteki bireylerle kurduğu ilişkileri, niteliksel ve niceliksel boyutları ile hayattan duyduğu 

memnuiyet ve mutluluk ile bir bakıma da topyekün yaşam kalitesi arasında yakın bir sebep 

sonuç ilişkisi mevcuttur. Araştırmaların bulguları, bu ilişkinin pozitif yönlü (doğrusal) bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Daha net bir ifadeyle bireylerin çevresindeki diğer insanlarla kurduğu 

münasebetlerden duyduğu memnuniyetin seviyesi arttıkça, mutluluk seviyesi ve yaşam kalitesi 

de artmaktadır (Arslan, 2016). 

Tüm çalışmada anlatılan tespitlerin ışığında, Adana ili kapsamında, insani ilişkiler 

temelinde mutluluk olgusu ve yaşam kalitesi konusu incelendi. Yaşam kalitesi ve mutluluk 

olgusu özellikle cinsiyet değişkeni temelinde incelendi. Bu bağlamda, Adana ili dâhilinde 

ikamet eden bireylerin, insani ilişkilerinden memnuniyet durumunun, kadınlar ve erkekler 

arasında bir farklılık gösterip göstermediği de araştırıldı.  

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, Adana’da yaşayan bireylerin, yaşadıkları 

toplumsal çevreyle kurdukları ilişkiler temelinde, yaşam memnuniyetlerinin bir hayli yüksek 

olduğu görülmektedir. Araştırmanın bulguları, Adana’da yaşayan insanların aile fertleri, 

akrabaları, komşuları ve iş arkadaşları ile son derece iyi ilişkiler kurabildiklerine işaret 

etmektedir. İnsanların yaşadıkları hayattan haz, mutluluk ve doyum alabilmesinin yaşam 

kalitesini etkilediğini söylemiştik. Bu derece memnun olmaları onların hayattan duydukları haz 

ve mutluluk seviyesini olumlu etkilemektedir. Bu da onların genel yaşam kalitesini etkileyip 

son derece olumlu katkı yapmaktadır. 

Bu bağlamda araştırmanın bulgularını kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle, Adana’da 

yaşayan bireylerin mutluluk seviyesi incelendiğinde bulgular, Adana ili dâhilinde ikamet eden 

bireylerin bir ölçüde de olsa mutlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte mutluluk 

durumunun çok da yüksek seviyelerde olduğu söylenemez. Adana’da yaşayan bireyler yaklaşık 

yüzde 55 oranında mutludurlar. İncelenen bireyler arasında, çok mutlu olduğunu ifade edenlerin 

oranı yüzde 7’yi bile bulmaz. Ancak mutsuz bireylerin ortalama oranı da yüzde 16’yı bulmaz. 

Bireylerin mutluluk durumları cinsiyet değişkeni temelinde ele alındığında, Adana’da yaşayan 

kadınların, erkeklerden daha mutlu olduğu sonucuna ulaşılır. 

Adana’da yaşayan bireyler açısından mutluluk kaynağı teşkil eden değerlere baktığımızda 

sağlık ön plana çıkar. Bunu sevgi ve başarının izlediği görülür. Adana’da bireyler açısından 

mutluluk kaynağı olan değerleri, cinsiyet değişkeni temelinde incelediğimizde, Adana’da 

yaşayan kadınların sağlık ve sevgiye, erkeklerden çok daha fazla değer atfettiklerini, erkeklerin 

ise başarı, para ve iş konusuna kadınlardan daha fazla önem verdiklerini görürüz.  
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Adana ilinde bireyler açısından mutluluk kaynağı olan bireyler incelendiğinde de anlamlı 

sonuçlara ulaşılır. Adanalılar için en büyük mutluluk kaynağı bir bütün olarak ailedir.  Aileyi 

çocukları ve eş takip eder. Konu cinsiyet değişkeni temelinde incelendiğinde, Adana’da 

yaşayan erkekler aileye, kadınlardan daha fazla önem atfetmektedirler. Buna karşın kadınlar da 

çocuklara ve eşe erkeklerden daha fazla değer vermektedirler. 

Bu bulgularla yakından ilişkili olarak Adanalılar’ın evlilikten duydukları memnuniyetin 

seviyesi incelendiğinde, evlilikten duyulan memnuniyet durumunun oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Ne var ki, evlilikten çok memnun olan bireylerin oranı yüzde 10’u bile bulmaz. 

Evlilikten memnuniyet durumu cinsiyet faktörü temelinde incelendiğinde ise erkeklerin, 

kadınlara nazaran evlilikten daha çok memnun oldukları görülür.  

Bu bağlamda genel olarak sosyal yaşamdan duyulan memnuniyet durumu da ayrı bir 

önem arz eder. Bulgular, Adana’da yaşayanların genel olarak sosyal hayattan memnuniyet 

durumlarının, incelenen öteki değişkenlere kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir. 

Sosyal hayattan duyulan memnuniyet, erkekler arasında, kadınlara kıyasla daha yüksek görünse 

de bu durum çok yüksek seviyelerde değildir.  

Adana ilinde akrabalık ilişkilerinden memnuniyet durumu ise bir hayli yüksektir. Ancak 

erkekler arasında akrabalık ilişkilerinden memnuniyetsizlik durumunu, kadınlara kıyasla daha 

yüksek seviyelerdedir. Adanalıların arkadaşlık ilişkilerinden memnuniyet seviyesi ise akraba 

ilişkilerinden duydukları memnuniyetten daha yüksektir. Arkadaşları ile olan ilişkilerinde 

kadınlar ise erkeklerden daha memnun görünmektedir. Adanalıların komşuları ile olan 

ilişkilerinden duydukları hoşnutluk seviyesi de oldukça yüksek görünmektedir. Bu kategoride 

de kadınların, erkeklerden daha iyi ilişkiler kurabildiği görülür. 

Öte yandan, Adana’da yaşayanların çalışma ortamındaki ilişkilerinden de oldukça 

memnun oldukları görülür. Ancak işin içine cinsiyet faktörü girince bu sefer durum tersine 

döner. Bir başka ifadeyle işyeri ilişkilerinde hoşnutsuzluk durumu, kadınlar arasında 

erkeklerden bir hayli yüksektir. Özetle, insani ilişkiler temelinde, Adana’da yaşayan bireylerin 

yaşam memnuniyeti bir hayli yüksek görünmektedir. Diğer ilişkilere oranla sosyal hayattan 

duyulan genel memnuniyetin düşük olması dikkat çeker. Bu bağlamda sosyal ve kültürel hayata 

daha fazla önem verilmesi, insanlara sunulan hizmetlerin çeşidini ve niteliğini arttırıcı 

önlemlerin alınması gerektiği karşımıza çıkar. Öte yandan memnuniyet seviyesini arttırıcı ve 

Adana’da yaşamayı özendirici işlevler yerine getirilmesi gerekmektedir.  
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TAŞIT SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ İÇİN TÜP TİPİ DOĞRUSAL 

JENERATÖR TASARIMI 

Serdal Arslan* 

Özet  

Günümüzde fosil yakıtlı araçların yerini hibrit ve elektrikli araçların alması beklenmektedir. 

Ancak bu araçların menzil problemleri ve enerji harcamaları önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

Araç içine ek enerji üreten üniteler veya kendi enerjisini kullanan üniteler yerleştirildiğinde bu 

problem önemli oranda çözülebilmektedir. Bu üniteler süspansiyon sistemlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Süspansiyon sistemleri (pasif, yarı-aktif, aktif) sürüş konforu ve 

güvenliğinden ödün vermeden yol kaynaklı titreşimleri azaltmak için kullanılan sistemlerdir. 

Literatürde bu sistemler için kullanılan doğrusal makine uygulamaları elektromanyetik 

süspansiyon olarak değerlendirilmiştir. Bu açıdan bu çalışma; elektromanyetik süspansiyon 

sistemi ile doğrudan ilgilidir. 

Bu çalışmada; araç süspansiyon sistemi için bir doğrusal makine önerilmiştir. Makinanın 

nümerik analizleri Ansys-Maxwell yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu program, jeneratör 

durumunu analiz etmek için kullanılmıştır. Sargılarda indüklenen gerilim değişimi araştırılmış 

ve gerilim sabiti sayısal analiz ile belirlenmiştir. Jeneratörün boşta ve yükteki durumları 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak tasarlanan jeneratörün enerji kazancı tatmin edici niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler:  

doğrusal jeneratör, süspansiyon, şok emici 

 

Abstract  

Today, fossil-fuel-powered vehicles are expected to be replaced by hybrids and electric 

vehicles. However, the range problems and energy consumptions of these vehicles are a major 

problem. This problem can be solved in a significant way when units that generate additional 

energy into the vehicle or use their own energy are installed. These units are widely used in 

suspension systems. Suspension systems (passive, semi-active, active) are systems used to 

reduce road-induced vibrations without compromising driving comfort and safety.  In the 

literature, the linear machine applications used for these systems are considered as 

electromagnetic suspension. In this respect, this work is directly related to the electromagnetic 

suspension system. 

                                                 
*Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu, Serdalarslan@Harran.Edu.Tr 
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In this study; a linear machine for the vehicle suspension system is proposed. Numerical 

analysis of the machine was performed by Ansys-Maxwell software. This software has been 

used to analyze the generator condition. Induced voltage in windings has been investigated and 

the back EMF constant has been determined by numerical analysis. The generator has been 

evaluated under no load and loaded operation. As a result, the energy gain of the designed 

generator is satisfactory. 

Key Words: 

linear generator, suspension, shock absorber 

 

GİRİŞ 

Araç üzerinde hissedilen titreşimler farklı kaynakların etkisindedir. Bunlar; taşıt motoru 

ve aktarma organları, aerodinamik kuvvetler ve tekerleklerin düzensiz (düz, bozuk, engebeli) 

yol yüzeyi ile olan etkileşimleridir. Yoldan kaynaklanan titreşimlerin taşıt gövdesine iletilen 

kısmı; gürültü, vibrasyon hatta yorulma gibi dayanım unsurlarının iyileştirilmesi süspansiyon 

sistemi ile sağana bilmektedir. Tekerlek grubunun ve süspansiyon sisteminin statik ve dinamik 

özellikleri ve taşıtın eylemsizlik kuvvetlerinin yanı sıra taşıt hızı; oluşan titreşimlerin genlik ve 

frekans aralığını belirlemektedir. Örneğin off-road (yol harici) taşıtlarında yüksek genlik ve 

düşük frekans değerine sahip yol bozuklukları araç gövdesinde önemli titreşimler meydana 

getirmektedir. Sürücü, yolcu, yük ve taşıt yapısının güvenliğinin sağlanması elzemdir. Bu 

nedenle taşıtlarda güvenlikten ödün vermeden sürüş konforunu arttıran süspansiyon sisteminin 

seçilmesi önemlidir. Basit, ucuz maliyetli ve kontrol edilebilirlik içeren süspansiyon sistemi 

için önemli tasarım parametreleri olmasına rağmen nihai hedef sürüş konforu ve sürüş 

güvenliğini maksimum sağlanmasıdır. Son yıllarda yeni nesil süspansiyon sistemleri araç 

tasarımı için gerekli temel kriteri karşılamasının yanı sıra yol boyunca mekanik sistemde 

harcanan enerji elektrik enerjisine dönüştürülerek tekrar kazanılabilmekte veya tekrar 

süspansiyon sistemi için kullanılabilmektedir. 

Süspansiyon sistemleri; pasif, yarı aktif ve aktif olmak üzere üç kısımda 

incelenmektedir. Süspansiyon sistemlerinin temel parçaları arasında sönüm ve yay elemanları 

bulunmaktadır. Pasif sistem basit, ucuz, sabit sönüm ve yay elemanlarından (kontrol 

edilemeyen) oluşması nedeniyle halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yarı-aktif ve aktif 

süspansiyon sistemlerinde damper kontrol edilebilir özellikte olmasıyla yol kaynaklı 

titreşimleri minimize etmekte hem konfor hem de güvenliği arttırmaktadır.  

Günümüzde damper elemanı yerine veya damper elemanı eklenmiş hibrit süspansiyon 

sistemleri ortaya koyulmaktadır. Damper elemanı hidrolik (Asadi vd., 2017), pnömatik, 
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elektromanyetik (Li vd., 2014), eddy akımlı, MR (manyetoreolojik) sıvı (Hu vd., 2017; 

Sapiński 2014) veya sayılanların kombinasyonunu içeren sistemler halen araştırılmaktadır. 

Otomotiv sektöründe kullanılan bazı süspansiyon sistemlerinin karşılaştırmaları Tablo 1’de 

verilmiştir: 

Tablo 1. Çeşitli süspansiyon sistemlerin karşılaştırılması  

Parametreler Pasif 

Süspansiyon 

Yarı-Aktif 

Süspansiyon 

Elektromanyetik Aktif 

Süspansiyon 

Hidrolik veya 

Pnömatik Aktif 

Süspansiyon 

Yapı Basit Karmaşık Basit Çok karmaşık 

Boyut Düşük Düşük En yüksek Yüksek 

Maliyet Düşük Düşük Yüksek En yüksek 

Sürüş konforu Kötü Orta En İyi İyi 

Yol tutuş 

performansı 

Kötü Orta En İyi İyi 

Güvenilirlik Çok yüksek Yüksek Yüksek Orta 

Dinamik 

performans 

Pasif Pasif İyi Orta 

Ticari 

olgunluk 

Evet Evet Hayır Evet 

Kaynak: Xue vd., 2011 

 

Araçların harcanan yakıtlarından yaklaşık % 74’ü mekanik ve ısı kayıpları olarak 

harcanmakta dolayısıyla % 26’sı aracın hareketi için kullanılmaktadır (Patil ve Gawade, 2012). 

Ayrıca teorik çalışmalar göstermektedir ki 72,4 km/s hızda giden bir araçtan süspansiyon 

sistemine entegre edilen bir enerji hasatlayıcısının dikey hızı 0.25 m/s olması durumunda dört 

tekerlekten elde edilebilecek toplam güç 32 W ve araçta harcanan enerjinin % 5.8’i frenleme 

kayıplarından rejeneratif yöntemlerle geri kazanılabilir (Patil ve Gawade, 2012). Enerji geri 

kazanımlı süspansiyon sistemlerinin kullanılması otomobilde % 2-3, ağır taşıtlarda % 2-5, 

offroad araçlarda % 1-6, hibrit ve elektrikli araçlarda ise % 7-10 yakıt verimliği artışı 

sağlamaktadır (Zhang vd., 2018). Bilindiği gibi yol profili A, B, C, D, E olarak 

sınıflandırılmaktadır. Her bir yol durumu için enerji geri kazanım değeri taşıt türüne göre 

değişmektedir (Zhang vd., 2018). Yakıt türüne göre ise fosil yakıtlı araçlarda % 2 - % 9 yakıt 

tasarrufunun (Li vd., 2014) yanı sıra hibrit-elektrikli araçlarda enerji tasarrufu sağlanması 

beklenmektedir.  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/dinamik%20performans%20tayini
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/dinamik%20performans%20tayini
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Bu çalışmada; elektromanyetik süspansiyon sistemine yönelik yeni doğrusal makine 

önerilip genel yapısı incelenmiştir. Sargılarda indüklenen gerilim değişimi araştırılmış ve 

gerilim sabiti sayısal analiz ile belirlenmiştir. Jeneratörün boşta ve yükteki durumları 

değerlendirilmiştir. 

Model Özellikleri Ve Boyutlandırma Verileri 

Doğrusal makineler çeşitli konfigürasyonlarda tasarlanmaktadır (Arslan, 2016; Arslan 

ve Gurdal, 2017). Ancak kullanım alanına göre çeşitlilik göstermektedir. Sürekli mıknatıslı 

doğrusal makineler yüksek verim ve güç yoğunluklarından dolayı çoğu motor ve jeneratör 

uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatürde son yıllarda akı anahtarlamalı 

makineler radyal, eksenel ve doğrusal makine konfigürasyonlarında tasarlanıp uygulamaları 

gerçekleştirilmektedir. Bu makinelerde genel olarak mıknatıslar ve sargılar statorda 

bulunmaktadır. Rotor yekpare dişli olarak kısacası anahtarlamalı relüktans motorun rotoru 

gibidir. Şekil 1’de radial ve doğrusal makine konfigürasyonları verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1. Akı anahtarlamalı a-radyal, b-doğrusal makine konfigürasyonları  

 

Kaynak: Wang ve Shen 2012 

 

Şekil 2. Tüp tipi akı anahtarlamalı doğrusal makina 
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Şekil 2’de verilen makinanın boytlandırma verileri Tablo 1 ile verimiştir: 

 

Tablo 1. Jeneratör Verileri 

Boyutlandırma Değer Birim 

Dış çap  (Do) 0,109 m 

Hareketli uzunluğu (Ls) 0.2 m 

Hava aralığı 0.001 m 

Tek sargı sipir sayısı 76  

 

 

Model Analizi ve Değerlendirme 

Şekil 2’de verilen modelin jeneratör olarak boş çalışma durumunda faz sargıları boşta 

olacak şekilde analiz gerçekleştirilmiştir. Şekil 3 ve 5’te verilen grafiklerin anlaşılması ve 

birbirlerine karışmaması bakımından analiz süresi kısa tutulmuştur. Hız değişimine göre faz 

sargısında indüklenen gerilim değişimi Şekil 3 ile verilmiştir. 

Şekil 3. Hareketli hız değişimine göre faz sargısında indüklenen gerilim değişimi 
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Şekil 3 incelendiğinde gerilim sabiti 12 Vs/m olarak hesaplanmıştır. Şekil 4’te demir kaybı 

değişimi verilmiştir. 

 

Şekil 4. Hareketli hız değişimine göre demir kaybı değişimi 

 

 

Demir kaybının düşük olması silisli sac malzemesinin düşük kayıp katsayısına sahip 

olmasının yanı sıra hareketli hızınında düşük olmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle 

süspansiyon veya dalga enerjisi gibi uygulamalara yönelik doğrusal hareketli jeneratörlerde 

stator ve rotor kısmında yekpare çelik malzeme kullanılabilir. Ancak eddy kayıplarını 

azaltmaya yönelik önlemlerin alınması elzemdir. Hareketli ile stator aralığındaki hava aralığı 

0,5 mm arttırıldığında indüklenen gerilimin hıza göre değişimi Şekil 5’te elde edilmiştir. 

 

Şekil 5. Hareketli hız değişimine göre faz sargısında indüklenen gerilim değişimi 
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Şekil 3 ile karşılaştırıldığında hava aralığı arttıkça hava aralığı manyetik akı yoğunluğu 

azalmasından dolayı sargılarda indüklenen gerilim azalmaktadır. Dikkat edildiğinde bu azalma 

yaklaşık 1,8 kattır. 

 

Şekil 6. Yüklü çalışma durumu için harici devre modeli 

 

 

 

 

Şekil 7. Faz akımı değişimi 

 

 

Faz akımı 1,8 A olarak güç 13,4 W olarak hesaplanmıştır. Aracın tek tekerleği için 

vibrasyondan yaklaşık maksimum 53,6 W güç elde edilebilir. Vuruntu kuvvetinin analizini 

gerçekleştirebilmek için hareketli; çok düşük hızda hareket ettiği ve stator sargılarından akım 

geçmediği durum olarak düşünülmüştür. Bu durumda hareketli pozisyonuna göre kuvvet 

değişimi Şekil 8’de verilmiştir. 

 

Şekil 8. Vuruntu kuvveti değişimi 
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Vuruntu kuvvetinin etkin değeri yaklaşık 12 N’dur. Ancak bu değerin azaltılması için model 

geometrisinde parametrik ve optimizasyon çalışmalarını gerçekleştirilmesi önemlidir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada araç süspansiyon sistemleri için akı anahtarlamalı doğrusal jeneratör 

tasarımı incelenmiştir. Hareketli ile stator arasındaki hava aralığı arttıkça faz sargılarında 

indüklenen gerilim azalmaktadır. Süspansiyon uygulamaları için hareketli hızı düşük 

olduğundan dolayı stator ve hareketli demir kaybı küçüktür. Jeneratör olarak çalışma 

durumunda elde edilen güç araç için tatmin edici niteliktedir. Ayrıca aktif çalışma ve vuruntu 

kuvvetinin azaltılmasına yönelik çalışmalar ileriki çalışmalarda verilecektir. 

 

Teşekkür 

Bu çalışma Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Kurulu (HÜBAK) kapsamında 
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DİKEY EKSENLİ ZIT DEVİNİMLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ İÇİN 

EKSENEL AKILI JENERATÖR TASARIMLARI 

 

Serdal Arslan1 

Özet 

Son yıllarda eksenel akılı makinelerin sağladıkları avantajlardan dolayı dikey eksenli rüzgar 

türbinlerinde kullanımları yaygınlaşmıştır. Türbin verimliliğini arttırmak için zıt hareketli 

rotorlara sahip (zıt devinimli)  türbinler kullanılabilir. Bu çalışmada; zıt devinimli dikey eksenli 

türbinler için jeneratör tasarımları önerilmiştir. Aynı geometrik boyutlara sahip farklı 

konfügürasyona önerilen yapılar sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çıkış gerilimi, çıkış gücü 

bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca toplam kütle ve maliyet açısından da karşılaştırma 

yapılmıştır. Mıknatıs malzemesi NdFeB 35, çelik malzemesi Steel 1010 kullanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlardan güç başına düşük üretim maliyetinin olduğu görülmektedir. Ayrıca zıt 

devinimli olarak çalışması ile sistem verimi önemli oranda artmaktadır. Bu nedenle tasarlanan 

jeneratörler düşük maliyeti ile birlikte enerji ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir 

adaydır.  

 

Anahtar Kelimeler:  

eksenel akılı, jeneratör, alternatör, rüzgar 

 

Abstract 

In recent years, due to the advantages of axial flux machines, their use in vertical axis wind 

turbines has become widespread. Turbines with counter-rotating rotors can be used to increase 

turbine efficiency. In this study; generator designs are proposed for vertical-axis turbines with 

counter-rotating rotors. The structures proposed for different configurations with the same 

geometrical dimensions were compared in terms of output voltage, output power and efficiency 

by using the finite element method. In addition, the total weight and total cost were compared. 

Magnet material NdFeB 35, steel material Steel 1010 was used. The results show that there is 

a low production cost per power. In addition, the efficiency of the system increases with the 

fact that it works in  in contra rotating motion. Therefore, the designed generators are an 

important candidate for meeting the energy needs with low cost.  

 

                                                 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu, Serdalarslan@Harran.Edu.Tr 
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Key Words: 

axial flux, generator, alternator, wind 

 

GİRİŞ 

Elektrik enerjisi fosil kaynaklardan veya yenilenebilir enerji kaynaklarından doğrudan 

veya dolaylı olarak üretilmektedir. Elektrik enerjisinin fosil kaynaklardan üretim değerleri; 

ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren olgu olmasına karşın bazı çevresel problemler 

oluşturmaktadır. Fosil yakıtların elektrik enerjisine dönüşüm süreçlerinde meydana gelen sera 

gaz salınımları yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin ve etkili kullanımına yöneltmiştir. Bu 

kaynaklardan rüzgâr enerjisi; yeryüzünde meydana gelen sıcaklık farklılıklarından meydana 

gelmektedir. Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisinin üretimi rüzgar enerji santrallerinde 

(RES’lerde) gerçekleştirilmektedir. Şebeke bağımlı rüzgâr türbinleri genellikle dişli sistemleri 

ile kullanılmasına karşın ağırlık, verim, ses ve bakım maliyetleri nedeniyle MİNİ-RES ve 

MİKRO-RES uygulamalarında şebekeden bağımsız sistemler tercih edilmektedir. Eksenel akılı 

jeneratörler güç yoğunluğu, verimleri, ayarlanabilir hava aralığı, nedeniyle diğer sürekli 

mıknatıslı jeneratörlere (radyal akılı, enine-eksenel akılı) nazaran tercih edilirler. Literatürde 

çeşitli konfigürasyonlarda eksenel akılı jeneratör tasarımları (oluklu, oluksuz, torus, yassı NS, 

çok kademeli NS, vb.) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca oyuksuz nüveli yapı açısından tek yanlı, çift 

yanlı, rotor ortada konumlandırılmış ya da dışarıda konumlandırılmış, mıknatıslar gömülü, 

yüzeye yerleştirmeli, Halbach dizilimli olarak düşünülür. Bu modeller tek modüllü veya çoklu 

modüllü olarak tasarlanarak imal edilmektedir. Ekseknel akılı jeneratörlerde mıknatıslar; 

dikdörtgensel (rectangular) (Hosseini vd., 2008), dairesel (circular) (Javadi ve Mirsalim, 2008; 

Bumby ve Martin, 2005; Fei ve Luk, 2009), ikizkenar yamuk şeklinde (trapozoidal) (Virtic vd., 

2008; Xia vd., 2010; Chan ve Lai, 2007; Kamper vd., 2008; Arslan, 2018), üçgen şeklinde 

(triangular) (Ocak, 2009) olabilmektedir. 

Oluklu tip sürekli mıknatıslı eksenel akılı jeneratörlerde mıknatıs ve nüve dişleri 

arasındaki relüktans değişimi vuruntu torkunu meydana getirmektedir. Bu torkun büyüklüğü 

rüzgâr türbininin tork büyüklüğünü olumsuz etkilemektedir. Oluksuz yapılı eksenel akılı 

jeneratörlerde vuruntu torkunu görülmemesi, nüve dişleri olmadığı için demir kayıpları 

düşüktür, yüksek verim, düşük harmonikli zıt emk’ya sahip olması, düşük maliyet ve imalat 

kolaylığından dolayı tercih edilirler. Oyuksuz çift stator (Javadi ve Mirsalim, 2010) ve oyuksuz 

çift rotor (Choi vd., 2011) jeneratörlerin iki ve üç boyutlu sonlu elemanlar model sonuçları ile 

uygulama sonuçları benzemektedir (Qudsia vd., 2010; Xia vd., 2010). Bilindiği gibi rotorlara 

yerleştirilen mıknatısların enerji ve Curie sıcaklığı bakımından düşünüldüğünde NdFeB, SmCo 
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yada Ferrit olabilir. Aynı anma gücündeki eksenel jeneratörde Ferrit mıknatıs NdFeB mıknatısa 

nazaran toplam ağırlık arttırmakta, toplam maliyeti azaltmakta ve benzer performans 

göstermektedir (Latoufis vd., 2016).  

Oyuksuz eksenel makinalar için mıknatıs şekli ve sargı şekilleri içerisinde dairesel yapı 

en iyi sonucu vermektedir (Del vd., 2007). Oyuksuz yapılarda diş bulunmadığı için demir 

kayıpları azdır ancak rotor bütün parçadan oluştuğundan dolayı eddy kayıpları meydana 

gelmektedir. Yüksek hız uygulamalarında ve yüksek frekanslarda hem hareketli parçada hem 

de sargı iletkenlerinde eddy kayıplarının dikkate alınması gerekmektedir (Wang ve Kamper, 

2002). Toplu sarım hem imalat kolaylığı hem de sargı ağırlığını azaltmaktadır (Del Ferraro vd., 

2007). Bu nedenle daha çok toplu sarım tercih edilmektedir. Tek modül (tek rotor-tek stator) 

olarak anma gücünde imal edilen eksenel makinaların modül sayısı arttırılarak aynı çap için 

güç artmaktadır (Kobayashi vd., 2009). Yüksek güçlü oyuksuz eksenel jeneratörün analitik ve 

sonlu elemanlar yöntemi ile analizi mevcuttur (Wang vd., 2005). Desen algoritması ve genetik 

algoritma ile oyuksuz jeneratörün optimizasyonunu ve uygulamasını gerçekleştirilmiştir (Lok 

vd., 2016). Parçacık Sürü Optimizasyon yöntemi ile oyuksuz eksenel jeneratör tasarımı 

gerçekleştirilmiştir (Daghigh vd., 2016). Tork dalgalanmalarını azaltmak için Taguchi yöntemi 

kullanılmıştır (Hwang vd., 2009). Vuruntu torku ve çıkış güçü değişimi torus tipili eksenel akılı 

makina için tepki yüzeyi metodolojisi yöntemi kullanılarak optimizasyon yapılmıştır (Arslan 

vd., 2018). Oyuksuz eksenel jeneratör batarya şarj sistemi için tasarımı ve uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gürültü seviyesi ölçümü yapılmıştır (Rossouw ve Kamper, 2007). 

Geleneksel model ile karşılaştırıldıklarında; yüksek güvenirlik, düşük birim maliyet, mikro 

RES’lerde kullanılacak jeneratörler için imalat kolaylığı, az bakım ve yüksek verim eksenel 

akılı makinelerin ortaya çıkan belli başlı üstünlükleri olarak sıralanabilir (Ocak, 2009). 

Yukarıda sayılan avantajlar göz önünde bulundurulduğunda eksenel akılı jeneratörler oldukça 

ilgi çekici özelliklere sahiptir. Bu nedenle diğer eksenel akılı jeneratör çalışmalarından farklı 

olarak bu çalışmada, oluksuz yapıda eksenel akılı jeneratörler karşılaştırılmıştır. Aynı 

geometrik boyutlara sahip farklı konfügürasyona önerilen yapılar sonlu elemanlar yöntemi 

kullanılarak çıkış gerilimi, çıkış gücü ve verim bakımından karşılaştırılmıştır. Mıknatıs 

malzemesi NdFeB 35, çelik malzemesi Steel 1010 kullanılmıştır. Ayrıca ağırlık ve maliyet 

açısındanda karşılaştırma yapılmıştır. 

Eksenel akılı rüzgar genaratörü tasarımı için temel boyutladırma parametreleri 

Sargı sayısı ve kutup sayısı arasındaki ilişki Eşitlik 1 ile verilmiştir (Bumby ve Martin, 

2005). 
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Ortalama çap ve kutupadımı Eşitlik 2 ve 3’te verilmiştir (Javadi ve Mirsalim, 2010): 
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Modellere ait şekiller ve boyutlandırma verileri Şekil 1,2 ve 3 ile verilmiştir.  

 

Şekil 1. Modellerin parçalı görünüşü 

 

 

Şekil 2. A modeli ve B modeli görünüşü 

2

io DD
D






251 

 

 

 

 

Şekil 3. Büyük çaplı modelin boyutlandırma verileri 

 

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere A modeli için ve B modeli için HIZ1 ve HIZ2 olarak zıt 

yönlü hareket tanımlanmıştır. İç ve dışta yer alan eksenel akılı jeneratör; dikey eksenli zıt 

devinimli çift kanat hareketi ile tahrik edilecek şekilde düşünülmüştür. Bu nedenle içteki ve 

dıştaki kanat hızları değiştiğinden dolayı farklı hızlar için jeneratör modellerinin analizi 

gerçekleştirilmiştir. Burada A ve B modeli için boş çalışma durumunda bir faz sargısında 

indüklenen maksimum gerilim değeri Şekil 4 ve 5 ile verilmiştir.  

 

Şekil 4. A Modeli hız değişimine göre indüklenen gerilim değişimi 
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Şekil 5. B Modeli hız değişimine göre indüklenen gerilim değişimi 

 

 

Burada hız artışına bağlı olarak jeneratör faz sargısının gerilim değerinin artması 

beklenen sonuçtur. Her iki model için çıkış gücü değişimi Şekil 6 ile verilmiştir. 
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Şekil 6. A modeli ve B modeli çıkış gücü değişimi 

 

 

 

Tablo 1. Modellerin toplam kütle, yaklaşık maliyet karşılaştırmaları  

Büyüklükler Model A Model B Malzemelerin öz kütle değerleri (kg/m3) 

Toplam Kütle (Kg) 6,78 8,14 Bakır için  8933 

Mıknatıs için 7400 

Çelik için 7872 
Maliyet (TL) 721 871 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada N-S konfigürasyonuna sahip eksenel akılı jeneratör iki jeneratör farklı 

çaplarda zıt devinimli dikey eksenli rüzgar türbinleri için önerilmiştir. Bu modellerin rotorları 

zıt devinimlidir. Farklı hızlarda çıkış gerilimi ve güç değişimleri incelenmiştir. Elde edilen 

verilere göre modeller arasında geçişte güç yoğunluğu artmaktadır. Güç yoğunlukları sırasıyla 

147,4 W/kg, 245,7 W/kg, olarak hesaplanmıştır. Çalışmada çap oranı (küçük jeneratör 

çapı/büyük jeneratör çapı) bir olduğunda maksimum güç oluşmasına karşın çapın sabit kaldığı 

ve farklı küçük çaptaki çaptaki eksenel akılı jeneratör yapısı ile birleştirilmesi ile modeller 

oluşturulabilir. Güç artışı A modelinden B modeline geçildiğinde 1,66 olarak hesaplanmıştır. 
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HETEROJEN KATALİZÖR VARLIĞINDA SOYA YAĞINDAN 

BİYODİZEL ÜRETİMİ 

Utku ARSLAN 1 

Özgür SÖNMEZ 2 

Özet 

Biyodizel üretiminde katalizörler önemli rol oynamaktadırlar. Heterojen katalizörler ticari 

homojen katalizörler ile karşılaştırıldığında, ayırmada kolaylık ve tekrar kullanılabilirlik gibi 

avantajları vardır. Bu nedenle son yıllarda heterojen katalizör kullanarak biyodizel üretimine 

yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada soya yağından biyodizel üretmek için 

heterojen katalizörler olarak CaO ve grafen oksit kullanılmıştır. Satın alınan CaO çeşitli 

sıcaklıklarda aktifleştirildikten sonra kullanılmıştır. Grafen oksit, grafit tozundan Hummers 

yöntemi ile hazırlanmıştır. CaO’in sentezlenen grafen oksitten daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

Katalizör miktarının, aktifleştirme sıcaklığının ve reaksiyon süresinin artması ile biyodizel 

veriminin artığı bulunmuştur. En yüksek biyodizel verimi, 900 °C de aktifleştirilmiş CaO’den 

%15 oranında kullanıldığında ve 6 saat reaksiyon süresi sonucunda elde edilmiştir. Bu 

koşullarda elde edilen biyodizel verimi %99,4 olmuştur.  Elde edilen biyodizellerin ester 

içerikleri incelenmiş ve en yüksek verim ile elde edilen biyodizeller için TS EN 

14214:2012+A1:2014’e göre analizleri yapılarak mevcut standart ile limit değerleri 

karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, heterojen katalizör, kalsiyum oksit, grafen oksit, soya yağı 

 

Abstract 

Biodiesel Production from Soybean Oil in The Presence Of Heterogeneous Catalyst 

Catalysts play an important role in the production of biodiesel. Heterogeneous catalysts have 

advantages in terms of separation and reusability compared to the traditionally used 

homogeneous catalysts. For this reason, there have been many studies on the production of 

biodiesel using heterogeneous catalysts in recent years.  In this work, CaO and graphene oxide 

                                                 
1 Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 

E-Posta: Utkuarslan@Hotmail.Com 
2 Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

Adres: Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampusu,  

33343-Mersin / Türkiye,  

Tel: (0324) 361 00 01/14562 , Faks: (0324) 361 00 46 

E-Posta: Osonmez@Mersin.Edu.Tr 

 



257 

 

were used as heterogeneous catalysts to produce biodiesel from soybean oil. The purchased 

CaO was used after being activated at various temperatures. Graphene oxide was prepared from 

graphite powder by Hummers method. It has been observed that CaO is more effective than the 

synthesized graphene oxide. Increase in the amount of catalyst, the activation temperature and 

the increase of the reaction time, the biodiesel yield was found to be increased. The highest 

biodiesel yield was obtained when 15% of CaO activated at 900 ° C was used in 6 h of reaction 

time. The biodiesel yield obtained under these conditions was 99.4%. The ester content of the 

obtained biodiesel was examined and the biodiesel obtained with the highest yield was analysed 

according to TS EN 14214: 2012 + A1: 2014 and the limit value was compared with the 

standards. 

 

Keywords: Biodiesel, heterogeneous catalyst, calcium oxide, graphene oxide, soybean oil 

 

GİRİŞ 

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresinin 2016 uluslararası enerji görünümü 

raporunda, dünya toplam enerji tüketiminin önemli ölçüde arttığını belirtilmiştir.  Bu raporda, 

2012'den 2040'a kadar 28 yıllık dönem boyunca dünya çapında enerji tüketimi önemli ölçüde 

artacağı öngörülmüştür (Gebremariam, 2017). Hızla büyüyen gelişen ülkelerde, yaşam 

standartlarının artması ve gittikçe daha fazla enerji isteyen daha ekonomik faaliyetlerin ortaya 

çıkması ile birlikte enerji talebi de hızla artmaktadır. Ham petrol, kömür ve gaz gibi fosil 

yakıtlar dünya enerji arzının ana temel kaynaklarıdır. Bununla birlikte, fosil yakıtlar bir süre 

sonra tükenecek olması ve asit yağmuru, sera etkisi gibi kullanımlarından kaynaklanan çevre 

sorunları nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları ve biyoyakıtlar üzerine çalışmışlar 

yapılmaktadır.  Biyokütle ile elde edilen yenilenebilir biyoyakıtlar önemli bir potansiyele 

sahiptir ve dünyanın mevcut enerji potansiyelini karşılayabilir. Önemli biyoyakıtlardan biri de 

biyodizeldir ve gelecekte petrol dizelinin yerini alabilir (Demirbaş, 2017). Biyodizel, bitkisel 

yağ, hayvansal yağlar, mikroalg yağı veya atık yağlar ile birincil alkol türevi trigliseridlerin 

çeşitli katalizörler kullanılarak transesterifikasyon reaksiyonu ile sentezlenir (Korkut ve 

Bayramoğlu, 2018). Biyodizel, herhangi bir dizel motorunda değişiklik yapılmadan 

kullanılabilen, biyolojik olarak parçalanabilen, toksin olmayan ve çevre dostu bir yakıttır. 

Biyodizel ilk kez 1893 yılında Rudolp Diesel tarafından bulunmuş ve o günden beri biyodizel 

sentezi için çok çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bunlar içinden en çok bilinen ve kullanılan 

transesterleşme yöntemi ile biyodizel üretimidir. Bu yöntemde, yağlar bir katalizör varlığında 
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metanol ve etanol gibi kısa zincirli bir alkol ile reaksiyona girerek yağ asidinin esterlerini ve 

gliserin oluştururlar (Chouhan, 2011).  

Transesterleşme reaksiyonunda çok çeşitli katalizörler kullanılır. Eğer kullanılan 

katalizör, reaktantlar ile aynı fazda ise bu homojen katalitik transesterleşme olarak adlandırılır. 

Diğer taraftan katalizör, farklı fazda ise bu durumda reaksiyon, heterojen katalitik 

transestesterleşme olarak adlandırılır. Endüstride genelde NaOH, KOH ve H2SO4 gibi homojen 

katalizörler kullanılarak biyodizel üretimi yapılmaktadır. Fakat bu tür katalizörlerin 

kullanımından kaynaklanan bir takım kısıtlamalar vardır. Örneğin, ürünlerin saflaştırılması ve 

katalizörün uzaklaştırılması için fazla miktarda enerji kullanılır. Ayrıca bu tür katalizörlerin 

tekrar kullanımı mümkün değildir. Ayrıca asidik ve bazik homojen katalizörler istenmeyen 

reaktör korozyonuna da neden olurlar (Mansir, 2017).  

Diğer taraftan, heterojen katalizörler bitkisel yağların transesterleşme reaksiyonu ile 

biyodizel üretiminde bir takım avantajları vardır. Heterojen katalitik transesterleşme, aşağıdaki 

özelliklerden dolayı “yeşil teknoloji” kapsamında yer almaktadır (Lee, 2010; Chouhan, 2011). 

(1) Katalizör geri dönüştürülebilir (tekrar kullanılabilir), 

(2) Proses sırasında hiç veya çok az miktarda atık su üretilir 

(3) Biyodizelin gliserinde ayrılması çok daha kolaydır 

Biyodizel üretiminde kullanılabilen heterojen katalizörler; alkali metal oksitler, alkali 

metal karbonatlar, toprak alkali karbonat ve oksitler, kuvvetli anyon değiştirici reçineler, 

zeolitlerdir. Son yıllarda biyodizel üretiminde kullanılmak üzere heterojen katalizör geliştirme 

çabaları hızlanmıştır. Proses sonrası ayırma, saflaştırma işlemlerinin olmaması, serbest yağ 

asitlerinin nötralizasyon adımını elimine etmesi, trigliseritlerin sabunlaşmasının görülmemesi, 

metil ester ve gliserinde katalitik artık bırakmaması ve üretimi daha ekonomik hale getiriyor 

olması, bu artışın en önemli sebeplerindendir (Balat, 2010).  

Bu çalışmada soya yağından biyodizel üretimi transesterleşme yöntemi kullanarak, bir 

heterojen katalizör varlığında metanol ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan heterojen katalizörler 

kalsiyum oksit ve grafen oksittir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Deneyde kullanılan ham soya yağı laboratuvar şartlarında bir dizi işlemden geçirilerek 

nötr soya yağı haline getirilmiştir. Kimyasal analizleri yapılmış ve laboratuvarda tonsil ile 

ağartıldıktan sonra biyodizel üretiminde kullanılmıştır. Grafen oksit Hummer yöntemine göre 

hazırlanmış ve karakterize edilmiştir. CaO, 500 ve 900 °C de 5 saat boyunca kalsisinize 

edildikten sonra kullanılmıştır.  
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Soya Yağından Biyodizel Üretimi için Genel Prosedür  

Deneyler çift boyunlu balon içerisinde geri soğutucu altında bir manyetik karıştırıcı 

kullanarak 65 C sabit sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Deneylerde 30 g soya yağı, 7,5 g metanol 

ve değişik miktarlarda katalizör (CaO veya grafen oksit) biyodizel üretiminde kullanılmıştır. 

Farklı zaman dilimlerinde reaksiyon karışımından örnekler alınmış ve 4000 devir/dakika hızda 

5 dakika santrüjlenerek 3 faza ayrılması sağlanmıştır. Alt fazda katalizör, orta fazda gliserin, 

üst fazda ise biyodizel bulunmaktadır. Üst faz bir behere alınarak 105 °C etüvde 30 dakika 

kurutulmuş ve metanol uzaklaştırılmıştır. Biyodizel analiz yapılmak üzere kapaklı santrifüj 

tüpüne alınmıştır. Bu işlem 1,2,3,4 ve 6 saat tepkime süreleri için gerçekleştirilmiştir.  

Biyodizelde verim hesabı, ester muhtevası analizi ile yapılmaktadır. Numune içerisinde 

bulunan tüm metil esterlerin alanlarının oranı iç standart olarak kullanılan metil nonadekanoat 

ile kıyaslanır. Bu kıyasa göre çıkan sonuç, toplam ester dönüşüm yüzdesi yani verime eşittir. 

  

        

ΣA: Toplam pik alanı, 

AIS: Nanodekanoik asit metil esterinin pik alanı, 

mIS: İnternal standart olarak kullanılan nanodekanoik asit metil esterinin mg miktarı, 

m: Numune ağırlığı, mg 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kalsinasyon Sıcaklığının Biyodizel Verimi Üzerine Etkisi 

CaO’in kalsinasyonu biyodizel verimini etkilediği gözlenmiştir. Deneylerde kalsinize 

edilmemiş CaO ile birlikte 500 ve 900 °C’lerde kalsinize edilmiş CaO kullanarak, 

kalsinasyonun biyodizel verimi üzerine etkisi incelenmiştir. Sonuçlar Şekil 1.’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Kalsinasyon sıcaklığının biyodziel verimi üzerine etkisi (Katalizör miktarı %10 ve 

reaksiyon süresi 1 saat) 

Wei ve ark. (2009) yumurta kabuğundan elde edilen CaO’in 200 ile 1000oC arasında 

kalsinize edilerek 2 saat süreyle soya yağı ile transesterleşme reaksiyonunu gerçekleştirmişler 

ve aktivitesini araştırmışlardır. XRD şablonları en iyi katalitik performansın elde edildiği kristal 

CaO fazın gözlemlendiği kalsinasyon sıcaklığının 800°C'nin üzerinde olduğunu iddia 

etmişlerdir.  Kalsinasyon sıcaklığı 700°C olduğunda, %90'lık bir verim elde edildi. Diğer 

taraftan deney sonuçları, 9:1 metanol-yağ oranına karşılık %3'ü kadar yumurta kabuğu türevli 

katalizör (1000°C'de kalsine edilmiş) ile 65°C’de 3 saat reaksiyon sıcaklığı ile %95'in üzerinde 

biyodizel verimi olduğunu göstermiştir. Yalman (2012) yaptığı çalışmada %60, %70, %80 

CaO/Al2O3 karışımını 400oC, 500oC, 600oC ve 700oC kalsinize ederek ve %6 oranında 

kullanılan 50 oC’de 4 saat aspir yağı ile reaksiyon yaparak biyodizel üretmiştir. Elde edilen 

biyodizellerde verimi en yüksek olan 700oC’de %70 CaO/Al2O3 karışımı olmuştur. 

 

CaO miktarının, kalsinasyon sıcaklığı ve reaksiyon süresinin biyodizel verimi üzerine 

olan etkisi 

CaO miktarının biyodizel verimi üzerine olan etkisini incelemek için kütlece %1, %5, 

%10 ve %15 oranlarında CaO kullanılmıştır. Reaksiyon süresileri ise 1,2,3,4 ve 6 saattir. Şekil 

2, 3 ve 4 de sonuçlar gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Aktive edilmemiş CaO katalizörlüğünde katalizör miktarı ve reaksiyon süresinin verim 

üzerine etkisi 

 

Şekil 2 incelendiğinde, aktive edilmemiş CaO katalizör olarak kullanıldığında katalizör 

miktarı ve reaksiyon süresinin artması ile birlikte biyodizel veriminin artığı gözlenmiştir. %1 

CaO kullanıldığında 6 saat sonunda elde edilen verim %41,7 iken, %5 CaO kullanıldığında elde 

edilen verim %94 olmuştur %10 ve 15 CaO kullanıldığında ise 6 saat sonunda elde edilen 

verimler ise %97 olmuştur. Bu sonuçlar, aktive edilmemiş CaO kullanıldığında 6 saatin 

sonunda yüksek verim elde edilebileceğini ve katalizör miktarının da %10 yeterli olduğunu 

göstermektedir.  

 

 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7

%
Es

te
r

Reaksiyon süresi, saat

%1 CaO

%5 CaO

%10 CaO

%15 CaO

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7

%
Es

te
r

Saat

%1 CaO 500

%5 CaO 500

%10 CaO 500

%15 CaO 500



262 

 

Şekil 3. 500 °C’de aktive edilmiş CaO katalizörlüğünde katalizör miktarı ve reaksiyon süresinin 

verim üzerine etkisi 

 

 

Şekil 4. 900 °C’de aktive edilmiş CaO katalizörlüğünde katalizör miktarı ve reaksiyon süresinin 

verim üzerine etkisi 

Şekil 3 ve Şekil 4’de kalsinasyon ile birlikte verimin artığı görülmektedir. 500 °C de 

aktive edilmiş CaO’de %1 oranında kullanıldığında 6 saatin sonunda elde edilen verim %70,6 

iken, %5 den fazla katalizör kullanıldığında verim %96’nın üzerine çıkmıştır. 900 °C de aktive 

edilmiş CaO kullanıldığında ise %1 CaO kullanıldığında verim reaksiyon süresi ile birlikte 

artmakta 1 saat sonunda elde edilen verim %22,6 iken ve 6 saat sonunda %95,1’lik biyodizel 

verimi elde edilmiştir. Şekil 4 incelendiğinde %10 ve 15 oranında CaO kullanıldığında 1 saatlik 

reaksiyon süresi sonunda %80’nin üzerinde verim elde edilmiştir.  3 saatlik reaksiyon süresi 

sonunda ise verimler hemen hemen eşit olmakta ve %95’in üzerine çıkmaktadır.  
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Şekil 5. Farklı kalsinasyan sıcaklıklarında katalizör miktarının biyodizel verimi üzerine etkisi 

(süre 1 saat) 

 

 

Şekil 6. Farklı kalsinasyan sıcaklıklarında katalizör miktarının biyodizel verimi üzerine etkisi 

(süre 6 saat) 

Şekil 5 ve Şekil 6 ‘de farklı sıcaklıklarda kalsinize edilmiş olan kullanarak 1 ve 6 

reaksiyon sürelerinde katalizör yüzdesinin verim üzerine olan etkisi gösterilmiştir. Her iki 

grafikte görüldüğü gibi, katalizör yüzdesi artıkça verimde artmaktadır. 1 saatlik reaksiyon 

süresinde kalsinize edilmemiş katalizör kullanıldığında verimdeki artış düşükken, kalsinize 

edilmiş katalizörlerde verim artışı daha fazla olmuştur. 6 saatlik reaksiyon süresi sonunda ise, 

900 °C’de kalsinize edilmiş CaO’den %1 oranında kullanıldığında elde edilen verim %95 

olmuştur. Kalsinize edilmiş ve edilmemiş CaO ’de %5 oranında kullanıldığında verimler hemen 

hemen aynı olmakta (%90’nın üstü) ve katalizör miktarı artıkça verim artışı hemen hemen sabit 

kalmıştır.  

Grafen Oksit ile Transesterleşme Reaksiyonu 

Çalışmanın bu aşamasında soya yağının transesterleşme reaksiyonu laboratuvarda 

hazırlanmış olan grafen oksit kullanarak gerçekleştirilmiştir. %1 ve 5 oranında grafen oksit 

kullanılmış ve 2,4 ve 6 saatlik reaksiyon süreleri sonunda verim hesabı yapılmıştır. Sonuçlar 

Şekil 7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 7. Grafen oksit ile transesterleşme 

 

Grafen oksit miktarı ve reaksiyon süresi artıkça biyodizel veriminde artışlar 

gözlenmiştir. Grafen oksitten %1 oranında kullanıldığında, 2 saat sonunda %4,8 verim elde 

edilirken, 6 saat sonunda elde edilen verim yaklaşık 3 kat artarak %15,2 olmuştur. Diğer 

taraftan, grafen oksitten %5 kullanıldığında 2 saat sonunda verim %8,1 iken, 6 saatin sonunda 

2,8 kat artış ile % 23 olmuştur. Grafen oksit asidik karakterdir. Grafen oksit ile elde edilen en 

yüksek verim % 23 iken aynı koşullarda CaO kullanıldığında %90’nın üzerinde bir verim elde 

edilmiştir. Buda CaO’in grafen oksitten daha etkili olduğunu göstermektedir.    

 Transesterleştirme reaksiyonlarında bazik katalizörler asidik katalizörlere oranla daha 

yüksek verim ile biyodizel oluşumu sağlamaktadır. Yalman (2012) yaptığı çalışmada 

CaO/Al2O3 oranı artığında biyodizel verimi de artmıştır. CaO’in, Al2O3 daha bazik karakterde 

olması bunun temel sebebidir. 

 

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu tez çalışmasında soya yağından biyodziel üretiminde heterojen katalizör olarak CaO 

ve grafen oksit kullanılmıştır. CaO’in aktifleştirme sıcaklığı, katalizör miktarı ve reaksiyon 

süresinin biyodziel verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada; 
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 Ham soya yağı temin edilmiş ve ilk olarak degumming işlemi ile içeriğinde bulunan ve 

biyodizelde ve biyodizel üretimi esnasında istenmeyen lesitinden ayrılmıştır. Daha sonra 

kimyasal nötralizasyon ile nötr soya yağı elde edilmiş ve biyodizel üretimine hazır hale 

getirilmiştir.  

 Heterojen katalizör olarak kullanılan CaO, 500 ve 900°C lerde kalsinize edilerek 

aktifleştirilmiştir. En yüksek biyodizel verimi 900 C de aktifleştirilen CaO kullanıldığında 

elde edilmiştir.   

 Grafen oksit Hummers yöntemi ile hazırlanmış ve karakterizasyonu XRD, FTIR ve SEM-

EDX cihazları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Grafen oksit katalizörlüğünde elde edilen 

biyodizel verimi, CaO katalizörlüğünde elde edilen biyodizel veriminden düşüktür.  

 Katalizör miktarı ve reaksiyon süresinin artması ile birlikte biyodizel verimi de artmıştır. 

En yüksek biyodizel verimi, 900 °C de aktifleştirilmiş CaO’den %15 oranında 

kullanıldığında ve 6 saat reaksiyon süresi sonucunda elde edilmiştir. Bu koşullarda elde 

edilen biyodizel verimi %99,4 olmuştur.  

 Katalizörün tekrar kullanılabilirliğini incelemek için, reaksiyondan sonra geri kazanılan 

CaO tekrar kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, CaO’in reaksiyondan sonra tekrar 

kullanılabileceğini göstermiştir.  

Yapılan çalışmada heterojen katalizör kullanımının, daha önce homojen katalizör 

kullanımı ile kıyaslandığında daha avantajlı olduğu görülmüştür. Çalışmada kullanılan CaO 

santrifüj ile ortamdan kolayca ayrılmıştır. Homojen katalizör olarak kullanılan sodyum 

metilatın ayrılması için santrifüj yeterli değildir. Heterojen katalizör ile üretilen biyodizel, 

ortamda sabunlaşma olmaması sebebiyle katalizör ayrıldıktan sonra birkaç defa sıcak su ile 

yıkanması yeterli gelmektedir. Ancak sodyum metilat ile üretimi yapılan biyodizelde ham 

gliserin ayrıldıktan sonra defalarca sıcak su ile yıkanması gerekmektedir veya sitrik asit ile 

nötrleştirme işlemi yapılmalıdır. Ancak bu nötrleştirme işlemi risklidir. Çünkü biraz fazlasının 

işleme dahil olması bu defa da asitlik değerinin limit dışı olmasını sağlayabilir. Ayrıca CaO 

kullanımı, aktifleştirilerek yapılması durumunda verimi arttırmakta, daha kısa sürede daha 

yüksek verimlerin eldesi sağlanmaktadır.   

 

Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi tarafından 2017-

2-TP2-2533 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.  
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SAFRAN (CROCUS SATİVUS L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YAŞANAN 

SORUNLAR 

Hasan ASİL 1 

 

Özet 

Safran tarımı, Türkiye’de 60-70 da alanda ve bunun da yaklaşık 37 da’ı Safranbolu ilçesinde 

yapılmaktadır. Hititler döneminden bu yana 9705 kg safran üretimi ve ticareti yapılırken 

günümüzde 20-25 kg safran üretilmektedir. Safran tarımı belirli birkaç destek olmazsa 

ülkemizde terk edilmek üzeredir. Safran birtakım sorunlarının olmasının yanında özellikle 

birim alandan en fazla kâr elde eden, küçük alanları değerlendirerek emek ve iş gücünü 

azaltarak yetiştirilmesi kolay bir bitkidir. Safran çok seçici bir bitki değildir, geniş bir 

adaptasyona sahiptir. Asmanın yetiştirildiği her alanda rahatlıkla yetiştirilebilir. Safranın 

yorucu kısmı çiçeklerinin toplanması ve stigmalarının ayrılması işidir. Çiftçilik faaliyetlerinin 

çok az olduğu kış şartlarında yetiştiği için boş zamanların rahatlıkla değerlendirilebileceği bir 

bitkidir. Safran yetiştiricileri kendi aralarında bağlantılı olmalıdır.  Üreticiler üretici birliği 

kurarak tek çatı altında toplanırlarsa üretimleri daha kolay pazarlayarak satamama sıkıntısı 

yaşamazlar. Safran üzerine yapılan bilimsel çalışmaların arttırılarak birim alandan daha fazla 

safran üretimi ve soğan üretiminin geliştirilerek tarımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Safranın yaygınlaşması için Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, 

Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Üretici Birlikleri gerekli destekleri vermeli ve verilen 

destek miktarları arttırılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Safran, safran üretimi, sorunları 

. 

Abstract 

Saffron (Crocus sativus L.) cultivation problems 

Saffron cultivation, 60-70 da in Turkey in the field and it is carried out at about 37 da in 

Safranbolu district. Since the Hittite period, 9705 kg saffron production and trade were made 

today 20-25 kg saffron is produced.  Saffron cultivation is a plant that is about to be abandoned 

in our country without a few support. Saffron in addition to some problems, especially to obtain 

the most profit from the unit area and small areas by evaluating labor and labor force is an easy 

plant to grow by reducing. Saffron is not a very selective plant, it has a wide adaptation, can be 
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grown easily in any area where Vine is grown. The exhausting part of saffron is the collection 

of flowers and the separation of stigmas. It is a plant where free time can be easily evaluated 

because it is grown in winter conditions where farming activities are very low. Saffron growers 

should be connected to each other and if they assemble under a single steal, they will not be 

able to sell the products more easily. By increasing the scientific studies on saffron, it should 

be ensured that more saffron production than the unit area and onion production should be 

expanded and its agriculture should be expanded. For the spread of saffron, universities, 

Ministry of Agriculture and Forestry, Development Agencies, Metropolitan Municipalities, 

Municipalities and Producer Unions should provide the necessary support and increase the 

amount of support. 

Key Words: Saffron, saffron production, problems. 

 

GİRİŞ VE YÖNTEM 

Safran çok pahalı bir baharat bitkisi olmasının yanında önemli bir ilaç, boya ve kozmetik 

bitkisidir. Ayrıca gıda ve ilaç endüstrisinde çok geniş kullanım alanına sahiptir. İştahsızlık, 

humma, bronşit, kızamık, boğmaca, dalak büyümesi, iktidarsızlık, uykusuzluk ve hazımsızlık 

gibi birçok hastalıkta tedavi amaçlı kullanılmaktadır (Özel ve Erden 2005). Son yılarda birçok 

kanser tedavisi için yapılan araştırmalarda safranın kanser önleyici ve kanseri tedavi edici 

özellikleri ortaya çıkmış ve bu yönde araştırmalar her geçen gün artmaktadır (Fıkrat 2002; 

Mcgimpsey ve Douglas, 1997). Dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalarda fareler 

üzerindeki denemelerden bazı kanser türleri için umut verici sonuçlar alınmakta ve bu 

sonuçlarla birlikte safrana olan talep her geçen gün artmaktadır. Ancak, safran üretiminde 

yaşanan sorunlar nedeniyle dünyada ve ülkemizde üretilen safran miktarı azdır. Safran pahalı 

bir baharat olması sebebiyle hem araştırma yapılmasını sınırlamakta hem de araştırma 

giderlerini çok arttırmaktadır (Anonim, 2005, 2012a, 2015).  

Safran Hititler döneminden itibaren Anadolu’da üretilen ve ilaç olarak kullanılan bir 

bitkidir. 1858 yılındaki kayıtlarda 9705 kg safranın İngiltere’ye satıldığı ve yine 1913 

kayıtlarında 500 kg safranın Safranbolu ve Şanlıurfa’da üretildiği görülmüştür. Safran ülkemiz 

için önemli bir baharat olmasına rağmen son zamanlarda iş gücü ve üretim sorunları nedeniyle 

60-70 dekara düşmüş ve üretim miktarı ise 20-25 kg civarına gerilemiştir ( Ceylan, 2005, 

Anonim, 2010b, 2012b; Arslan, 2016;).  . 

Safran bitkisinin stigması kullanılmaktadır. Stigma, içerisinde aktif bileşenleri, karotenler, 

picrocrosin, safranal, crocetin ve uçucu yağ gibi bileşiklerdir. Safranın uçucu yağ oranı % 0.4-

1.5 ve sabit yağ oranı %8-13’tür. Ayrıca pektin, pentozon, nişaşta, B2 vitamini içerir. Başlıca 

http://www.karabuk-tarim.gov.tr/tarimsal/tprofil.php
http://www.karabuk-tarim.gov.tr/tarimsal/tprofil.php
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yağ asitleri; palmitik, stearik, oleik, linoleik ve linoleniklerdir (Arslan, 2006; İpek ve ark, 2009). 

Safran (Crocus sativus L.) kısır polenler içermesi nedeniyle tohum bağlamaz ve yalnızca 

soğanlarından üretilebilmektedir (Chichiricco, 1984). 

Safran yetiştiriciliğinde Hindistan, İran, İspanya, Azerbaycan, İtalya ve Yunanistan 

önde gelen ülkeler olup, İran dünyada en önemli üretici ve ihracatçı ülke konumundadır. Safran 

yıllık yağışı 350 mm’den 1000 mm’ye kadar varan ve kuzey yarımkürede tropikal ve 

subtropikal iklim bölgelerinde yetiştirilmektedir. Safran, düşük rakımlı ekolojilerden 2000 m 

yüksekliklere kadar uyum sağlayabilen bir bitkidir. Yeterli miktarda soğan çoğaltılamadığı için 

ilk yatırım maliyeti yüksek bir bitkidir (Koç, 2012). Türkiye’nin bazı bölgeleri safranın orijini 

olarak kabul edilmesine rağmen safran üzerine yapılan araştırmalar çok sınırlıdır. Bu yüzden 

Türkiye'de safran yetiştiriciliğiyle ilgili araştırmaların sayısını arttırmak büyük bir önem 

taşımaktadır (Taghiloofar ve Bayram, 2014).  

Safran, Osmanlılar zamanında önemli bir kültür bitkisi iken böyle giderse üretim 

alanları giderek azalarak Türkiye’de yetiştirilemeyecek duruma gelecektir. (Arslan, 1984, 

1986). Türkiye’nin yıllık safran ihtiyacı 1000 kg dolayındadır fakat 20-25 kg safran 

üretilmektedir. Safran üretiminin ülkemizde daha ciddi bir şekilde teşvik edilmesi 

gerekmektedir ve ekim alanının artması için gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır.  

Safran soğanları tarladan sökülerek yeniden üretim materyali olarak kullanılmaktadır. 

Safran tarımında safran soğanlarını çoğaltma teknikleri üzerine yoğunlaşmak büyük önem arz 

etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de safran üzerine ne gibi çalışmalar yapıldığı, safranla ilgili 

yazılan makaleler, basında yer alan haberler incelenmiş, Safranbolu ve Hatay’da safran 

yetiştiren çiftçiler ve Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki personellerden bilgiler 

elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre safranın yetiştiriciliği, ticareti ve bu ticarette yapılan 

hileler ve sorunlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 

TARTIŞMA ve BULGULAR 

Safran Yetiştiriciliği 

Safran soğanlı bir bitki olup üretim materyali soğanlardır. Soğanların ağustos ve eylül 

aylarında dikimi yapılır ve genellikle 2 veya 3 yılda bir tarladan sökülür. İlk dikim sırasında 

dekara ortalama 250 ile 800 kg soğana ihtiyaç vardır. Soğanların dikim derinliği soğan 

büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 6-12 cm’dir. Geleneksel safran üretiminde 

toprağa ahır gübresi kullanılmaktadır. Safran tarladan sökülünceye kadar başka gübreleme 

yapılmamaktadır. Bazı uygulamalarda üst gübre uygulamaları yapılmaktadır. Safranın en 

büyük problemlerinden birisi yabancı ot mücadelesi olup spesifik kimyasal ilacı yoktur. 
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Yabancı ot mücadelesi elle yapılmakta olup işçilik maliyeti yüksektir. Safran vejetasyon 

dönemi kış aylarında olduğu için pek sulama istemez ancak sonbahar ve ilkbahar döneminin 

kurak geçtiği yerlerde sulanmasında fayda vardır (Baydar, 2007, Anonim, 2010b, Anonim, 

2015).. 

Safranın toprak üstündeki kısmında, bitkinin iğne şeklinde, ince uzun yaprakları 

bulunmaktadır ve yapraklar nisan mayıs gibi kururlar. Yazın toprak altında dormant halde kalan 

soğanlar sonbaharda tekrar sürerek çiçek açar ve yaprak çıkartırlar. Toprak üstündeki kısmında 

şerit şeklinde ince uzun yaprakları bulunmaktadır. Çiçeklenme iç kesimlerde ekim ayında 

başlamakta  Akdeniz iklimin hâkim olduğu bölgelerde kasım ve aralık ayına kadar sürmektedir. 

Soğan çevre uzunluğu 8cm’den büyük her bir bitkiden ortalama 5-8 adet çiçek alınmaktadır. 

Bitki boyu ortalama 20-25 cm’den 50 cm’ye kadar çıkabilmektedir. Çiçekler lale 

büyüklüğündedir  ve zambağa benzemektedir. Çiçekler mor renkli ve çiçekte sarı renkte üç adet 

erkek organ bulunmaktadır. Dişi organ (stigma), çiçeğin ekonomik öneme sahip olan organıdır. 

Dişi organ üç parça ipliksi görünümlü olup uzunlukları 2,5-3,5 cm’dir ve stigması koyu kırmızı 

renktedir. Bitkinin yararlanılan kısmı stigmasıdır, buna "safran" da denilmektedir (Baydar, 

2007, Anonim, 2010b, Anonim, 2015). 

Safranda birinci yıl eğer ortalama 10 gr üzerinde soğan dikildiyse çiçeklenme dikimden 

yaklaşık 45-60 gün arasında gerçekleşmektedir. Safran verimi yıldan yıla değişmektedir. 1. yıl 

safran verimi 250-1000 gr, ikinci yıl 1500 ile 4000 gr ve üçüncü yıl  ise 1000 ile 1500 gr 

arasında gerçekleşmektedir. Ortalama 80000 ile 170000 çiçekten 1 kg safran elde edilmektedir. 

1 kg safran için ise ortalama 45 ile 60 yevmiye işçilik gerekmektedir (Arslan, 1986; Anonim, 

2010). 

Hasat edilen safranlar gölge bir yerde veya kurutma dolaplarında kurutulduktan sonra 

kapalı bir kavanoz içerisinde güneş gelmeyecek yerde saklanmalıdır. Kurutma dolabında 30 

°C’de 24 saat bekletilmelidir. Bazı araştırmalarda 8 saat bekletme yeterli olmaktadır. Kurutma 

dolabındaki yapılan işlem gölgede kurutmaya göre safranal açıdan daha kaliteli sonuçlar 

vermiştir(Anonim, 2010). 

 Soğan hasadı geleneksel olarak 3 yıl sonunda yapraklar tamamen kuruduktan sonra 

güney kesimlerde nisan ve iç kesimlerde mayıs ve haziran aylarında gerçekleşmektedir. 

Bilimsel çalışmalarda soğan hasadının 2 yılsonunda yapılması ve hatta işçilik sıkıntısı yoksa 

her yıl soğan hasadının yapılıp tekrar dikilmesinde bir sakınca yoktur. Soğan hasadında dikilen 

soğan miktarının ortalama 5 katı soğan elde edilmekte ve bu miktar bazen 9 katına kadar 

çıkabilmektedir (Anonim, 2010). 

 

http://www.karabuk-tarim.gov.tr/tarimsal/tprofil.php
http://www.karabuk-tarim.gov.tr/tarimsal/tprofil.php
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Safran Ticareti  

Safran bugün dünyada İran, İspanya, Çin, Hindistan (Keşmir), Yunanistan, Fas, Nepal, 

Avustralya, Yeni Zelanda, Mısır, Meksika ve İtalya gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. İspanya 

safran üretiminde ilk sırada yer alırken son yılarda bu oran giderek azalmış ve yerini İran’a 

bırakmıştır. Son yıllarda İran en önemli üretici ülke olup ekilişi ve üretimi artış gösteren tek 

ülkedir ve dünya üretiminin %95’ten fazlası bu ülkeye aittir. Dünya safran ticaretinde İran %85 

payla ilk sırada yer almakta ve bunu %10-11’lik payla İspanya takip etmektedir. Safran alıcı 

ülkeler arasında en önemlileri  Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Suudi Arabistan, Hong Kong, 

Hindistan, Çin, İtalya, Almanya, Katar ve İsveç’tir. Dünyadaki safran dikim alanları toplam 

100 bin hektarı geçmemektedir. Üretimi de 250- 300 ton kadardır (Arslan, 2016). Ülkemizdeki 

üretim ise toplam 20-25 kg’ı geçmemektedir. 

 

Safrana Yapılan Hileler 

Safran dünyanın en pahalı baharatı olması sebebiyle hile ve tağşişlerin de çok olmasına 

sebep olmaktadır. Safran, baharatlar içerisinde en fazla hile yapılan, tağşiş edilen bitkidir. Toz 

halinde satılan safranlarda bu hileler daha fazla görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri üretim 

alanının  ve veriminin azlığı, fiyatının pahalı oluşu ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan aşırı 

kazanma hırsıdır (Anonim, 2010; Arslan, 2016). 

Safrana yapılan hileleri şöyle sıralayabiliriz;  

1. Safran stigmaları içerisine başka bitki parçaları koymak suretiyle ve özellikle de yağ 

emdirilmiş aspir çiçeğini safran diye satmak en büyük hilelerin başında gelmektedir. 

2.  Mısır püskülü, sarı mantar, Curcuma londa rizomları ve safran çiçeğindeki erkek organlar 

yapılan hileler arasında gelmektedir. 

3. Zerdaçal bitkisinin kökleri toz haline getirilerek safran diye satılmaktadır. 

4. Boyanmış organik maddeler, et lifleri, domuz yağı, nişasta, balmumu, elma veya diğer 

şuruplar ve yağlar ile hileler yapılmaktadır. 

5. Tebeşir, zımpara, sodyum sülfat, ince kum gibi inorganik maddeler ile hileler 

yapılmaktadır. 

6. Boyası alınmış ve kimyasal boyalarla tekrar boyanmış safran tepecikleri tekrar 

kullanılmaktadır (Anonim, 2010; Anonim, 2012b; Arslan, 2016).. 

 

Safran Yetiştiriciliğinin Sorunları 

Hittitler döneminden bu yana ülkemizde safran üretiminde bir gelişme olmamış, safran 

önemini giderek kaybetmiştir. İki binli yılların başında Safranbolu ilçesinin Davutobası 
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köyünde 3 üretici tarafından küçük bir alanda yetiştiriciliği yapılmakta iken Karabük Valiliği 

ve Safranbolu Kaymakamlığının desteği ile bir canlanma sağlanmış ve bu destek sayesinde 

Safranbolu’nun 11 köyünde 40 üretici tarafından toplam 37 dekarlık alanda safran yetiştiriciliği 

yapılmaya başlanmıştır. Bunun dışında birçok ilimizde bazıları amatörce de olsa safran 

yetiştiriciliği yapılmakta olup, bugün toplam olarak en fazla 50-60 dekarlık bir alana ulaşmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının ve çeşitli kuruluşların ve üretici birliklerinin desteği ile üretim 

alanı giderek artmaktadır (Anonim, 2012b; Arslan, 2016) . 

Sorunları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz; 

1. İran’dan daha ucuza safran temini üreticiyi olumsuz etkilemekte ve ürününü istediği fiyata 

satamamaktadır. 

2. Aktarların Aspir’ i safran diye satmaları 

3. Safranın çok az yetiştirilen ve üretilen baharat olması ve fiyatının pahalı olması pazarlama 

probleminin oluşmasına neden olmaktadır. 

4. Safran soğanlı bir bitki olmasından dolayı köstebek ve domuz zarar vermektedir. 

5. Soğan Zararlısının zararı (Coleopthera sp.) 

6. Yapraklarının tavşanlar tarafından yenilmesi 

7. Yabancı ot mücadelesi kimyasal yolla yapılamamaktadır. Elle yabancı ot mücadelesi işçiliği 

arttırmaktadır. Özellikle yabancı ot mücadelesi (yılda 3-4 kez) ve hasat (20-25 gün sürekli) 

için işçilik maliyeti yüksektir. 

8. Yerel pazarlarda stamen ve stigmasının karışık satılması 

9. Safran yetiştiriciliğinde ilk kurulum maliyeti yüksektir. Dekara 250 ile 800 kg soğana 

ihtiyaç vardır ve maliyeti dekara 25-80 bin TL arasında değişmektedir. 

10. Nitelikli çiftçilik gerektirdiğinden üretim yapmaya gönüllü çiftçi bulmakta sıkıntı 

yaşanmaktadır. 

11. Keşmir safranının dünya piyasasında çok ucuz olması ülkemizde üretilen safranın fiyatının 

düşmesine neden olmakta veya safran daha ucuza bulunduğu için üreticiden hiç 

alınmamaktadır. 

12. Safran özellikle Arap ülkelerinde gıda sanayisinde, yöresel tatlılar ve yemeklerde 

kullanılmakta, ülkemizde gıda ve yemeklerde tüketimi olmadığı için talep de fazla 

olmamaktadır.  

 

Sonuç 

Safran birtakım sorunlarının olmasının yanında özellikle birim alandan en fazla kâr elde 

eden, küçük alanları değerlendirerek emek ve iş gücünü azaltarak yetiştirilmesi kolay bir 
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bitkidir. Safran çok seçici bir bitki değildir, geniş bir adaptasyona sahiptir. Asmanın 

yetiştirildiği her alanda rahatlıkla yetiştirilebilir. Safranın yorucu kısmı çiçeklerinin toplanması 

ve stigmalarının ayrılması işidir. Çiftçilik faaliyetlerinin çok az olduğu kış şartlarında yetiştiği 

için boş zamanların rahatlıkla değerlendirilebileceği bir bitkidir. Safran yetiştiricileri kendi 

aralarında bağlantılı olmalıdır.  Üreticiler üretici birliği kurarak tek çatı altında toplanırlarsa 

üretimleri daha kolay pazarlayarak satamama sıkıntısı yaşamazlar.  

Safran üzerine yapılan bilimsel çalışmaların arttırılarak birim alandan daha fazla safran 

üretimi ve soğan üretiminin geliştirilerek tarımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Safranın 

yaygınlaşması için Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Büyükşehir 

Belediyeleri, Belediyeler ve Üretici Birlikleri gerekli destekleri vermeli ve verilen destek 

miktarları arttırılmalıdır.  
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ÖZET 

 Okul binalarında yer alan dersliklerin fiziksel yapısının eğitim-öğretim faaliyetlerini 

belirgin bir biçimde etkilediği bilinen bir olgudur. Dersliklerin genişliği, aydınlatma, ısıtma, 

akustik yapı vb. etmenlerde ders planlamaya dahil edilen unsurlardan bazılarıdır. Derse giren 

öğretmenler öğrencilerine en etkili ve verimli bir öğrenme ortamı sağlayabilmek için değişik 

sınıf yerleşim düzenleri uygulamaya gitmektedirler. Öğretmenlerin bu oturma düzeni 

tercihlerinin sınıf yönetiminde fiziksel boyutlardan biri olan sınıf yerleşim düzeninin önemli 

bir parçası olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de yayımlanmış olan Sınıf Yönetimi kitapları 

incelenerek sınıf yönetimin fiziki boyutlarından biri olan sınıf yerleşim düzenlerini nasıl ele 

alındığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sınıf yönetimi 

kitaplarında kaç farklı sınıf yerleşim düzeni olduğu ve kitaplarda bu konuya ne ölçüde yer 

verildiği ortaya konulmuştur. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 38 “Sınıf 

Yönetimi” kitabı incelenmiştir. Araştırma temel olarak bir meta-özet çalışmasıdır. Kitapların 

incelenmesinde frekans etki büyüklüğü ve yaygınlık etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Bu 

araştırmanın sonucunda, “sınıf yönetimi” adıyla yayımlanan kitaplarda birbirlerinden farklı 8 

değişik sınıf yerleşim düzeni yer aldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sınıf yönetimi, yerleşim düzeni, öğretim. 

 

ABSTRACT 

Investigation of Class Settlement Regulations in Classroom Management 

It is known that the physical structure of the classrooms in school buildings has a significant 

impact on education and training activities. Width of classrooms, lighting, heating, acoustic 

structure, etc. are some of the factors included in the course planning. In order to provide the 
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most effective and efficient learning environment for their students, the students go to different 

class placements. It was an important part of the classroom layout, which is one of the physical 

dimensions of the classroom management of the teachers' seating preferences. This study is 

published in one of the physical size of the classroom management by examining the books in 

Turkey it intended to reveal how the class dealt with the layout. For this purpose, it was revealed 

how many different class settlements are in the classroom management books and the extent to 

which this topic is included in the books. Survey method was used in the study. In the research, 

38 ” Classroom Management“ books were examined. Research is basically a meta-summary 

study. Frequency effect size and prevalence effect sizes were calculated. As a result of this 

research, it was determined that the faculties of education had 8 different class settlement 

patterns different from each other in the books published for teaching in Classroom 

Management courses. 

Key Words: Classroom management, layout, teaching. 

 

GİRİŞ  

Eğitim-öğretimin başarısı; nitelikli bir öğretmen eğitimine ve öğretmenin sınıf 

yönetimindeki başarısına bağlıdır. Uygun ve bilimsel veriler ışığında oluşturulmuş bir öğretim 

süreci, iletişim ortamı ve olumlu sınıf atmosferi, öğrenci verimliliğinin arttırılmasında önemli 

etmenlerdir.  

Sınıf yönetimi, öğretmenin sınıfta her öğrencinin öğretimden en üst düzeyde 

yararlanması için gerekli düzeni sağlamak üzere, etkili bir ortam oluşturmak amacıyla yaptığı 

uyarlamalar ve izlediği stratejilerin tümüdür (Gözütok, 2004). Sınıf yönetimi, sınıfta güvenli 

bir eğitim ortamı oluşturulmasına yönelik davranışsal kuralları öğrenci grupları ile birlikte 

oluşturmaya ve geliştirmeye dayanır. Ayrıca öğretimsel yöntemlerin belirlenmesine ve 

uygulanmasına öğrencileri dahil eden yöntemleri ve örgütlemeleri içerir (Yılmaz ve Aydın, 

2015).  

Etkili bir sınıf yönetimi ile öğrencilerin eğitim-öğretimleri için hedeflenen bilgi ve 

becerileri kazanmasına yardımcı olunduğu gibi sınıf içi ve dışı kabulünün artması, özgüvenin 

gelişmesi, kendini geliştirme fırsatları oluşturması sağlanabilir. Ayrıca sınıf yönetimi, sınıf 

ortamının ve öğrencilerin doğasını, sınıfın ve öğrencilerin kendine özgü yönlerinin 

tanımlanması ve doğru çözümlenmesini de esas aldığı için öğretmenler ve öğrenciler açısından 

kritik önemdedir (Yeşilyurt, 2008).  

Nitelikli bir öğretim süreci için sınıf yönetimi dersine öğretmen eğitimi programlarında 

gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de öğretmenlik formasyon programlarında 
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yer alan Sınıf Yönetimi dersi 1997 yılında Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim 

fakültelerinin yeniden yapılandırılmasıyla öğretmen eğitim programlarında zorunlu ders olarak 

konulmuştur. Sınıf yönetimi dersinin ders tanımı: “Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve 

psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar 

geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, 

iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde 

karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler” şeklinde belirtilmiştir 

(YÖK, 1998).  

2007’de YÖK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle sınıf yönetimi ders içeriği de 

değişmiştir. Bu değişiklikle içerik: “Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim 

ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan 

farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve dışı etkenler, sınıf yönetimi 

modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta 

istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye 

uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler)” şeklinde güncellenmiştir (YÖK, 

2007: 20). 

2007 müfredatı incelendiğinde Sınıf Yönetimi dersinin okul öncesi ve sınıf öğretmenliği 

programlarında yer aldığı ancak içeriği incelendiğinde daha çok alanı tanıtan kuramsal bilgilere 

yer verildiği, öğrencinin sınıfta katılımını arttıracak diğer çocuklarla kaynaşmasını sağlayacak 

bilgi ve becerilerin yer almadığı, ders içeriklerinin farkındalık yaratmaktan öteye gitmediği 

görülmektedir (Yıldırım ve Akçamete, 2017). 

2018’de ise Sınıf Yönetimi dersi içerikleri YÖK’ün son olarak yayınladığı yenilenen 

öğretmen yetiştirme lisans programları içerisinde: “Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; 

sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini 

ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve 

etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri 

olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin 

oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar” olarak ifade 

edilmiştir.  

2018 müfredatı ile 2007 yılındaki içeriklerle karşılaştırıldığında radikal bir değişim 

geçirmemekle birlikte bazı yeni kavramları içerdiği görülmektedir. Son değişikliklerle 

öğretmeni sınıf içinde bir öğretim lideri olarak yer verilmiş ve öğretmen-veli görüşmelerinin 

yönetimini de Sınıf Yönetimi dersi kapsamında değerlendirilmiştir. 
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Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesine yön veren temel 

ilkeler, öğretmenlik formasyonu programını oluşturan derslerin nitelikli öğretmen yetiştirmede 

yetersiz kalışından yola çıkarak öğretmenlik formasyonu dersleri yeniden geliştirildiği, 

derslerin teorik bilgiler yanında gerçek okul ortamına ve öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi ve 

becerileri ön plana alınarak hazırladığı belirtilmektedir. 1997 düzenlemesinin İlkeler kısmı f 

maddesinde: “iyi bir öğretmenin sınıfını etkili ve verimli bir biçimde yönetmesi ve sınıfta 

öğrenmeye uygun bir ortam oluşturması gerektiği anlayışından hareketle, sınıf yönetimi ve 

disiplinini ön plana alan bir ders yeni formasyon programına yerleştirilmiştir” denilmektedir. 

İlkelerde dikkati çeken bir konu “hızla değişen bir toplumda çok farklı kesimlerden gelen ve 

değişik özelliklere sahip öğrencilerin bir arada ortak bir amaca yönelik olarak eğitilmeleri ve 

yönlendirilmeleri için öğretmenlerin sınıf kontrolü ve disiplini anlamında bu derste 

öğrenecekleri bilgi ve becerilerin önemli olacağının düşünülmüş olmasıdır (YÖK, 1997). 

Öğretmen faktörüyle ilgili en önemli özelliklerden biri öğretmenin sınıf yönetimini nasıl 

gerçekleştirdiğidir. Ayrıca sınıfta ortaya çıkabilecek uygun olmayan davranışlara önleyici 

düzenlemelerle müdahale edebilmelidir (Downing, 2008). Bu bağlamda sınıf yönetimi; öğretim 

programı, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenci, zaman, mekân, teknoloji, araç-gereçler ve 

öğretmen arasında etkili bir eşgüdüm sağlayarak, etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için 

uygun ortamların sağlanması ve sürdürülmesi olarak tanımlanabilir (Erbaş, 2010). 

Etkili sınıf öğretmenleri, sınıflarındaki öğrencilerin tümüne aynı davranmamakta, farklı 

öğrencilerin özelliklerini temel alan farklı stratejiler kullanmaktadırlar. Ayrıca sınıf kurallarının 

oluşturulmasında, bunların öğrencilere açıklanmasında ve sınıfta uygulanmasında, etkinlikler 

arası geçişlerin sağlanmasında, derslerde iyi bir başlangıç planlamada, zamanı verimli 

kullanmada, öğrenci performansını izlemede, öğretimi bireyselleştirmede ve sınıfta nelerin olup 

bittiğini fark etmede bilgi sahibidirler. Etkili sınıf yönetimi olmayan öğretmenler ise 

öğrencilerinin farklı gereksinimlerine duyarlı olmayan öğretmenler olarak tanımlanmaktadır 

(Marzano ve Marzano, 2003). Bu durum, öğrenci başarısında sınıf yönetimini uygun şekilde 

gerçekleştirecek öğretmenlere etkili öğretmenlik becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. 

Derslik de fiziksel bir çevre unsurlarından biridir. Değişik özelliklere sahip öğrenciler 

bu ortamda çevre ve birbirleriyle etkileşim halindedir. Üstelik bu ortamda öğrenme olayları 

yaşanır. Sınıf yönetimi bu olayları ve olaylar arasındaki etkileşimi öğrenmeyi en iyi hale 

getirmek için düzenlemektir. Bir metafor olarak dersliğe coğrafya olarak bakmak, derslik, 

öğrenci ve eğitim olgusunu farklı biçimde mercek altına almayı sağlayabilir. Okullarda eğitim 

öğretim faaliyetlerinin en yoğun olarak yapıldığı yerler dersliklerdir. Dersliklerin öğrenmeyi 

destekleyecek biçimde düzenlenmesi gerekir. Dersliklerin düzenlenmesinde sınıftaki öğrenci 
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sayısı, duvar ve sınıf mobilyasının niteliği ve rengi, ısı, aydınlanma, havalandırma ve temizlik 

kadar, öğrencilerin dersliğe nasıl yerleştiği de öğrenme üzerinde dolaylı ama önemli etkilere 

sahiptir (Çınar, 2018). 

Sınıf yönetiminde ders ortamı çok önemlidir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi için fiziksel 

çevre kavramlarını bilmesi lazımdır. Bunları da öğreneceği yerler sınıf yönetimi kitaplarıdır. 

Öğretmenler sınıf yönetimi ve sınıf ortamı ile ilgili bilgiye eğitim fakültesinde aldıkları 

derslerden, kitaplardan veya çevrelerinden ulaşmaktadır. Sınıf yönetimine ilişkin birçok 

yayında öğrencilerin dersliğe yerleştirilmeleri konusu işlenmiştir (Başar 1994; Kitagawa 1998; 

Aydın 2000; Pointon 2000; Özden 2002; Tutkun 2002; Toprakçı 2002; Traynor 2003; Yağcı 

2004; Otrar at al., 2004; Baines 2003; Douglas & Gifford 2001; Durukan & Öztürk 2004; 

Tabancalı 2007 Akt. Çınar, 2010).  

Başarılı bir yerleşim düzeni, sınıf içi etkileşimine, öğretimin amaç ve etkinliklerine 

uygun olmalı, öğretim materyallerine kolayca erişmeye imkân vermelidir. Öğrenciler derslikte 

öğretmen tarafından görüldüklerinden emin olmalı ve öğretim sunularını kolayca 

görebilmelidir. Sınıf ortamının rasyonel kullanımı ve sınıf içi trafiğin düzenlenmesinde de 

yerleşim biçimi önemli bir etkendir (Emer, Evertson & Worsham, 2003). Ayrıca derslikteki 

materyallerin düzenlenmesi de öğrencilerin dersliğe nasıl yerleştirildiğine göre değişmektedir. 

Öğrencilerin derslikte oturma yeri seçimi ile kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler üzerine 

araştırmalar Waller’in  (1932) konuya dikkati çektiğinden beri yapılmaktadır (Akt. Çınar, 

2010). 

Pedersen (1994) bir psikoloji sınıfında öğrencilerin derslikte oturduğu yerin seçimi ve 

kişisel tercihleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Tatusek and Staton-Spicer’a göre (1982) 

merkezi koltuklardaki öğrenciler, sol ya da sağ bölümdekilerden daha yaratıcı, iddialı ve 

rekabetçiydi. Benedict ve Hoge (2004) ekonomi dersi verilen büyük dersliklerde öğrencilerin 

oturma yeri tercihleriyle ders başarıları arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmışlardır. 

Dauglas ve Gifford (2001) dersliğin fiziksel düzeninin profesör ve öğrenciler tarafından 

değerlendirilmesi üzerinde çalışmışlardır.  

Traynor (2003), öğrencilerin dersliğe yerleşmesinde öğretmenlerin kullandıkları beş 

strateji tanımlamaktadır. Bunlar; zorlayıcı (coercive), serbestçi (laissez-faire), görev yönelimli 

(task oriented), otoriter (authoritative) ve kendine özgü (intrinsic) stratejilerdir. Aydın (2000) 

ise sınıf yerleşim düzeninde iki temel yaklaşım olduğunu belirtmektedir: Bunlardan birincisi 

öğretmen merkezli, diğeri öğrenci merkezlidir. Bu yaklaşımlara dayalı olarak U tipi, grup 

çalışma tipi, toplantı masası tipi, daire (yuvarlak) tipi oturma düzenleri de literatürde önemli bir 

yer tutmaktadır.  
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Öğretmenlerin etkili bir sınıf yerleşim düzeni yapabilmeleri için yeterli bilgiye sahip 

olmaları gerekir. Aynı şekilde öğretmen adaylarının da bu konuda gerekli eğitimi alarak 

atanmaları daha nitelikli bir eğitim için şarttır. Bu nedenle bu alandaki literatürde sınıf yerleşim 

düzenine ilişkin yeterli bilgi verecek kitapların olması gerekir.  

 

AMAÇ 

Bu çalışmada sınıf yönetimi alanında Türkiye’de yayınlanmış kitapların sınıf 

yönetiminin fiziki boyutlarından biri olan sınıf yerleşim düzenini ele alma yönünden 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır. 

 

1) Sınıf yönetimi kitaplarında toplam kaç değişik oturma düzeni vardır? 

2) Bir sınıf yönetimi kitabında en çok kaç tane oturma düzeni vardır? 

3) Bir sınıf yönetimi kitabında en az kaç tane oturma düzeni vardır? 

4) Bütün sınıf yönetimi kitaplarında ortalama kaç tane oturma düzeni vardır? 

 

YÖNTEM  

Araştırma Modeli  

Çalışma, tarama türünde desenlenmiştir. Bu araştırmada araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre doküman incelemesi, 

araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren materyallerin analizini 

kapsamaktadır. Bu tür araştırmalar da araştırmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme 

yapmaya gerek kalmadan elde edebilir.  

Araştırmada Türkiye’de yayınlanmış 38 sınıf yönetimi kitabı taranmıştır. Çalışma 

kapsamındaki kitaplara kitapçılarda,  internet arama motorlarında ve internet üzerinde yer alan 

çeşitli veri tabanlarında ulaşılmıştır.  

 

Verilerin Analizi  

Araştırma sürecinde araştırmanın örneklemine dahil olan kitaplar ayrıntılı incelenerek 

öncelikle içeriğindeki tüm bölümlerin sınıf yerleşim düzenleri ilgili bilgi verip vermediğine ve 

sınıf yerleşim düzeni ilgili bilgi verirken bu düzenleri nasıl tanımladığına göre tümevarım içerik 

analizi ile veriler elde edilmiş ardından da kitaplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Tümevarım içerik analizi, bir konu hakkında yeni bir kanıya varmak için kullanılır. 

Araştırmacılar verileri düzenlerken açık kodlama, kategoriler yaratma ve özetleme yapmıştır. 
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Açık kodlama, tüm içeriği düşünerek metnin içindeki başlıkları defalarca okumakla ve 

kategoriler oluşturmakla gerçekleşmektedir (Hsieh ve Shannon, 2005; Akt. Kızıltepe, 2015). 

Analizlerde meta özet ile frekans ve yoğunluk etki büyüklüklerine bakılmıştır. Frekans 

etki büyüklüğü hesaplanırken toplam kaç örnek yer aldığı bulunmuş ve bu sayı toplam kitap 

sayısına bölünmüştür. Yoğunluk etki büyüklüğüne bakılırken ise bir sınıf yerleşim yeri 

örneğinin kaç kitapta olduğu hesaplanmıştır. Kategoriler araştırmacı tarafından 38 kitabın 

incelenip sınıf yerleşim düzenlerine yer veren konuların içeriklerinin tespit edilmesi ile 

oluşturulmuştur ve gruplandırılmıştır. Oluşturulan üç kategoriye göre incelenen sınıf yönetimi 

kitapları içlerinde yer alan sınıf yerleşim düzenleri ifadelerinin belirtilme sıklığına göre 

sıralanmış ve tabloda yer alan kategoriler ayrı ayrı incelenmiştir.  

Belirlenen kategorilere göre birinci kategori’de olan sınıf yerleşim düzenlerine yönelik 

kullanılan tanımlayıcı dil incelenmiş; kitaplarda sınıf yerleşim düzenlerini tanımlamaya yönelik 

olarak sınıf alanı düzenlenmesi, oturma düzeni, öğrenci sıralarının düzenlenmesi, sınıfın fiziki 

düzeni  terimlerinden hangilerinin kullanıldığı, ikinci kategoride, sınıf yerleşim düzeni ilgili 

ayrı bir bölümün olup-olmadığı ve üçüncü kategoride ise incelenen kitaplar arasından sınıf 

yerleşim düzenlerine ile ilgili örnekler verilip verilmediği incelenmiştir. Kitaplar kaynakçada 

verilmiş olup, tablolarda kitap isimleri yerine araştırmacılar tarafından verilen (1. Kitap, 2. 

Kitap gb.) kodlar kullanılmıştır.  

 

Güvenirlik  

Bu araştırmada güvenirlik çalışması için araştırmanın birinci yazarı ve özel eğitim 

alanında uzman bir kişi 38 sınıf yönetimi kitabını analiz etmiş ve elde ettikleri veriler 

karşılaştırılmıştır. “Görüş birliği olan madde sayısı / görüş birliği+görüş ayrılığı olan madde 

sayısı x 100” formülü (Miles ve Huberman, 1994 Akt. Yıldırım ve Akçamete, 2017) 

kullanılarak güvenirlik yüzdesi elde edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda birinci yazar 

ve eğitim alanında uzman kişinin arasında %92 güvenirliğe ulaşıldığı belirlenmiştir. 

 

BULGULAR  

Bu bölümde sınıf yönetimi kitaplarının incelenmesinden elde edilen bulgular sunulmuştur. Sınıf 

yönetimi kitaplarının sınıf yerleşim düzenleri ile ilgili bilgi verdiği konu kategorileri Tablo 

1.’de sunulmuştur. 

 

Tablo. 1 : Sınıf yönetimi kitaplarının sınıf yerleşim düzenleri ile ilgili bilgi verdiği konu 

kategorileri 
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Kodu 
S.Y.D. yönelik kullanılan 

tanımlayıcı dil 

S.Y.D. ilgili ayrı 

bir bölüm olması 

S.Y.D.  ile ilgili 

örnek verilmesi 

1. Kitap Sınıfın Oturma Düzeni Yok         8 örnek 

2. Kitap Sınıfta Yerleşim Biçimleri  Yok 8 örnek 

3. Kitap Sınıfta Yerleşim Biçimleri  Yok         8 örnek 

4. Kitap Sınıf Yerleşim Düzeni  Yok 8 örnek 

5. Kitap Oturma Düzenleri  Yok 8 örnek 

6. Kitap Sınıfta Yerleşim Düzeni  Yok 8 örnek 

7. Kitap Sınıf Yerleşim Düzeni  Var 6 örnek 

8. Kitap Oturma Düzeni  Yok 6 örnek 

9. Kitap Sınıfta Yerleşim Düzeni  Yok 6 örnek 

10. Kitap Yerleşim Düzeni  Var 6 örnek 

11. Kitap Sınıf Yerleşim Düzeni Yok 4 örnek  

12. Kitap Yerleşim Düzeni Yok 4 örnek 

13. Kitap Öğrencilerin Oturma Düzeni Yok 4 örnek 

14. Kitap Sınıf Yerleşim Düzeni Var 4 örnek 

15. Kitap Oturma Düzeni Yok 4 örnek 

16. Kitap Sınıf Yerleşim Düzeni Yok 4 örnek 

17. Kitap Sınıfta Oturma Düzeni Yok 4 örnek 

18. Kitap Sınıfta Oturma Düzeni Var 4 örnek 

19. Kitap Oturma Düzeni Yok 3 örnek 

20. Kitap Oturma Düzeni Yok 3 örnek 

21. Kitap Sıraların Düzeni Var 3 örnek 

22. Kitap Oturma Düzeni Yok 3 örnek 

23. Kitap Oturma Düzeni Yok 3 örnek 

24. Kitap Yerleşim Düzeni Yok 3 örnek 

25. Kitap Sıraların Yerleşim Düzeni Yok 3 örnek 

26. Kitap Sınıftaki Oturma Düzeni Yok 3 örnek 

27. Kitap Sınıfın Fiziksel Düzeni Yok 3 örnek 

28. Kitap Sınıf Yerleşim Düzeni Var 3 örnek 

29. Kitap Oturma Düzeni Yok 3 örnek 

30. Kitap Sınıf Düzenlemesi Var 2 örnek 

31. Kitap Oturma Düzeni Yok Örnek yok 

32. Kitap Sınıf Oturma Düzeni Yok Örnek yok 
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33. Kitap Oturma Düzeni Yok Örnek yok 

34. Kitap Oturma Düzeni Yok Örnek yok 

35. Kitap        - Yok Örnek yok 

36. Kitap Sınıf Alanı Düzenleme Yok Örnek yok 

37. Kitap Oturma Düzeni Yok Örnek yok 

38. Kitap         - Yok Örnek yok 

 

Literatürde sınıf yönetimi isimli toplam 38 kitap tespit edilmiştir. İlk kitabın 1999 

yılında son kitabın ise 2018 yılında basıldığı görülmektedir. Bu tablo incelendiğinde sınıf 

yerleşim düzenlerine dair en çok örnek sekizer tane ile 6 kitapta (1, 2, 3, 4, 5 ve 6. kitaplar); 

altışar tane örnek ile 4 kitapta (7, 8, 9 ve 10. kitaplar); dörder tane örnek ile 8 kitapta (11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 ve 18. kitaplar); üçer tane örnek ile 11 kitapta (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 ve 29. kitaplar)  ve iki örnek ile 1 kitap (30. kitapta) yer almaktadır. Bu tabloya göre sınıf 

yerleşim düzenlerine ilişkin olarak 8 kitapta (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. kitaplar) hiçbir 

örneğe yer verilmediği görülmektedir. İncelenen 38 kitapta toplam 139 örnek yer aldığı tespit 

edilmiştir. Ortalama kitap başına 3,6 örnek verildiği hesaplanmıştır. 35. ve 38. kitaplarda ise 

sınıf yerleşim düzenlerini tanımlayıcı bir dil kullanılmadığı görülmüştür. Sınıf yerleşim 

düzeninin sadece 7 kitapta ayrı bir başlıkta incelendiği tespit edilmiştir.  

İncelenen 38 kitapta yer verilen sekiz sınıf yerleşim düzeni örneği ile ilgili bilgiler Tablo 

2’de sunulmuştur 

 

Tablo 2. İncelenen 38 Sınıf Yönetimi kitabında yer verilen sınıf yerleşim düzenleri 

Sınıf yerleşim düzeni Tercih edilme sebebi Bulunduğu kitap 

sayısı 

1. Geleneksel oturma düzeni Öğrenci sayısı, fiziksel mekan boyutu 36 

2. “U” Şeklinde Yerleşim Yüzyüze iletişim, yöntem çeşitliliği 36 

3. Takım (Ekip) Çalışması Karşılıklı oturan takımların iletişimi 36 

4. Toplantı Masası Yerleşim kolaylığı, büyük grup 10 

5. Daire Şeklinde Yerleşim Yüzyüze iletişim, özgürlükçü anlayış 18 

6. Grupların Gruplandırılması Grup tartışmaları gibi ders etkinlikleri 2 

7. Çalışma Grupları Laboratuvar dersleri, 2 kişilik gruplar 8 

8. Proje Grupları Proje yarışmalarının sergilenmesi 6 

 

Kitaplarda en çok “Geleneksel oturma düzeni” örneği verilmiştir. 35. ve 38. kitaplar 

dışında 36 kitapta da bu örnek yer almaktadır. Bu yerleşim düzeni, kalabalık öğrenci mevcudu 

olan öğretmenler özellikle fiziksel alanı yetersiz dersliklerde tüm öğrencilerle göz teması 



284 

 

kurmaya çalıştığı için tercih etmiş olabilir. Ayrıca herkes tarafından kullanılıyor olması 

öğretmenleri bu düzene teşvik ediyor olabilir. 

 

 

Şekil 1. Geleneksel Oturma Düzeni 

 

“U” şeklinde yerleşimde “Geleneksel” düzende olduğu gibi 35. ve 38. kitaplar dışında 

36 kitapta yer verilmiştir. Bu tip yerleşim biçimi yüz yüze iletişimin en iyi kurulabildiği, 

öğrencilerin birbirlerinin beden dillerini “algılayabildikleri” sınıf yerleşme biçimlerinden 

biridir. Uygun iletişim ortamı sunmasının yanı sıra, kullanılacak görsel cihazların herkes 

tarafından kolaylıkla izlenebilmesine, çalışma alanının daha rahat kullanılmasına da imkân 

verir. 

 

  

Şekil 2. “U” Şeklinde Yerleşim 

 

 “Takım (Ekip) Çalışması” yerleşim düzeni ilk iki örnekte olduğu gibi 35. ve 38. kitaplar 

dışında 36 kitapta vardır. Özellikle sınıf, ekiplerden (takımlardan) oluşturulmuş ise; bu yerleşim 

biçimi oldukça avantajlıdır. Ekiplerin yerleştirilme biçimi, özellikle karşılıklı oturan 

öğrencilerin birbirleriyle daha rahat iletişim kurmalarında etkili olur. 
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Şekil 3. Takım (Ekip) Çalışması Yerleşim Biçimi 

 

 4. sıradaki “Toplantı Masası” yerleşim düzeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. kitaplarda 

yer almıştır. Yerleşim kolaylığı açısından avantajlı bir sınıf yerleşim biçimidir. Özellikle 

kullanılan masaların dörtgen şeklinde olması kolaylığı daha da arttırır. Tüm sınıfın bir grup 

olarak bir arada bulunması ve bir ”ekip” havası oluşturulması öğrencilerin sınıf ortamındaki 

etkililiğini ön plana çıkarırken, öğretmeni biraz daha geri plana çeker. Bu durum ayrıca, 

öğrencilerin öğretmenle daha rahat iletişim kurmalarına da imkân sağlar. 

 

   

Şekil 4. Toplantı Masası Yerleşim Biçimi 

  

5. sırada yer alan “Daire” şeklindeki sınıf yerleşim düzeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.  kitaplarda bulunmaktadır. Bir sıra ya da masaya gereksinim 

olmaksızın öğrencilerin sınıf içinde yerleşebildikleri bir yerleşim şeklidir. Öğrencilerin tamamı 

bir önceki yerleşim biçiminin kendiliğinden meydana getirdiği resmi hava oluşmaksızın grup 

oluştururlar. U düzeninin sağladığı yüzyüze iletişim imkânı da bu yerleşim biçiminin sağladığı 

bir avantajdır. Bu avantajlar, günümüzün özgürlükçü eğitim anlayışına uygun düşmektedir. 

 

 

   

 Şekil 5. Daire Şeklinde Yerleşim 
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 6. sıradaki örnek “Grupların Gruplandırılması” yerleşim düzeni olarak 1. ve 3. kitapta 

yer almaktadır. Özelikle psikodrama, sosyodrama ve grup tartışmaları şeklindeki ders 

etkinlikleri için ideal bir yerleşim şeklidir. Etkinliği gerçekleştirecek gruplar ile gözlemcilerin 

aynı masa etrafında toplanmalarına imkân sağlar. 

 

 

Şekil 6. Grupların Gruplandırılması Yerleşim Şekli 

 

 7. sırada verilen “Çalışma Grupları” yerleşim düzeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kitaplarda yer 

almıştır. Özellikle iki kişiden oluşan gruplar veya laboratuvarlar dersleri gibi iki öğrencinin 

yardımlaşmasını gerektiren çalışmalar için ideal bir yerleşim biçimidir. 

 

  

Şekil 7. Çalışma Grupları Yerleşim Biçimi 

 

 En son sırada bulunan “Proje Grupları” yerleşim düzeni 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10. kitaplarda 

vardır. Proje yarışmalarında yapıldığı gibi, öğrenci ekiplerince hazırlanmış projelerin grubun 

görüşlerine veya tartışmalarına sunulacağı eğitim ortamlarını için ideal bir yerleşim biçimidir. 

En büyük dezavantajı geniş bir fiziksel ortama ihtiyaç duyulmasıdır. Dar bir sınıf mekânında 

bu yerleşim biçiminin uygulanması mümkün görülmemektedir. 
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Şekil 8. Proje Grupları Yerleşim Biçimi 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada Türkiye’de öğretmen eğitiminde okutulan sınıf yönetimi ile ilgili 38 

kitap incelenmiş ve oluşturulan 3 kategori çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına 

göre öğretmen eğitiminde okutulan bu kitaplarda sınıf yerleşim düzenleri ile ilgili farklı bakış 

açılarının olduğu ortaya çıkmıştır.  

Araştırma, sınıf yerleşim düzenlerinin Türkiye’de öğretmen eğitimlerinde okutulan sınıf 

yönetimi kitaplarının yakın zamana kadar çoğunlukla benzer anlayışla ele alındığını 

göstermektedir. Nitekim araştırma kapsamında incelenen otuz sekiz kitaptan otuzaltısında 

ortalama 4 sınıf yerleşim düzeni örneği verilmiştir. En sık rastlanan sınıf yerleşim düzenleri 

sırasıyla Geleneksel, “U şeklinde, Takım (Ekip) çalışması ve Daire şeklinde yerleşim 

düzenleridir.  

Araştırma konusu olarak ele alınan 3 kategoriden ilki olan sınıf yerleşim düzenlerine 

yönelik kullanılan tanımlayıcı dil genellikle “Sınıf Yerleşim Düzeni” veya “Oturma Düzeni”  

kelimeleri ile ifade edilmiştir. 38 kitaptan sadece 7 tanesinde ikinci kategorideki sınıf yerleşim 

düzenleri ile ilgili ayrı bir bölüm bulunmuştur. Üçüncü ve son kategori olan sınıf yerleşim 

düzenleri ile ilgili 36 kitapta 8 kadar farklı örnek bulunmaktadır. 2 kitapta ise sınıf yerleşim 

düzenlerine yönelik hiçbir tanımlayıcı dil içeren ifadeye yer almamaktadır. 

Sonuç olarak, sınıf yerleşim düzenleri ile ilgili tanımlayıcı dil, örnek ve ayrı bir bölüm gibi 

bilgiye yer veren kitaplar vardır ancak bu sayı olmayana göre azdır. Bu durum, alandaki 

kitapların günümüz öğretmeni için gerekli bilgiler konusunda yetersiz kaldığını göstermektedir. 

Yapılacak araştırmalarda sınıf yerleşim düzenlerine yönelik yeni örnekler denenebilir. Sınıf 

yönetimi kitaplarında daha fazla sayıda sınıf yerleşim düzeni örneğine yer verilebilir. Gelecek 

nesilleri yetiştiren öğretmenlerin eğitimleri için öncelikle Bakanlığa ve YÖK e daha donanımlı 

ve kapsamlı bilgiler içeren kitap çalışmaları yapması önerilmektedir. 
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Lisans sürecinde okutulan ders kitaplarının değerlendirilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı, 

Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler ile iş birliği yapılması gerekmektedir. Ayrıca öğretmen 

eğitimi programlarında görev yapan, öğretmen yetiştiren akademik personelin MEB’de görev 

yapan tecrübeli öğretmenler ile iletişime geçerek iş birliği içinde çalışması etkili bir sınıf 

yönetimi için önemli olan sınıfın fiziksel ortamının düzenlenmesine yönelik sınıf yerleşim 

düzenlerine dair araştırmaları arttırabilecektir. Sınıf yönetimi kitaplarının öğretmenlerle 

öğretim elemanlarının iş birliği ile hazırlanması sınıf yerleşim düzenleri konusunun sınıf 

yönetimi içinde daha güçlü bir şekilde ele alınmasını sağlayacağından etkili öğretmenlik 

becerilerinin gelişmesine katkı sağlayabilecektir. Bu kapsamda yalnızca eğitim fakültesine 

devam eden öğretmen adaylarına değil halihazırda çalışan öğretmenlere de verimli bir ders 

işlemelerinde rehber olabilecek resimli ve açıklamalı yayınlar hazırlanabilir. 
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BIR PANGASIUS KÖPEK BALIĞINDA (PANGASIUS PANGASIUS) 

YÜZME KESESI GRANÜLOMU 
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Özet 

 

Bu olguda, 5 cm. uzunluğunda bir Pangasius köpek balığının (Pangasius pangasius) yüzme 

kesesinde bulunan idiyopatik granülomlar patolojik olarak incelendi ve olası sebepleri tartışıldı. 

Akvaryum ortamında yaşayan balık öldükten sonra patoloji laboratuvarına inceleme amacıyla 

getirildi. Yapılan nekropsi sonucu makroskobik olarak balığın yüzme kesesinde dışa doğru 

üremeler gösteren, çok sayıda, değişik büyüklüklerde, gri-siyah renkli, sert kıvamlı nodüler 

yapılar dikkati çekti. Bu nodüllerin mikroskobik muayenesinde, tipik granülom yapısında 

oldukları ve yabancı cisim dev hücrelerinin de bulunduğu görüldü. Yapılan Ziehl-Neelsen ve 

PAS boyamalardan negatif sonuç alındı. Olası teşhisler olarak tümör, mikobakteriyozis, mantar 

enfeksiyonu ve diğerlerinden daha ağırlıklı olarak da su kaynaklı yabancı cisim granülomu 

değerlendirildi. 

 

Anahtar Sözcükler: 

Granülom, Yüzme kesesi, Pangasius köpek balığı, Patoloji. 

 

Abstract 

Granuloma of swim bladder in a Pangasius shark (Pangasius pangasius) 

In this case report, the granulomas of swimming bladder with unknown aetiology in a Pangasius 

catfish shark (5 cm in length) (Pangasius pangasius) were pathologically examined and their 

possible causes were discussed. The pangasius shark living in the aquarium environment was 

brought to the pathology laboratory for examination after death. Macroscopically, grayish-
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black in color, hard to touch and different sizes of numerous nodules were observed in the 

swimming bladder. Microscopic examination of these nodules revealed typical granuloma 

structure together with foreign body giant cells. Negative results were obtained from Ziehl-

Neelsen and PAS stainings. Tumor, mycobacteriosis, fungal infection and predominantly 

water-borne foreign body granuloma were evaluated as possible diagnoses. 

Key Words:  

Granuloma, Swim bladder, Pangasius shark, Pathology. 

 

GİRİŞ 

Yüzme kesesi (gaz kesesi, hava kesesi) özellikle kemikli balıkların vücut boşluğunun 

dorsalinde ve böbreklerin altında yer alan, normal yüzme derinliklerinde enerji kaybı 

olmaksızın dengeli bir şekilde yüzebilmelerini sağlayan, bunun dışında hidrostatik basınç 

dengesinde de rol oynayan, sindirim tüpünün dışa doğru genişlemesiyle meydana gelmiş, içi 

hava ya da gaz dolu bir organdır. Histolojik olarak iki ana katmandan oluşur: Bunlar, hava ile 

dolu boşluğu çevreleyen bir tunica interna ve tunica eksternadır. Tunika interna, musküler 

mukozaya, gevşek bir submukozaya ve transisyonel (değişken) bir epitel tabakasına sahiptir. 

Tunika eksterna, bir dış serozadan ve bunun altında sert bir bağ doku tabakasından meydana 

gelmiştir (Roberts ve Ellis, 2012).  

Bir kedibalığı türü olan Pangasius pangasius (Pangasius köpek balığı), Pangasiidae 

ailesi içinde yer alan, dipte beslenen, omnivor ve karnivor beslenme özellikleri gösteren bir 

balıktır. Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Vietnam ve Tayland gibi Uzak Asya 

ülkelerinde çoğunlukla büyük nehirler ve haliçlerde yaşar; ancak özellikle muson döneminde 

sulama kanallarında, körfezlerde, doğal çöküntülerde ve hatta göletlerde de görülebilir. Etinin 

lezzetli olması ve yüksek protein, yağ ve mineral içeriği nedeniyle özellikle Uzak Asya 

ülkelerinde balık eti tüketiminde aranılan bir balıktır. Bunun yanında birçok ülkede 

akvaryumda süs balığı olarak da beslenmektedir (Monalisa ve ark., 2013; Gupta, 2016). 

Bu olgu sunumunda, bir pangasius köpek balığının yüzme kesesinde idiyopatik olarak 

şekillenmiş granülomların patolojik olarak incelenmesi ve olası nedenlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu olguda, 5 cm. uzunluğunda bir Pangasius köpek balığının (Pangasius pangasius) 

yüzme kesesinde bulunan idiyopatik granülomlar patolojik olarak incelendi. Akvaryum 

ortamında yaşayan balık öldükten sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner 
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Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına inceleme amacıyla getirildi. Balığın nekropsisi 

yapıldıktan sonra histopatolojik muayene amacıyla alınan doku örnekleri % 10‘luk tamponlu 

formalin solüsyonunda tespit edildi ve rutin işlemler sonrası parafinde bloklandı. Parafin 

bloklardan mikrotomda alınan kesitler (5 m) Hematoksilen-Eozin (H&E), Ziehl-Neelsen ve 

PAS boyama teknikleri için kullanıldı.  

 

BULGULAR 

Klinik olarak, balıkta yüzme bozuklukları (ters ve yan yüzme) ile balığın renginde 

kararma görüldüğü bildirildi. Makroskobik olarak, balığın yüzme kesesi duvarında dışa doğru 

ve lümene doğru üremeler gösteren, çok sayıda, değişik büyüklüklerde, gri-siyah renkli, sert 

kıvamlı nodüler yapılar dikkati çekti (Resim 1 ve 2). Balığın derisinin renginde kararma ve 

yüzme kesesinde bulunan nodüler yapılar dışında makroskobik olarak başka bir bulguya 

rastlanmadı. 

       

 

Resim 1: Nekropsisi yapılan balığın makroskobik görünümü. 

 

 

 

Resim 2: Balığın yüzme kesesi duvarında çok sayıda, değişik büyüklüklerde, gri-siyah renkli 

nodüler yapılar 
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Nodüler yapıların mikroskobik incelemesinde, sınırlı nekroz alanlarıyla birlikte, dağınık 

lenfositler ve makrofaj hücre kümelerinden oluşan bir infiltrasyon görüldü. Bu infiltre olan 

hücrelerin arasında tek tük çok çekirdekli dev hücreleri ve bağ doku hücreleri dikkati çekti 

(Resim 3 ve 4). Yapılan Ziehl-Neelsen ve PAS boyamalardan negatif sonuç alındı.  

 

Resim 3: Nodüler yapının mikroskobik görünümü, bar= 200 μm. 
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Resim 4: Nodüler yapının mikroskobik görünümü, bar= 100 μm. 

 

 

Ayırıcı tanıda, tümör, mikobakteriyozis, mantar enfeksiyonu ve su kaynaklı yabancı 

cisim granülomu değerlendirildi.  

 

SONUÇ 

Granülomatöz yangılar tüberkülozis, brusellozis ve mantar hastalıkları gibi inatçı T-

hücre yanıtlarının geliştiği enfeksiyöz hastalıklarda; insanlarda Crohn hastalığı gibi bazı immun 

inflamatuvar hastalıklarda ya da inert yabancı cisimlere karşı (yabancı cisim granülomları) 

meydana gelirler (Kumar ve ark., 2013). Geçmiş bir vaka raporunda, bir kefalde (Mugil 

cephalus) yüzme kesesinde, eş zamanlı mikotik granülomatöz inflamasyon, yüzme kesesinin 

herniasyonu ve karsinomunun görüldüğü bildirildi (Sirri ve ark., 2016). Bunun dışında, 

balıklarda yüzme kesesi granülomuna ilişkin bir vaka raporuna rastlanmadı. Sunulan olguda, 

ayırıcı tanıda olası mikobakteriyozis ve mantar kaynaklı enfeksiyonları ortaya koymak 

amacıyla Ziehl-Neelsen (mikobakteriyozis) ve PAS (mantar) boyamalar yapıldı ve negatif 

sonuçlar alındı.  Bu bakımdan, bir kefalden bildirilen mikotik yüzme kesesi granülomundan 

etiyolojik olarak sunulan olgunun farklı olduğu görüldü. 

Diğer olası etiyolojik nedenlere ilişkin testlerin negatif çıkması ve granülomatöz 

lezyonda yabancı cisim benzeri dev hücrelerin varlığı, sunulan olguda meydana gelmiş 

granülomların kaynağının su kökenli yabancı cisimler olduğunu ve oluşan lezyonun da yabancı 

cisim granülomu olduğunu  düşündürdü. 
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Sonuç olarak, bir balıkta ya da bir pangasius köpek balığında yabancı cisim kaynaklı 

yüzme kesesi granülomlarının patolojik bulgularının ilk defa rapor edilmesinden dolayı bu 

olgunun rapor edilmesi uygun görülmüştür. 
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BIR KEDIDE ALIMENTER LENFOMA OLGUSU 
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Özet 

 

        Bu olgu sunumunda, 14 yaşlı erkek bir kedide ince bağırsak yerleşimli nodüler bir kitle 

patolojik olarak değerlendirildi. Klinik olarak kedide progresif bir zayıflama görüldüğü 

bildirildi. Kitlenin makroskobik incelemesinde 10x7x3 cm boyutlarında ve sert kıvamlı olduğu 

görüldü. Mikroskobik olarak, duodenum ve jejunumda lamina muskularisten lamina serozaya 

uzanan tümöral alan alimenter lenfoma olarak değerlendirildi.   

Anahtar Sözcükler: 

Alimenter lenfoma, İnce bağırsak, Kedi, Patoloji. 

 

 

Abstract 

A case of alimentary lymphoma in a cat 

 

         In this case report, a 14-year-old male cat with a nodular mass small intestine located in 

the small intestines was evaluated as pathologically. Clinically, it was reported that there was a 

progressive weakening of the cat. The macroscopic examination of the mass was 10x7x3 cm in 

size and hard to touch. Microscopically, tumoral area extending from tunica muscularis to 

tunica serosa in duodenum and jejunum was evaluated as alimentary lymphoma. 

Key Words:  

Alimentary lymphoma, Small intestine, Cat, Pathology. 

 

GİRİŞ 

Lenfoma, lenf dokusunun habis (malign) tümörüne verilen genel bir isimdir. Hodgkin 

lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır. Lenfoid tümörler, 
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Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Çalışma Formülasyonunda histomorfolojilerine göre düşük, 

orta ve yüksek grade olarak identifiye edilirler. Lenfomaların diagnozunda klinisyen hekimlerle 

patologların birlikte morfolojik ve immunohistokimyasal değerlendirmeler yapmaları ve bu 

değerlendirmelere göre birbirlerine benzer morfolojileri ve birbirlerinden farklı biyolojik 

davranışları olan B ve T hücre lenfomalarını ayırmaları büyük önem taşır. Hayvanlarda da 

insanlarda olduğu gibi T hücre lenfomaları genel olarak B hücre lenfomalarından daha 

agresiftirler ve tedaviye daha az yanıt verirler (Valli ve ark., 2000; Kiselow ve ark., 2008; 

Roberts, 2015). 

Kedi neoplazilerinin üçte biri hematopoietik sistemden kaynaklanır ve bu hematopoietik 

neoplazilerin % 50- 90'ı lenfomalardır. Bu nedenle, lenfomalar, kedilerde en sık görülen 

neoplazidir ve her 100,000 kedi için tahmini yıllık 200 vaka insidansı bulunmaktadır. 

Kedi lenfomasının anatomik sınıflandırması: 

 anterior mediastinal,  

 multisentrik,  

 alimenter,  

 santral sinir sistemi,  

 kutanöz, 

 solid renal şeklindedir (Mahony ve ark., 1995; Jacobs ve ark., 2002). 

 Progresif kilo kaybı ve kronik gastrointestinal bulguları olan herhangi bir yaşlı kedi, 

sindirim lenfoması da dahil olmak üzere sistemik hastalıklar açısından iyice 

değerlendirilmelidir. 

Geçmişte kedi lösemi virüsü (FeLV) enfeksiyonunun yaygınlığı nedeniyle, genç kedilerde 

çok sayıda lenfoma vakası teşhisi konmuştur (özellikle anterior mediastinal tip). Ancak son 

yıllarda, ev kedilerindeki FeLV enfeksiyonu insidansı aşılamalarla önemli ölçüde azalmıştır ve 

genç kedilerde FeLV pozitif anterior mediastinal veya multisentrik lenfoma insidansı buna 

paralel olarak azalma göstermiştir. Günümüzde FeLV enfeksiyonu ve anterior mediastinal 

lenfoma insidanslarının azalması ve muhtemelen kliniklere daha fazla sayıda yaşlı kedinin 

getirilmesi nedeniyle geçmişten daha fazla alimenter lenfoma olgusuna rastlanmaktadır 

(Mahony ve ark., 1995; Jacobs ve ark., 2002; Roberts, 2015). 

Alimenter lenfoma 3 forma ayrılır:  

 gastrointestinal (Gİ) formu,  

 mezenter lenf düğümü formu  

 hepatik form  
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Gİ formda makroskopik lezyonlar Gİ kanalda tek ya da çok sayıda kitle ve kanalın 

yaygın kalınlaşmasıdır. Gastrik formu nadirdir, ancak klinik prezentasyon kronik kusma ve 

mide duvarının kalınlaşmasıdır. Bağırsakta kitle oluşumu ince bağırsakta, ileoçekal valfte ve 

kolonda görülür. Mezenter lenf düğümü formu, bağırsakların tutulumu olan veya olmayan 

genişlemiş lenf düğümleri ile karakterizedir. Hepatik form, karaciğerde yaygın tutulum veya 

çok sayıda kitle formasyonu ile karakterizedir. Mikroskobik olarak, kedilerde daha çok orta ve 

yüksek grade lenfomalara rastlanır. Alimenter lenfoma, Peyer plaklarının germinal 

merkezlerinde başlar, daha sonra lamina propriadaki diğer alanlara uzanır ve sonunda muskuler 

tabaka ve bölgesel lenf düğümlerini istila eder. Bu tümörler oldukça lokalize olabilir ve etkili 

cerrahi müdahaleye olanak tanıyabilirler. Yapılan deneysel çalışmalarda bu tip tümörlerin daha 

çok B hücre tipinde oldukları ortaya konmuştur (Jacobs ve ark., 2002; Roberts, 2015). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu olgu sunumunda, 14 yaşlı erkek bir kedide ince bağırsak yerleşimli nodüler bir kitle 

patolojik olarak değerlendirildi. Klinik ve radyolojik muayeneden sonra kitle cerrahi 

müdahaleyle alındı ve patoloji laboratuvarına gönderildi. Histopatolojik muayene amacıyla 

alınan doku örnekleri % 10‘luk tamponlu formalin solüsyonunda tespit edildi ve rutin işlemler 

sonrası parafinde bloklandı. Prafin bloklardan mikrotomda alınan kesitler (5 m) 

Hematoksilen-Eozin (H&E) ile boyandı ve ışık mikroskobunda 2 ayrı patolog tarafından 

incelenerek değerlendirildi. 

 

BULGULAR 

Klinik olarak kedide şiddetli iştahsızlık ve progresif bir zayıflama görüldüğü bildirildi.  

Bağırsakların makroskobik incelemesinde bağırsak duvarının normalden kalın olduğu, 

kitlenin ileoçekal valfe yakın bir konumda, 10x7x3 cm boyutlarında ve sert kıvamlı olduğu, 

kesit yüzünün ise homojen ve boz-beyaz renkte olduğu görüldü (Resim 1).  

 

Resim 1: Kitlenin bağırsaklarla birlikte makroskobik görünümü 
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Mikroskobik olarak, duodenum ve jejunumda tunika muskularis’in kalınlaştığı ve 

tunika epitelyalisten tunika serozaya uzanan, uniform, küçük ve olgun lenfosit 

proliferasyonlarının  görüldüğü alanlar dikkati çekti (Resim 2). Nekroz, hiperplazi ve yangısal 

reaksiyon görülmedi. Bölge lenf düğümleri tutulumuna rastlanmadı. Uzak organ metastazlarına 

ilişkin damar invazyonu gibi herhangi bir bulgu belirlenmedi. Bu bulgulara bağlı olarak olgu, 

düşük grade (dereceli) alimenter lenfoma olarak teşhis edildi. 

 

 

 

Resim 2: Tümöral alanın mikroskobik görünümü, Alimenter lenfoma, bar= 200 μm. 
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SONUÇ 

  Alimenter lenfoma günümüzde yaşlı kedilerde sıklığı gün geçtikçe artan, belirgin ve 

artan bir zayıflama ile kendini gösteren bir malignensidir (Jacobs ve ark., 2002; Roberts, 2015). 

Sunulan olguda da literatürlerle uyumlu bir şekilde 14 yaşlı bir kedide iştahsızlık ve progresif 

zayıflama şikayetleriyle kliniğe başvurma sonrası alimenter lenfoma olgusu tanısı konmuştur. 

Alimenter lenfoma tanısı konarken, özellikle kitlenin duodenum ve jejunumda lokalize 

olması, klinisyen veteriner hekim tarafından verilen anamnez bilgiler ve klinik bulgular 

değerlendirilmiştir. Bunun yanında mikroskobik olarak literatürlere uyumlu bir şekilde tümör 

kitlesinin düşük grade lenfoma bulgularından olan uniform ve olgun lenfosit proliferasyonları 

göstermesi ve buna karşın tümöral alanda nekroz, yangısal reaksiyon ya da hiperplazi gibi 

lezyonların görülmemesi teşhisimize yardımcı olmuştur (Jacobs ve ark., 2002). Düşük grade 

lenfomaların prognozlarının kötü olduğu bilinmesine rağmen, olgumuzda bölgesel lenf nodu 

tutulumu ya da uzak organ metastazlarına ise rastlanmamıştır. Bu durum da, tümörün henüz 

erken evrede tanı almasına yorumlanmıştır. Buna bağlı olarak, tümör kötü prognoz 

potansiyeline sahip olmasına rağmen kitlenin erken alınması, tanının erken konması ve daha 

sonra uygulanabilecek adjuvant kemoterapi ile hastanın yaşam süresinin uzatılması ya da 

sağlığına kavuşması imkan dahilindedir. 
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         İnsidansı son zamanlarda giderek artan kedi alimenter lenfoma olgularına klinikopatolojik 

yaklaşım açısından önem taşımasından dolayı bu olgunun rapor edilmesi uygun görülmüştür. 
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SİLİFKE’DE ÖRTÜ ALTI MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÖNEMİ 

 

Aşkın BAHAR*    

 Levent SON** 

Öz  

Muz Türkiye’de en fazla tüketilen ve bilinen meyveler arasında yer alır. Dünya üzerinde tropik 

ülkelerde yetiştirilen muz Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde subtropik iklim özelliği gösteren 

kuzeyi dağlarla korunmuş olan sahil yörelerinde yetiştirilmektedir. Bu alanlarda başlangıçta 

açık alanlarda başlayan muz yetiştiriciliği, gerek iklim koşullarının uygun olmaması, gerekse 

yeni verimli ve kaliteli klonların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte daha çok yüksek boylu 

seralarda yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de muzun ithalat vergisinden kaynaklanan yüksek 

fiyatı ve yurt içi talebinin fazla olmasından dolayı örtü altında muz üretimi özellikle Anamur, 

Bozyazı, Gazipaşa, Alanya ve Erdemli ilçelerinde çok hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu 

ilçelerde muz üretimi için uygun alanların azalması ve arazi fiyatlarının artması nedeni ile 

üreticiler Silifke’de üretime başlamışlardır. Bundan dolayı ilçede 2014 yılında 15 dekar olan 

muz serası 2018 yılında 3050 dekara ulaşmış, verim ise dekar başına 3 tondan 9 tona çıkmıştır. 

Ayrıca Silifke’de imal edilen bu seralar yerel imalatçı firmalar tarafından yapıldığı için başta 

yerel rüzgarlar olmak üzere yöre iklim şartlarına daha uygun, daha sağlam ve ucuz olmaktadır.   

Muz üretimindeki artışın devam etmesi durumunda birkaç yıl içerisinde Türkiye muz üretimi 

kendi kendine yeter duruma gelecektir. Maliyetinin fazla olması ve dışarda çok ucuz 

olmasından dolayı muzun dış satım şansı bulunmamaktadır. Gelecekte birkaç yıl içerisinde arz 

fazlalığı durumunda muz meyvesi için modern muhafaza teknikleri, modern paketleme evleri, 

soğuk hava depolarının önemi artacaktır. Bu çalışma ile Silifke’de yeni fakat çok hızlı gelişen 

örtü altı muz yetiştiriciliğinin durumu ve gelecekteki meydana gelebilecek gelişmeler ve başta 

rüzgar zararı olmak üzere yerel koşullar için alınması gereken önlemler araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Silifke, muz, sera, konstrüksiyon, örtü altı yetiştiricilik 

 

Abstract  

The Banana Greenhouses Cultvation and Importance in Silifke 

Bananas are one of the most consumed fruits and known in Turkey. Bananas are grown in 

tropical countries around the World and they are cultivated in subtropical climate on 
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Mediterranean coastal regions, which are protected by mountains from the north. Banana 

cultivation, which had started in open fields in these areas at the beginning, also started to be 

cultivated in high greenhouses due to not suitable climatic conditions of this region and with 

the use of high yield and quality clones. Banana production in greenhouse has increased rapidly 

especially in Anamur, Bozyazı, Gazipaşa, Alanya and Erdemli due to high price and high rate 

of import tax and the excess of domestic demand in Turkey. The farmers started cultivation in 

Silifke due to the decrease in the appropriate areas for the banana production and the increase 

in the land prices in these districts. Therefore, the banana greenhouse, which is 15 decares in 

2014, reached 3050 decares in 2018 and the yield increased from 3 tons to 9 tons per decare. In 

addition, these greenhouses are more robust, inexpensive and more suitable especially for local 

winds and climate conditions, which are constructed made by local manufacturers in Silifke. 

Banana production in Turkey  will  be self-sufficient due to increased cultivation in a few years. 

Banana has no chance to export because of the high cost domestic market and very cheap price 

in outdoors countries. The importance of modern storage techniques, modern packaging houses 

and cold storage in banana fruits will increase due to excess production over the next few years. 

The aim of this study was to investigate the situation of banana cultivation in greenhouses and 

the future developments in Silifke and the preventions to be taken for local conditions, 

especially wind damage. 

Key words: Silifke, banana, greenhouse, construction, protected cultivation 

 

Giriş 

Muz, Dünya üzerinde ana üretim bölgesi olan tropik iklim kuşağının bulunduğu 

yerlerde, gece gündüz, yaz kış sıcaklık farklarının çok az olduğu ekvator çizgisinin 20 derece 

kuzey ve güney enlemleri arasında yıl boyuna dağılmış şekilde yetiştiriciliği yapılan bir meyve 

türüdür (Robinson, 1996; Robinson and Sauco, 2010; Balkıç ve ark., 2017).  Muz bunun 

yanında Batı Avustralya, Tayvan, Kanarya Adaları, Güney Afrika, İsrail, Mısır, Fas ve 

Brezilya’da değişik subtropik iklim koşullarında 20 ile 30. enlem dereceleri arasında da 

yayılmış durumdadır (Galan Sauco, 1992). Ayrıca günümüzde birçok subtropik iklimin 

bulunduğu Fas, Girit, Güney Kore, Güney Afrika, İsrail ve Türkiye gibi ülkelerde  muz örtü 

altında da yetiştirilebilmektedir (Junior ve ark., 2010). Anavatanı Güney Çin, Hindistan ve 

Hindistan ile Avustralya arasında kalan adalar olan muz (Musa spp., AAA) Musaceae 

familyasının Cavendish alt grubunda yer alan bir çok ticari klona sahiptir (Mendilcioğlu ve 

Karaçalı, 1980; Nakasone, 1998). 
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Muz ve plantain; pirinç, buğday ve mısırdan sonra üretim miktarı yönünden Dünyada 

4. sırada yer almaktadır (Salvador ve ark., 2006). Dünyada yaklaşık olarak 113 milyon ton taze 

olarak tüketilen ve satışı yapılan muz üretimi olup, ayrıca Afrika, Güney Asya ve Güney 

Amerika ülkelerinde başta olmak üzere yaklaşık 35 milyon ton plantain denilen pişirilerek 

kullanılabilen muz üretimi yapılmaktadır. Muz üretimi yapan en önemli ülkeler Hindistan, Çin, 

Brezilya, Ekvator ve Filipinler’dir (FAOSTAT, 2016). Türkiye’de muz üretimi ilk olarak 1935 

yılında Mısır’dan Alanya’ya, oradan da Anamur’a getirilerek başlamıştır. Muz Türkiye’de 

subtropik iklim içeren kuzeyi korunaklı Akdeniz’e kıyı bölgelerde 36. Kuzey enlem 

derecesinde açıkta ve örtü altında yetiştirilmektedir. En önemli yetiştiricilik yapılan yerler 

Anamur, Bozyazı Alanya ve Gazipaşa ilçeleridir. Günümüzde Hatay’a kadar örtü altında 

yetiştiricilik yayılmış durumdadır (Gübbük ve ark., 2017). Önceleri açıkta üretim yapılmış fakat 

yıllar itibariyle oluşan düşük sıcaklıklardan dolayı zararlanmalar gözlenmiş ve üst üste gelen 

bu soğuk zararları karşısında yetiştiriciler özellikle Anamur ve Bozyazı’da muzu açık alanlar 

yerine, plastik ve cam seralarda yetiştirmeye başlamışlardır (Gübbük, 1990). Bugün Türkiye’de 

4.078 hektar alanda 252.077 tonu örtü altında olmak üzere, toplam 6.224 hektar alanda 305.926 

ton (Çizelge 1 ve 2) muz üretimi ile Dünya muz üretiminin % 0.21’i karşılanmaktadır (FAO 

2016). Üretilen muzun büyük çoğunluğu Ekvator, Filipinler, Kosta Rica ve Kolombiya gibi 

gelişmekte olan ülkeler tarafından ihraç edilirken, ABD, Belçika, Rusya ve Almanya gibi 

gelişmiş ülkeler tarafından ithal edilmektedir (Subaşı ve ark., 2016).  

Islah çalışmaları ve yeni ürünlerin deneme ekimlerinden elde edilen başarılı sonuçlarla 

Mersin’deki ürün deseninde son yıllarda hızlı bir çeşitlilik kaydedilmiştir. Buna ilaveten örtü 

altı yetiştiriciliğin yaygınlık kazanmasıyla da başta muz ve çilek yetiştiriciliği olmak üzere örtü 

altı meyvecilikte de (bodur meyvecilik) kayda değer gelişmeler söz konusu olmuştur.  Muz 

Mersin meyveciliğinde en dikkat çekici ürün olma özelliğindedir. Muz üretimi Mersin’de 2000 

yılında 37.200 tonluk üretimle meyvecilik sektöründe önemsiz bir paya sahipken, yörede örtü 

altı muz üretim alanlarının artmasıyla 2016’da 221.064 tonluk üretime ulaşılmış böylelikle, tek 

başına kısa sürede Türkiye üretiminde  % 72’lik bir paya sahip olma başarısını göstermiştir 

(Çizelge 3). Örtü altı muz yetiştiriciliğinde ilk yatırım masraflarının diğer çoğu meyveye göre 

oldukça yüksek olmasına karşın yöre çiftçilerinin bu ürüne yönelmeleri bekledikleri kazancı 

kısa sürede geri almalarından ileri gelmektedir (Akova ve Şahin, 2018).  

Çizelge 1.  Son 5 yıllık Türkiye Açıkta ve Örtü Altında Muz Üretim Miktarları (ton) (TUİK, 

2017). 

Yıllar Açıkta (ton) Örtü Altı (ton) Toplam (ton) 

2012 46.216 161.511 207.727 

2013 43.988 172.006 215.994 

2014 71.913 180.081 251.994 



307 

 

2015 70.256 200.244 270.500 

2016 53.849 252.077 305.926 

 

 

            

Çizelge 2. Mersin ve Türkiye’de 2016 Yılında Üretilen Başlıca Ürünlerin Dağılımı (TUİK, 

2017). 

Ürün Türkiye (ton) Mersin (ton) Üretim Payı   (%) Ülke 

Sıralaması 

Muz 305.926 221.064 72 1 

Limon 850.600 587.392 70 1 

Çilek 415.050 164.988 40 1 

 

Türkiye’nin yıllık 521.000 ton muz tüketimi olup bunun yaklaşık 217.000 tonunu ithal 

etmektedir. Kişi başı tüketimi 6 kg’a ulaşmış olup bunun gelecekte de artacağı tahmin 

edilmektedir. Gelecek 5 yıl süresince örtü altı yetiştiriciliğinin bu oranda artışı devam ederse  

ithalat bitecek ve Türkiye’de ki muz üretimi kendi kendine yeter seviyeye gelecektir (Gübbük 

ve ark., 2017). Dikim yapılan yılda ürün alınması, az işçilik istemesi, fiyatının  çok değişken 

olmaması muz yetiştiriciliğine ilgiyi arttırmaktadır (Gübbük ve ark., 2017). Türkiye’ye ithal 

gelen muza %145,8 oranındaki gümrük vergisi ve ilave olarak % 8 KDV uygulandığı için muz 

üreticileri korunmakta, muz fiyatları ülke içinde yüksek değer bulmaktadır (Anonim, 2018-b). 

 

Çeşit Seçimi  

Türkiye’de açıkta yetiştiricilikte ‘Dwarf Cavendish’ klonu, örtü altında ise ‘Grand Nain’ 

ve yerel bir klon olan mutasyonla elde edilen  ve verim ve bazı kalite kriterleri yönünden üstün 

özellik gösteren ‘Azman’ klonu yetiştirilmektedir (Gübbük ve ark., 2017). Başlangıçta dip 

sürgünlerinden elde edilen bu klonlar, hem hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek hem de 

verim ve kaliteyi en iyi şekilde korumak için günümüzde meristem doku kültürü ile 

çoğaltılmakta ve üreticilere ulaştırılmaktadır. Gübbük ve ark. (2004), açıkta ve serada  ‘Grand 

Nain’, ‘Petit Nain’, ‘Poyo’, ‘Williams’, ‘Basrai’ ve ‘Dwarf Cavendish’ muz klonlarını 

yetiştirerek verim kalite karşılaştırması yapmışlardır. ‘Grand Nain’ ve ‘ Williams’ klonlarının 

örtü altında, ‘Petit Nain’ ve ‘Basrai’ klonlarının ise açıkta ‘Dwarf Cavendish’ çeşidine göre 

üstün olduklarını göstermişlerdir. ‘Poyo’ klonu ise çok uzun boylu ve rüzgara dayanıksız 

olduğundan dolayı ne açıkta nede örtü altında tercih edilmemiştir. Ayrıca denenen tüm muz 

klonlarında, örtü altı yetiştiriciliğinin açığa göre verim ve kalite kriterleri açısından daha 

avantajlı olduğu belirlenmiş ve yetiştiricilere önerilmiştir. Güven ve Gübbük (2014) yaptıkları 

bir başka çalışmada yeni ‘Williams’, ‘MA 13’, ‘Jobo’ ve  ‘CV 902’ klonlarının hepsinin ‘Dwarf 

Cavendish’ klonuna göre ısıtılmayan plastik seralarda çok iyi sonuç verdiklerini tespit 
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etmişlerdir. Yetiştiriciliğin yapıldığı bölgelerde, üretim miktarının artması ile muzda temiz ve 

ismine doğru fide temini konusunda üniversiteler, enstitüler, ziraat odaları ve bakanlık 

birimlerinin yanında ticari firmalar da faaliyet göstermektedirler. 

Türkiye’ye en yakın Avrupa devletleri arasında önemli bir muz üretim alanı olan 

İspanya’da (Kanarya Adası) yetiştirilen en önemli klonlar ‘Dwarf Cavendish’, ‘Grand Nain’ ve 

‘Gruesa’ dır.  ‘Gruesa’  klonu ‘Dwarf Cavendish’ klonundan rastlantı mutasyonu ile elde 

edilmiş olup, şu anda doku kültürü ile çoğaltılmakta ve örtü altında en fazla tercih edilen 

klondur. Bunun sebebi ise yüksek verimin yanında kısa boya sahip olması ve küçük parmak 

oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Dış piyasalarda ise büyük olmasından dolayı özellikle 

verim avantajından dolayı ‘Grand Nain’ tercih edilmektedir. ‘Gruesa’ İspanyolca kalın 

anlamına gelip kısa boylu olmasından dolayı hem rüzgara dayanmakta, hem de kültürel işlemler 

daha kolay olmaktadır. Bu yüzden bu çeşidin İspanyada yetiştiriciliği artmaktadır (Junior ve 

ark., 2010). 

 

İklim ve Toprak İstekleri 

Turunçgiller, birçok yaprağını döken meyve ağacı ve tropik bitkiler yıl içerisinde belli 

dönemlerde meyve verirken muz sıcaklık ve ışık durumuna göre farklı dönemlerde 

çiçeklenmekte ve meyve vermektedir (Turner, 1970). Subtropik bölgelerde örtü altında muz 

üretiminin en büyük avantajı kalite ve verim artışının yanında açıkta yetiştiricilik yapılan 20 °C 

sıcaklığın üzerinde yüksek fotosentez oranı, vejetasyon süresinin azalması, ekonomik su 

kullanımı, rüzgar ve istenmeyen hava koşullarına (dolu ve güneş yanığı) dayanıklılık, parmak 

ve hevenk ağırlığındaki artış açısından karşılaştırma yapılabilmektedir (Galan Sauco ve ark. 

2004; Galan Sauco 2008). 

Muzun optimum gelişmesi için ortam sıcaklığı 28 °C, oransal nemin ise  % 60-80 

oranında olması gerekir (Robinson, 1996). İklim şartlarından sıcaklık, muz yetiştiriciliğinde 

temel belirleyici olmakta, sıcaklık 10 °C’nin altına düştüğünde kalite bozulmaktadır. Düşük 

sıcaklıklar gibi yüksek sıcaklıklar da muz gelişimi üzerinde etkili olmakta, sıcaklık değerlerinin 

35 °C’nin üzerinde seyretmesi durumunda muz gelişimi engellenmektedir. Ayrıca gece ile 

gündüz arasındaki sıcaklık farklarındaki artış da muz yetiştiriciliğini olumsuz etkilemektedir. 

Mersin’de muz yetiştirilen alanlarda yıllık ortalama sıcaklık değerleri bölge içindeki rasat 

istasyonlarında 18 °C’nin üzerinde ölçülmüştür (Akova ve Şahin, 2018). Yapılan bir çalışmada 

Antalya Alanya ilçesinde örtü altı minimum/maksimum/optimum sıcaklık 15/33/23 °C, sera içi 

oransal nem ise 54/88/75% olarak bulunmuştur. Seralarda yaz aylarında uygulanan gölgeleme 

tozunun güneş yanığından koruduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir ısıtma yapılmayan seralarda 
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kışın özellikle yüksek gündüz düşük gece sıcaklığı açıkta yetiştiricilikteki gibi muzları olumsuz 

etkileyebilmektedir (Gübbük ve ark., 2017). Subtropik iklimde özellikle kışın yetiştiricilikte 

soğuk havadan dolayı fizyolojik problem olarak yapraklardaki güneş yanıklığı, kabuk altı renk 

bozulmaları ve büyümedeki duraklamalar meydana gelmektedir (Robinson, 1996). 

Mersin’de muzun yetiştiği yerlerde yıllık yağışların 600 mm (Silifke) ile 972 mm 

(Anamur) arasında değişmekte ve yaz ayları ise oldukça kurak geçmektedir. Muzun yıllık 2000-

2500 mm yağışın olduğu yerlerde yetiştiği düşünülecek olursa, yağış miktarları oldukça 

yetersizdir. Muz yetiştiriciliğinde nem oranı da yüksek olmalı zira sahip olduğu geniş 

yapraklarıyla oldukça fazla buharlaşmaya sebep olmakta, dolayısıyla su isteği artmaktadır. Muz 

için nispi nem oranı % 60’dan aşağı düşmemelidir. Yüksek nem oranı bazı hastalıkların 

gelişmesi ve yayılmasına da sebep olacağından ve dolayısıyla muzun sağlıklı gelişimini 

engelleyeceğinden % 90’ın üzerindeki nem oranı da sakıncalıdır. Mersin’de muzun yetiştiği 

alanlarda nispi nem oranı oldukça uygundur (Akova ve Şahin, 2018).  

Muz yetiştiriciliği için tınlı karaktere sahip, kireç oranı fazla olmayan, pH’ı 7.6, organik 

maddece zengin olan toprak tercih edilmektedir (Gübbük ve ark., 2017). Muz için toprakta su 

birikimi istenmediği gibi yeraltı su seviyesi de yüksek olmamalıdır. Bu şartların bulunduğu 

yerlerin de iyi drene edilmesi gerekmektedir. Yüksek alkali karaktere sahip topraklarda fosfor 

ve potasyum alımı zorlaşmaktadır. Tuza karşı da oldukça hassas olan muz bitkisi, yorgun 

topraklarda iyi gelişememektedir (Akova ve Şahin, 2017).  

 

Kültürel İşlemler 

Muzda açıkta Mart ayında örtü altında ise Şubat-Mart veya Eylül ayında dikim 

yapılmaktadır. Dikim için günümüzde doku kültüründen elde edilmiş fideler kullanılmaktadır. 

Açıkta 2,5 m X 2 m (hektara 2000 bitki),  örtü altında ise 3m x 1.8m (hektara 1850 bitki) olacak 

şekilde dikim yapılmaktadır (Gübbük ve Pekmezci, 2004). Dikim mesafesi sıklaştırılarak 2100-

2200 bitkiye çıkartılabilir.  

Muz kısa sürede büyüme ve gelişme gösterip hasat olgunluğuna geldiği için topraktan çok fazla 

organik ve mineral madde kaldırmaktadır. Bundan dolayı topraktan alınan bu maddelerin 

gübreleme ile toprağa verilmesi gerekmektedir. Bir muz plantasyonunda, yılda hektardan 50 

ton ürün alındığında yaklaşık olarak topraktan, 1500 kg K, 450 kg N, 60 kg P2O5, 215 kg Ca, 

140 kg Mg, 12 kg Mn, 5 kg Fe, 1.5 kg Zn, 1.25 kg B, 0.5 kg Cu kaldırılmaktadır (Lahav ve 

Turner, 1983). Her bitkiye organik gübre olarak 20-40 kg arasında keçi gübresi verilmektedir. 

Ticari gübre ise fertigasyon yöntemiyle  NPK olarak sırasıyla dekara her sulamada  250-270-

400 g olacak şekilde yapılmaktadır (Gübbük ve ark., 2017). Sulama 3 hat 16 mm geçecek 
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şekilde damla sulamayla yapılmakta ayrıca yukarıdan geçirilen sprinkler sistemiyle sera 

içerisinde nem oluşturmak ve kışın ise donmayı önlemek için yağmurlama veya sisleme sistemi 

uygulanmaktadır. Zararlılardan en fazla kırmızı örümcek ve nematod bulunmaktadır.  

Muz hasadı açıkta Kasım ve Mart ayları arasında, örtü altında ise Ekim ve Ocak ayları 

arasında yapılmaktadır. Örtü altında bazı üreticiler tropik iklimde olduğu gibi her dönemde 

hasat yapabilmektedirler. Genelde açıkta çiçeklenme ile meyve hasadı arası 90-120 gün örtü 

altında ise 140-160 gün arasında olmaktadır. Türkiye’de muz iç piyasada tüketildiğinden 

depolama yapılmamakta, olgunlaştırma için etilen uygulanıp hemen pazara sunulmaktadır 

(Gübbük ve ark., 2017).  

 

Örtü Altı Yetiştiricilik 

Muz yetiştiriciliğinde açıkta yılda bir ürün alınabilirken örtü altında yılda 1 veya 2 ürün 

alınabilmektedir. Örtü altında çiçeklenme ile meyve hasadı arası 3-4 ay kadardır ayrıca örtü 

altındaki meyveler daha erken hasat edilmektedir. Subtropik bölgelerde örtü altında erken hasat 

don olayından etkilenmemesi yönünden önemlidir. Subtropik bölgelerde Kasım aynın 

ortasından itibaren don olayı meydana gelmekte, açıkta muz yetiştiriciliğinde zararlar meydana 

getirmekte kısmen örtü altı yetiştiricilikte de etkili olmaktadır Açıkta hektardan 25-30 ton, örtü 

altında ise 50-70 ton ürün alınabilmektedir. Bundan dolayı örtü altında açıkta üretime göre 2 

kat fazla kazanç vardır (Gübbük ve ark., 2017).  Subaşı ve ark. (2017)’nın yaptıkları çalışmada 

da muzda örtü altı yetiştiriciliğinde verimin açıkta yetiştirilene göre 2 kat fazla olduğu 

bulunmuştur. 

Çizelge 3. 2015 Yılı Mersin Muz Yetiştiriciliğinin İlçelere Göre Dağılımı (TUİK, 2017). 

İlçeler Toplam Alan (da) Örtü Altı Alan 

(da) 

Üretim  

(ton) 

Verim  

(kg/da) 

Anamur 25.000 22.000 140.412 6.000 

Bozyazı 8.000 6.550 48.000 6.000 

Erdemli 950 950 5.700 6.000 

Silifke 118 118 708 6.000 

Aydıncık 70 50 350 5.000 

Toroslar 25 25 125 5.000 

Yenişehir 19 19 86 4.526 

Toplam 34.182 29.712 195.381 5.716 

 

Mersin ilinde sırasıyla en fazla muz üretiminin yapıldığı ilçeler Anamur, Bozyazı, 

Erdemli ve Silifke ilçeleridir (Çizelge 3). Bu ilçeler arasında üretimde en yeni olan ve en hızlı 

gelişim gösteren Silifke ilçesidir. 

 Türkiye’de muz seraları yüksek seralar olup (mahya, 7,5-8 m, yan yükseklik 5-6 m), 

plastik ve sulama sistemi dahil, 1 m2 maliyeti 12-16 euro arasındadır. Muz aynı yıl meyve veren 

karlı bir yetiştiricilik olup bu masraflar birkaç yılda karşılanır (Gübbük ve ark., 2017). Gübbük 
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ve Pekmezci (2004) ‘Dwarf Cavendish’  (Musa spp. AAA) ile yaptıkları çalışmada hektardan 

örtü altında ortalama 65,5 ton açıkta ise ortalama 40.8 ton muz almışlardır.   

Avrupa Birliği ülkelerinde seralar için, konstrüksiyon ve örtü malzemesinin yükü, ürün yükü, 

tesisat yükü, rüzgar yükü, kar yükü ve deprem yükünün hesaplandığı 1997 yılında çıkarılan 

CEN/TC-284 (prEN13031-1) numaralı seracılık için bir standart bulunmaktadır. Bu standartlar 

yetiştiricilik yapılan yerlerin iklim ve çevre özelliklerine göre de değişmektedir. Seralar 

büyüklüklerine göre geniş, tek veya birleşik çatılı, yarım daire çatılı, yuvarlak ve dik çatılı 

olabilmektedir. Ayrıca örtü malzemesi olarak plastik, cam ve sert plastikler veya bunların 

birleşimi de kullanılabilmektedir. Konstrüksiyon için ise çelik alüminyum, ağaç veya bunların 

birleşimi kullanılmaktadır. Avrupa’da kuzey ve merkez kısımda cam malzeme güneyde ise 

plastik malzeme kullanılmaktadır ve daha fazla alana sahiptir (Elsner ve ark. 2000). Seralarda 

standarda gidilmesi daha ucuz sera yapılmasını ve gerektiğinde parça değişimini sağlayacaktır. 

Günümüzde seracılıkta daha çok çevresel faktörlerin yanında sosyoekonomik yapı, mali durum 

etkilidir. Avrupa ülkelerinde özellikle sera yapımı için endüstriyel sektör gelişmiştir. İsteğe ve 

çevre şartlarına bağlı geliştirilmiş seralar kullanılmaktadır. Sera yapımında bölge imkanları ve 

çevre koşulları dikkate alınmalıdır. Halen Avrupa Birliği bu konuda teknik, sosyal, ekonomik 

ve kanuni problemlerle karşılaşmaktadır. 

Yıl boyunca kaliteli ve verimli bitki yetiştiriciliği için optimum çevre koşullarının 

oluşmasını sağlayacak şekilde seraların çok iyi hesaplamalar yapılarak imal edilmesi gerekir. 

Bunun için mutlaka son yıllara ait ortalama meteorolojik verilere bakılması gerekir. Özellikle 

örtü malzemesinin ışığı çok verimli bir şekilde geçirmesi gerekir. Bundan dolayı kullanılacak 

konstrüksiyon ve örtü malzemesinin gölge durumu ve geçirgenliği dikkate alınarak sera 

içerisinde optimum sıcaklığın oluşması sağlanmalıdır. İyi bir havalandırma düzeneği ile 

içerideki fazla sıcaklık ve nem de çıkarılabilmelidir. Bunun için çok fazla teknolojik gelişmeler 

kaydedilmiştir. Fakat sonuç olarak üretici açısından seraların maliyeti çok önemlidir.  

Seralar bitkileri rüzgar, sıcak, soğuk, yağmur, kar, dolu, hastalık ve zararlılara karşı çok 

iyi bir şekilde korumalıdırlar. Bu korumada sera içerinde ısıtma-soğutma düzeni, aspiratörler, 

ilaçlama düzenekleri gibi değişik ekipmanların yanında seraların yapı malzemesi ve kurulum 

da çok önemlidir.  Her bir unsurun pozitif ve negatif yönleri göz önüne alınmalıdır. Örneğin 

sera içerisinde hava hareketini sağlayan düzenekler çok fazla olduğunda örtü malzemesine 

basınç uygulamakta, bitkilerin su kaybı ve strese girmesine neden olmaktadır. Az olması veya 

olmaması durumunda ise içeride sıcak hava ve hastalıklar artmaktadır. Optimum koşullar için 

bölgenin çevresel özellikleri,  yapı malzemeleri muz klonunun tipi göz önüne alınarak sera imal 
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edilmelidir. Bunun yanında kar yükü için çatı tipi, eğimi ve sera içi sıcaklık, yağmur suyu için 

drenaj hesaplanmalıdır (Elsner ve ark. 2000). 

Muz seraları çok yüksek boyludur. Bundan dolayı yapımında çok fazla özen ve dikkat 

gerekmektedir. Şöyle ki İspanya, Portekiz, Lüksemburg ve Fransa da yapılan bir çalışmada muz 

serası imalatında çalışan her 100.000 işçide 2007 yılında ülkelere göre değişmekle birlikte en 

düşük oran olarak 6509 ile 8090 arasında kaza rapor edilmiştir. Örneğin bu rakam 1999 yılında 

İspanya da 14.901 olarak bulunmuştur (Alonso ve ark., 2012). 

Muz serası yatırımı ve işletmeciliği çok fazla sermaye gerektirmektedir.  Bunun için 

Türkiye’de muz üreticilerine devlet tarafından verilen değişik katkılar bulunmaktadır. Bitki 

materyali, sulama sistemi için % 50 hibe, akaryakıt ve gübre desteği, biyolojik kontrol için 

hektara 1.22 euro, teknik danışmanlık, iyi tarım uygulamaları için  teşvikler, tarım sigortasında  

% 50 katkı, 25-40 yaş arası genç çiftçiler için 7500 euro destek, kırsal kalkınma programında 

depo ve paketleme evi tesisi için % 50 destek, güneş enerjisi sistemlerinde % 50  oranında 

destek, ayrıca kurulum veya modernizasyonda düşük  faizli kredi sağlanmaktadır (Gübbük ve 

ark., 2017). 

Muz seraları çok uzun boylu olup, çift kat örtü kullanılmaktadır. Silifke’de çok fazla 

rüzgar olduğu için çelik konstrüksiyon malzemesi fazla kullanılır.  Bu durum ise gölgeleme ile 

birlikte kurulum maliyetini arttırmaktadır. Bu çalışma ile Silifke yöresinde muz 

yetiştiriciliğinin günümüzdeki durumu, hızlı üretim alanı ve miktarı artışının sebebi, gelecekte 

karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış olup, elde edilen bu bilgilerin hem 

araştırıcı hem de muz üretimi yapmayı planlayan üreticilere ışık tutması hedeflenmiştir.  

                           

Şekil 1. Silifke’nin Muz Üretim Merkezi: Altınkum – Esenbel – Gazi Üçgeni (Akova ve Şahin, 

2018). 
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İlçenin en önemli üretim merkezleri Olukbaşı ve Altınkum’dur (Şekil 1). Pusat Dağı’nın 

güney eteklerinde, yükseltinin 10 m ’nin altına indiği sahada kıyıya paralel uzanan yola kadar 

aralıksız muz dikim alanları uzanmaktadır. Söz konusu saha Altınkum–Esenbel–Gazi arasında 

kabaca bir üçgen oluşturmaktadır (Akova ve Şahin, 2018). Silifke’de muz üretimi yapılan 

mahalleler Çizelge 4’te verilmiştir.  

 

Çizelge 4. Silifke’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2015 ve 2017 Yılları Çiftçi Kayıt Sistemi 

Örtü Altı Muz Üretiminin Karşılaştırılması  (Anonim, 2018). 

Mahalle İşletme Sayısı Alan (da) Ortalama Alan (da) 

2015 Yılı 2017 Yılı 2015 Yılı 2017 Yılı 2015 Yılı 2017 Yılı 

Altınkum 5 17 149 287.9 29.8 16.9 

Olukbaşı 13 22 136 221.2 10.5 10.1 

Kurtuluş 6 15 72 422.8 12.0 28.2 

Sökün 3 11 70 150.4 23.3 13.7 

Atik 4 9 50 76.4 12.6 8.5 

Esenbel 5 8 49.7 88 9.9 11.0 

Taşucu 1 1 31.2 31.2 31.2 31.2 

Gazi 3 5 27 43.2 9.0 8.6 

Arkarası 5 11 24 50.6 4.9 4.6 

Kapızlı 1 7 7.5 39.2 7.5 5.6 

Bahçe 1 3 2.7 33.7 2.7 11.2 

Sarıcalar - 1 - 7 - 7.0 

Bolacalıkoyuncu - 1 - 7 - 7.1 

Ulugöz - 1 - 12.4 - 12.3 

TOPLAM 47 112 619.1 1470.8 13.2 12.6 

 

 

 

 

 

Çizelge 5. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Verilerine Göre Silifke’de Son 7 Yıl İçerisinde 

Örtü Altında Muz Yetiştiriciliğinin Durumu (Anonim, 2018-a). 

Yıllar Alan  

(da) 

Üretim (ton) Verim 

 (kg/da) 

2012 5 15 3.000 

2013 - - - 

2014 5 15 3.000 

2015 118 708 6.000 

2016 1050 9.450 9.000 

2017 2250 20.250 9.000 

2018 (Eylül Ayı) 3050 27.450 9.000 

 

Çizelge 4 ve Çizelge 5’te oluşan farklılıklar bazı muz üreticilerinin Silifke ilçe sınırları 

içerisinde seralara sahip olmalarına rağmen, çiftçi kayıt sistemine başka ilçelerde kayıt 

yaptırdıklarından kaynaklanmaktadır. 
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Sonuç  

2018 yılı Eylül ayı Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre ilçede 

tamamı örtü altı olmak üzere 3050 dekar alanda 27.450 ton ve 9 ton/da verime sahip muz 

üretimi yapılmaktadır. 2014 yılında başlanan bu üretim alanı ve ürün miktarına sadece 5 yıl gibi 

kısa bir sürede ulaşılmıştır. Muz seralarının bu şekilde hızlı gelişmesinin devam etmesi 

durumunda gelecekteki beş yıllık bir süreçte bu alanın 10.000 dekara ulaşabileceği tahmin 

edilmektedir. Diğer komşu ilçelere göre Silifke’de muz üretiminin bu şekilde hızlı artmasının 

temel sebepleri ekoloji ve toprak koşullarının uygunluğunun yanında ekonomik yönden yörenin 

avantajlı olmasından kaynaklanmaktadır. Yörede sera kurulacak arazi Göksu Deltası üzerinde 

bulunduğundan dolayı komşu ilçelere göre tuzluluk sorunu daha az olmaktadır. Ayrıca bu 

alanlarda arazi birim fiyatları daha uygundur. Güncel fiyatlarla Anamur’da 1 da alan 

300.000TL’na, Erdemli’de 150.000 TL’na satılırken bu fiyat Silifke’de 50.000-60.000 TL 

arasındadır. Sera maliyetleri de bu yetiştiriciliğin artmasında diğer bir etkendir. Yörede iklim 

şartlarını çok iyi tanıyan yerel sera imalatçıları tarafından özellikle etkili olan yerel rüzgarlara 

dayanıklı, havalanma özelikleri üstün, galvenize borudan yapılmış, büyük imalatçı firmalara 

göre kullanılan malzeme ve işçiliği ucuz olan seralar yayılmış durumdadır. 2018 yılı verilerine 

göre büyük ticari sera imalatçısı firmalarda yaklaşık 20-25 Euro civarında olan 1 m2 sera 

kurulumu maliyeti Silifke koşullarında yerel imalatçılarda ise yaklaşık olarak 12-15 Euro 

civarındadır. Diğer ilçelere göre ucuz sera imalatının yanında 5 yılda geri ödemeli çok düşük 

faizli devlet bankası kredileri de seraların hızla artmasına neden olmuştur. 

Bu maliyet avantajlarının yanında Silifke’de muz seralarının yayıldığı alanda yapılan çilek 

yetiştiriciliğinin muz yetiştiriciliğine göre daha fazla işçilik gerektirmesi ve son yıllarda muz 

fiyatlarının yüksek olması (2017 yılı için serada 4.5 TL/kg) muz yetiştiriciliğinin artmasında 

etkili olan diğer sebeplerdir. 

Örtü altı muz yetiştiriciliği Türkiye'de günümüzde üretici için karlı bir üretim şeklidir. Ürün iç 

piyasada tamamen tüketildiği için pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Üretimdeki artışın bu 

hızla devam etmesi neticesinde gelecek birkaç yıl içerisinde arzın talepten fazla olma durumu 

bulunmaktadır. Türkiye’de muz üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ihracatçı 

ülkelerle rekabet şansı bulunmamaktadır. Bundan dolayı muz üretim alanlarının gelecek için 

planlamalar yapılarak oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca muz üretim miktarının çok fazla 

artması durumunda piyasa dengesini sağlamak için yörede modern soğuk hava depoları, 

olgunlaştırma ve paketleme tesisleri yapılmasına önem verilmelidir. 
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Silifke’de örtü altı muz yetiştiriciliği için en önemli risklerden birisi rüzgar zararıdır. Sera 

imalat aşamasında çelik konstrüksiyon sağlam olarak yapılsa da özellikle seraların rüzgar 

almayan alanlara inşa edilmesi veya önceden rüzgarın etkisini kesecek yapıların planlanması 

gerekmektedir. Bütün bunların yanında Silifke’de oluşabilecek rüzgar zararına karşı tarım 

sigortasının gerekliliği üreticilere aktarılmalıdır. 
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AİLELERİN SPOR KULÜPLERİNE GÖNDERDİĞİ ÇOCUKLARINA 

SPOR YAPTIRMA NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ 

İbrahim BAHÇİVAN1 

Levent SANGÜN2 

Zeynep DİNÇ3 

ÖZET 

Bu çalışmada çocuklarına spor yaptıran ailelerinin spor yaptırma nedenlerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Adana’nın Seyhan ilçesindeki spor kulüplerine 

çocuklarını götüren Ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 128 ebeveynden % 57.8’i 

bayan, % 42.2’si erkek bireylerden oluşmaktadır. Çalışmamızda ailelerle yüz yüze anket 

yapılmış ve anket sonuçları ki kare testine tabi tutulmuş, analizler SPSS 21.0 paket programıyla 

test edilmiştir. Her soru için verilen cevaplar arasında yapılan Kare testi sonucunda anlamlı 

farklılıklar çıkmıştır (p<0.01).  Ankete katılan ailelerin %50’si 31-40 yaş aralığında ve 

çocukları ile daha çok ilgili oldukları tespit edilmiştir. Ailelerin %39.1’i serbest meslekle 

uğraşmakta, %37.5’i lise mezunu, % 35.9’u 3501-4500 TL arasında gelire sahipler. Tüm aileler 

spor çocukların fiziksel ve fizyolojik gelişiminde olumlu katkıya sahip olduğunu belirtmiştir. 

Sonuç olarak, aileler çocuklarının spor yaparak bedenen, ruhen ve sosyal yönden daha sağlıklı 

birer birey olacakları konusunda hemfikir oldukları ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Spor, spor kulübü, ailelerin beklentisi 

 

The Reasons Behınd Why Famılıes Send Theır Chıldren To Sports Clubs And Theır 

Expectatıons 

The aim of this study is to figure out the reasons of why families encourage their children to 

perform sports activities. Parents, whose children are registered to sports club in Seyhan district 

of Adana, are the sample of this study. Totally 128 parents attended to the study which 57.8% 

is female and 42.2 is male. Face to face surveys have been applied to the parents, results have 

been analyzed with chi-square test and tested with SPSS21.0. Regarding the chi-squre test, 

significant differences have been found within the answers given for each question (p<0.01). 

%50 of the families attended the survey are between ages 31 and 40, and showing more interest 
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to their children. 39.1% of families are self-employed, 37.5% have high school degree, 35.9% 

have monthly income between 3501-4500 TL. All parents mentioned that sports have positive 

contribution on their children’s physical and physiological development. In conclusion, 

families reach consensus on the idea that their children will be healthier physically, 

psychologically and socially as long as they contribute to a sports activity. 

Key Words: Child, Sports, Sports Club, Parent’s Expectations 

 

GİRİŞ 

Sporu, bir bireyin fiziksel, psiko-motor,  zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine 

katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak tanımlayabiliriz 

(Aracı, 1999). Spor; barış, hoşgörü, eşitlik, disiplin, erdem, haz, hak, hukuk, mutluluk, sevgi ve 

saygı gibi insan onuruna yakışır kavramları bünyesinde taşıdığı gibi, hüzün, keder, stres gibi 

yine insani özellikleri taşıyan kavramları da içermektedir (Pehlivan, 2004; Akander ve ark., 

2015). 

Özellikle günümüzde artık çocuklar internet yoluyla iletişim kurmakta, takım ruhu yok 

olmakta yüz yüze iletişimden uzak zaman geçirmekte ve kişiler arası aktiviteler artık yok 

olmaktadır. Boş zamanlarını internette sanal alemde gezerek değerlendirmektedirler. Böylece  

çocuklar gerçek oyun kültüründen, aktivitelerinden uzaklaşmakta izole bir yaşam sürmeye, 

yaratıcılıkları ve farkındalıkları yok olmakta tamamen çevresinden soyutlanmaya 

başlamaktadırlar  (Karakaş ve ark., 2018). Bu durum özellikle sporun önemi artmaktadır. 

Çünkü Spor, insan hayatının her döneminde yapılabilen yani herhangi bir başlama yaşının 

olamadığı insan hayatının vazgeçilmez sağlık kaynağıdır (Akça, 2012)  

Spor insanların serbest zamanlarını değerlendirmede en çok tercih edilen aktivitedir. Bu 

nedenle sağlıklı nesillerin yetişmesi için bu aktivitenin bilinçli olarak yaygınlaştırılması, 

toplumsal bir boyut kazandırılması için ailelerin spora olan ilgi ve bilgi düzeyleri oldukça etkili 

olduğundan ailelerin rolü çok önem arz etmektedir (Yetim, 2005; Elçi ve Ballı, 2011). Spor 

faaliyetleri çocukların okuldaki diğer derslerdeki başarılarını yani eğitimlerini destekler ve aynı 

zamanda bağımsız öğrenme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Çocuğun sağlıklı bir 

birey olarak yetiştirilmesi, topluma kazandırılmasında ve eğitim ve öğrenim hayatında başarılı 

olmasında sporun büyük bir etkisinin olduğu düşünülmektedir.  

 Aileler sporun çocuklarının psikolojik, sosyal, fiziksel gelişimine ve boş zamanlarını 

değerlendirmeleri açısından çocuklarının kendi istedikleri branşlarda veya ailelerin çocuk 

açısından daha iyi bir gelecek sağlayacağı veya başarılı olacağı bir spor branşına 

yönlendirmektedirler (Ocak ve ark., 2010).  
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Son yıllarda birçok kurum ve özel sektör artık spor aktiviteleri ve organizasyonlarına çok fazla 

önem vermektedir. Çünkü spor yapan çalışanların daha pozitif ve sağlıklı bir şekilde işlerini 

yürüteceklerine inanmaktadırlar. Eskiden zenginlerin yaptığı spor aktiviteleri, artık toplumlarda 

her kesiminin ilgi gösterdiği gerek hatta aktif gerekse pasif olarak katılımını gerçekleştirdiği bir 

faaliyet haline gelmiştir (Kılcıgil, 1998; Elçi ve Ballı, 2011). 

Bu araştırmada Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü etkinliklerine devam eden 

çocukların ebeveynlerinin çocuklarını neden sportif faaliyetlere yönlendirdiğini, velilerin 

amaçlarının çocuklarına bu etkinliklere devam ettirerek ondan nasıl dönütler almak istediklerini 

ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL METOD 

Bu çalışmada, Çukurova üniversitesi spor okuluna çocuklarını getiren ailelere 

uygulanmıştır. Çalışmamızda Keskin, 2006’nın doktora tezinde uygulamış olduğu anket 

formundan faydalanılmıştır. Anket formu çocuklarını spora yönlendiren ya da çocuklarının 

spora yönelmelerini destekleyen ailelerin, sporun insan üzerindeki fiziksel, serbest zaman 

değerlendirme, psikolojisini düzeltme ilgili görüş ve tutumlarını değerlendirmek ve 

çocuklarının gelecekte spordan beklentilerini tespit etmeye yönelik bir bilgi toplamaktadır. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde ailelerin demografik bilgileri, ikinci 

bölümde ise ailenin çocuğunun spora yönelmesindeki beklentilerini tespit edilmektedir. Elde 

edilen verilerden demografik özellikler için yüzde frekans tabloları, ailenin çocuğunun spora 

yönelmesindeki beklentileri arasında bir fark olup olmadığını test etmek için Ki-kare testi 

uygulanmış, elde edilen veriler SPSS. 21.0 paket programıyla analiz edilmiştir. (Güney ve 

Sangün, 2017). 

 

BULGULAR 

Spor Kulüplerine giden çocukların ebeveynlerinin demografik özelliklerine ait frekans 

tablosu Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Spor Kulüplerine giden çocukların ebeveynlerinin demografik özelliklerine ait frekans 

tablosu 

Cinsiyete Göre  Meslek gruplarına Göre 

 n Yüzde   n Yüzde 

Bay 54 42,2  Öğretmen 14 10,9 

Bayan 74 57,8  Doktor 4 3,1 
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Total 128 100,0  Polis 4 3,1 

Yaş dağılımına Göre  Serbest meslek 50 39,1 

 n Yüzde  Memur 38 29,7 

21-30 10 7,8  İşçi 18 14,1 

31-40 64 50,0  Total 128 100,0 

41-50 40 31,2     

51-60 10 7,8  Eğitime Göre 

61-70 4 3,1   N Yüzde 

Total 128 100,0  İlkokul 8 6,2 

Gelir Düzeyine Göre  Ortaokul 6 4,7 

 n Yüzde  Lise 48 37,5 

1600< 4 3,1  İki yıllık eğitim 26 20,3 

1600-2500 16 12,5  Lisans 34 26,6 

2501-3500 22 17,2  Yüksek lisans 4 3,1 

3501-4500 46 35,9  Doktora 2 1,6 

4500> 40 31,2  Total 128 100,0 

Total 128 100,0     

 

Çukurova Üniversitesi spor kulübü etkinliklerine katılan çocukların ebeveynlerinin spor 

yaptırma sebepleri isimli çalışmamıza katılan ebeveynlerin anket sorularına verdiği cevaplar 

için oluşturulan frekans tabloları ve ki-kare testi sonuçları sırasıyla aşağıdaki Tablolarda 

verilmiştir. 

 

Tablo 2. çocuğumun boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmesini istiyorum 

 N Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 110 85,9 33.063** 

Katılıyorum 18 14,1 

Total 128 100,0 

**: p<0.01 

 

Tablo 3. Spor aracılığıyla çocuğumun, enerjisini olumlu bir şekilde deşarj ederek harcayacağını 

düşünüyorum 

 N Yüzde Ki-Kare 
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Kesinlikle katılıyorum 100 78,1 20.250** 

Katılıyorum 28 21,9 

Total 128 100,0 

 

Tablo 4. Spor aracılığıyla çocuğum, saldırganlığını kontrol altına alabilmeyi öğreneceğini 

düşünüyorum  

 N Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 72 56,2  

 

28.625** 

Katılıyorum 52 40,6 

Fikrim yok 2 1,6 

Çok az katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 5. Spor aracılığıyla çocuğum, kazanma ve kaybetme duygusunu yaşayarak kendisini 

kontrol edebilme özelliğini geliştirebileceğini düşünüyorum  

 N Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 82 64,1  

37.571** Katılıyorum 44 34,4 

Fikrim yok 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 6. Spor aracılığıyla çocuğum, ergenlik döneminin getirdiği olumsuzluktan (güvensizlik, 

çekingenlik vb.) kurtulup dengeli bir ruhsal gelişim göstereceğini düşünüyorum. 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 92 71,9  

48.781** Katılıyorum 34 26,6 

Çok az katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 7. Çocuğum, spor etkinlikleri ile uyumlu bir kişilik özelliği geliştireceğini düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 82 64,1  

Katılıyorum 46 35,9 5.063* 
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Total 128 100,0  

 

Tablo 8. Çocuğum, spor etkinlikleri ile liderlik özeliği kazanacağını düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 80 62,5  

63.875** Katılıyorum 42 32,8 

Fikrim yok 4 3,1 

Kesinlikle katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

 

Tablo 9. Spor, çocuğum yeni insanlarla karşılaşmasına ve yeni arkadaşlar edinmesine yardımcı 

olacağına inanıyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 94 73,4  

14.063** Katılıyorum 34 26,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 10. Spor etkinlikleri ile çocuğumun sorumluluk duygusunun gelişeceğini düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 86 67,2  

7.563* Katılıyorum 42 32,8 

Total 128 100,0 

 

Tablo 11. Çocuğum, spor etkinlikleri ile başkalarını olduğu gibi kabul etme duygusunu 

geliştireceğini düşünüyorum 

 N Yüzde Ki-kare 

Kesinlikle katılıyorum 64 50,0  

 

66.313** 

Katılıyorum 50 39,1 

Fikrim yok 6 4,7 

Çok az katılmıyorum 6 4,7 

Kesinlikle katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 
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Tablo 12. Çocuğum, spor etkinlikleri ile kurallara uyma ve başkalarının haklarına saygı 

duymayı öğreneceğine inanıyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 80 62,5  

35.844** Katılıyorum 46 35,9 

Fikrim yok 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 13. Çocuğum, spor etkinlikleri ile yorum yapabilme ve değerlendirme yeteneğinin 

gelişeceğini düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 68 53,1  

22.625** Katılıyorum 52 40,6 

Fikrim yok 8 6,2 

Total 128 100,0 

 

Tablo 14.  Çocuğumun, spor etkinlikleri ile karar verme yeteneğinin gelişeceğini düşünüyorum 

 N Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 78 60,9  

 

57.125** 

Katılıyorum 40 31,2 

Fikrim yok 8 6,2 

Çok az katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 15. Spor etkinliklerinin, çocuğumun fiziksel ve fizyolojik gelişimine olumlu katkısı 

olacağını düşünüyorum 

 N Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 108 84,4  

30.250 Katılıyorum 20 15,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 16. Çocuğum, spor etkinlikleri ile bencillikten uzaklaşacağını düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 
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Kesinlikle katılıyorum 74 57,8  

 

50.375** 

Katılıyorum 42 32,8 

Fikrim yok 4 3,1 

Çok az katılmıyorum 8 6,2 

Total 128 100,0 

 

Tablo 17. Çocuğum, spor etkinlikleri ile iş birliği bilincinin gelişeceğini düşünüyorum  

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 76 59,4 30.875** 

Katılıyorum 48 37,5 

Fikrim yok 4 3,1 

Total 128 100,0 

 

Tablo 18. Çocuğum, spor etkinlikleri ile daha sağlıklı ve düzgün bir postüre (dik bir vücut) 

sahip olacağını düşüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 104 81,2  

25.000** Katılıyorum 24 18,8 

Total 128 100,0 

 

Tablo 19. Spor etkinlikleri çocuğumun stresten korunma ve kurtulmasına yardımcı olur 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 88 68,8  

 

77.375** 

Katılıyorum 36 28,1 

Fikrim yok 2 1,6 

Çok az katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

 

Tablo 20. Spor etkinlikleri çocuğumun yaratıcılık gücünün artmasına yardımcı olur 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 52 40,6  

 Katılıyorum 60 46,9 
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Fikrim yok 12 9,4 37.000** 

Çok az katılmıyorum 4 3,1 

Total 128 100,0 

 

Tablo 21. Çocuğum spor yapma alışkanlığı kazanarak boş zamanlarını eğlenceli ve neşe verici 

olan spor etkinliği ile değerlendirme alışkanlığı kazanmasını amaçlıyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 90 70,3  

 

80.750** 

Katılıyorum 34 26,6 

Fikrim yok 2 1,6 

Çok az katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 22. Çocuğum, spor etkinlikleri ile başarma duygusunu tadarak kendisine olan güveni 

artar 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 98 76,6  

18.063** Katılıyorum 30 23,4 

Total 128 100,0 

 

Tablo 23. Çocuğum, spor etkinlikleri ile daha sağlıklı bir yapıya sahip olacağını düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 106 82,8  

27.563** Katılıyorum 22 17,2 

Total 128 100,0 

 

Tablo 24. Spor etkinlikleri ile çocuğumun bağışıklık sisteminin gelişeceğini düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 94 73,4  

50.281** Katılıyorum 30 23,4 

Çok az katılmıyorum 4 3,1 

Total 128 100,0 

 

Tablo 25. Çocuğum, spor etkinlikleri ile aktif yaşam tarzı geliştireceğini düşünüyorum 
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 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 92 71,9  

48.781** Katılıyorum 34 26,6 

Fikrim yok 2 1,6 

Total 128 100,0 

Tablo 26. Çocuğum, spor etkinlikleri ile sosyal çevre kazanacağını ve paylaşma duygusunu 

yaşayacağına inanıyorum 

 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 92 71,9  

12.250** Katılıyorum 36 28,1 

Total 128 100,0 

 

Tablo 27. Çocuğum, spor etkinlikleri ile dengeli ve yeterli beslenme alışkanlığı kazanır 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 76 59,4  

 

59.625** 

Katılıyorum 46 35,9 

Fikrim yok 2 1,6 

Çok az katılmıyorum 4 3,1 

Total 128 100,0 

 

Tablo 28 Çocuğum, spor etkinlikleri ile sigara, alkol ve diğer zararlı maddelerden uzak 

duracağını düşünüyorum 

 n Yüzde Ki-Kare 

Kesinlikle katılıyorum 88 68,8  

43.719** Katılıyorum 38 29,7 

Çok az katılmıyorum 2 1,6 

Total 128 100,0 

 

Tablo 29 Çocuğumun gelecekte başarılı ve ünlü bir sporcu olmasını istediğim için spora 

yönlendirdim 

 N Yüzde Ki-kare 

Kesinlikle katılıyorum 14 10,9  
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Katılıyorum 34 26,6  

16.154** Fikrim yok 8 6,2 

Çok az katılmıyorum 28 21,9 

Kesinlikle katılmıyorum 44 34,4 

Total 128 100,0 

 

Tablo 30Çocuğum gelecekte iyi kazanç elde etmesini düşündüğüm için spora yönlendirdim 

 N Yüzde Ki-kare 

Kesinlikle katılıyorum 4 3,1  

 

47.250** 

Katılıyorum 20 15,6 

Fikrim yok 16 12,5 

Çok az katılmıyorum 20 15,6 

Kesinlikle katılmıyorum 68 53,1 

Total 128 100,0 

 

Tablo 31. Çocuğumun yönelmiş olduğu branşı ben belirledim 

 n Yüzde Ki-kare 

Kesinlikle katılıyorum 14 10,9  

 

27.094** 

Katılıyorum 16 2012,5 

Fikrim yok 8 6,2 

Çok az katılmıyorum 34 26,6 

Kesinlikle katılmıyorum 56 43,8 

Total 128 100,0 

 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

  Çalışmamız Çukurova üniversitesi spor kulübüne giden çocukların aileleri ile 

yapılmıştır. Çalışmamızda çocuklarını spora getiren 128 anne ve baba ile görüşülmüştür. 

Bunların %57.8’ini bayan, % 42.2’si erkek ebeynden oluşmaktadır. Bu ebeveynlerin %50’si 

31-40 yaş %31.2’si ise 41-50 yaş aralığındadır. Spora çocuklarını getiren ailelerin yaklaşık 

olarak %80’i 30-50 yaş arasında olup bunlar spor konusunda daha duyarlı olup çocuklarına spor 

konusunda daha çok ilgi gösterdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bunların %39.1’i serbest 



328 

 

meslekle uğraşmakta, %29.7’si memur olup, %37.5’i lise mezunu %31.3’ü ise üniversite 

mezunu (Lisans, Yüksek lisans ve doktora) ve gelir dağılımına bakıldığında %35.9’u 1500-

2500 TL arasında, %31.2’si 2500 TL’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 2’de “Ankette çocuğumun boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmesini 

istiyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır 

(p<0.01). Ailelerin %85,9’u kesinlikle katılıyorum, %14.1’i katılıyorum cevabı vermiştir.  

Tablo 6’da “Spor aracılığıyla çocuğumun, enerjisini olumlu bir şekilde deşarj ederek 

harcayacağını düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı 

farklılık çıkmıştır (p<0.01). Bu soruya ailelerin %78,1 kesinlikle katılıyorum %21,9 

katılıyorum cevabı verilmiştir.  

Tablo 4’te “Spor aracılığıyla çocuğum, saldırganlığını kontrol altına alabilmeyi 

öğreneceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı 

farklılık çıkmıştır (p<0.01).  Bu soruya ailelerden %56,2’si kesinlikle katılıyorum %40,6’sı 

katılıyorum %1,6’sı fikrim yok %1,6’sı çok az katılmıyorum cevabı alınmıştır. Tablo 5’te 

“Ankette Spor aracılığıyla çocuğum, kazanma ve kaybetme duygusunu yaşayarak kendisini 

kontrol edebilme özelliğini geliştirebileceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar 

arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Bunların %64,1’i kesinlikle 

katılıyorum %34,4’ü katılıyorum %1,6’sı fikrim yok cevapları alınmıştır.  

Tablo 6’da “Spor aracılığıyla çocuğum, ergenlik döneminin getirdiği olumsuzluktan 

(güvensizlik, çekingenlik vb.) kurtulup dengeli bir ruhsal gelişim göstereceğini düşünüyorum” 

sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  

Katılımcıların %71,9’u kesinlikle katılıyorum %26,6’sı katılıyorum %1,6’sı çok az 

katılmıyorum cevaplarını vermiştir. Tablo 7’de “Çocuğum, spor etkinlikleri ile uyumlu bir 

kişilik özelliği geliştireceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki 

bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Verilen cevaplar incelendiğinde, %64,1’, 

kesinlikle katılıyorum %35,9’u katılıyorum cevabı alınmıştır.  

Tablo 8’de “Çocuğum, spor etkinlikleri ile liderlik özeliği kazanacağını düşünüyorum” 

sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  

Cevaplar incelendiğinde katılımcıların %62,5’i kesinlikle katılıyorum %32,8’i katılıyorum 

%3,1’i fikrim yok %1,6’sı kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiştir. Tablo 9’da “Spor, 

çocuğum yeni insanlarla karşılaşmasına ve yeni arkadaşlar edinmesine yardımcı olacağına 

inanıyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır 

(p<0.01).  Katılımcılardan %73,4’ü kesinlikle katılıyorum %26,6’sı katılıyorum cevapları 

alınmıştır.  
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“Spor etkinlikleri ile çocuğumun sorumluluk duygusunun gelişeceğini düşünüyorum” 

sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  

Katılımcıların %67,2’si kesinlikle katılıyorum %32,8’i katılıyorum cevaplarını verilmiştir 

(Tablo 10). “Ankette Çocuğum, spor etkinlikleri ile başkalarını olduğu gibi kabul etme 

duygusunu geliştireceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki 

bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Sonuçlar incelendiğinde katılımcılardan 

%50,0’si kesinlikle katılıyorum %39,1’i katılıyorum %4,7’si fikrim yok %4,7’si çok az 

katılmıyorum %1,6 kesinlikle katılmıyorum cevapları alınmıştır (Tablo 11). Tablo 12’de 

“Çocuğum, spor etkinlikleri ile kurallara uyma ve başkalarının haklarına saygı duymayı 

öğreneceğine inanıyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı 

farklılık çıkmıştır (p<0.01). Sonuçlar incelendiğinde %62,5’inden kesinlikle katılıyorum 

%35,9’undan katılıyorum %1,6’sından fikrim yok cevapları alınmıştır.  

Tablo 13’de “Çocuğum, spor etkinlikleri ile yorum yapabilme ve değerlendirme 

yeteneğinin gelişeceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan 

anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Katılımcılardan %53,1 kesinlikle katılıyorum %40,6 

katılıyorum %6,2 fikrim yok cevapları alınmıştır. “Çocuğum, spor etkinlikleri ile karar verme 

yeteneğinin gelişeceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan 

anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  Verilen cevaplardan %60,9’u kesinlikle katılıyorum 

%31,2’si katılıyorum %6,2’si fikrim yok %1,6’sı çok az katılmıyorum sonucu çıkmıştır. (Tablo 

14). Tablo 15’te “Spor etkinliklerinin, çocuğumun fiziksel ve fizyolojik gelişimine olumlu 

katkısı olacağını düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı 

farklılık çıkmıştır (p<0.01). Bunlardan %84,4’ü kesinlikle katılıyorum %15,6’sı katılıyorum 

çıkmıştır.  “Çocuğum, spor etkinlikleri ile bencillikten uzaklaşacağını düşünüyorum” sorusuna 

verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). katılımcıların 

%57,8’si kesinlikle katılıyorum %32,8’i katılıyorum %3,1’i, fikrim yok %6,2’si çok az 

katılmıyorum cevabını vermiştir (Tablo 16).  

Tablo 17’de “Çocuğum, spor etkinlikleri ile iş birliği bilincinin gelişeceğini 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık 

çıkmıştır (p<0.01). Cevaplar incelendiğinde katılımcıların %59,4’ü kesinlikle katılıyorum 

%37,5’i katılıyorum %3,1’i fikrim yok cevabını vermiştir. “Çocuğum, spor etkinlikleri ile daha 

sağlıklı ve düzgün bir postüre (dik bir vücut) sahip olacağını düşünüyorum” sorusuna verilen 

cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  Katılımcıların  

%81,2’si kesinlikle katılıyorum %18,8’i katılıyorum cevaplarını vermiştir (Tablo 18). Yine 

Tablo 19’da “Spor etkinlikleri çocuğumun stresten korunma ve kurtulmasına yardımcı olur” 
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sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  

Tabloda katılımcıların %68,8’i kesinlikle katılıyorum %28,1’, katılıyorum %1,6’sı fikrim yok 

%1,6 çok az katılmıyorum cevaplarını vermiştir.  

“Spor etkinlikleri çocuğumun yaratıcılık gücünün artmasına yardımcı olur” sorusuna 

verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  Bunlardan 

%40,6’sı kesinlikle katılıyorum, %46,9’u katılıyorum, %9,4’ü fikrim yok, %3,1’i çok az 

katılmıyorum cevapları alınmıştır (Tablo 20). Tablo 21’de ise “Çocuğum spor yapma 

alışkanlığı kazanarak boş zamanlarını eğlenceli ve neşe verici olan spor etkinliği ile 

değerlendirme alışkanlığı kazanmasını amaçlıyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında 

istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01).  Tabloda,  %70,3’ü kesinlikle 

katılıyorum, %26,6’sı katılıyorum, %1,6’sı fikrim yok, %1,6’sı çok az katılmıyorum cevapları 

alınmıştır.  “Çocuğum, spor etkinlikleri ile başarma duygusunu tadarak kendisine olan güveni 

artar” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır 

(p<0.01).  Katılımcılardan %76,6’sından kesinlikle katılıyorum %23,4’ünden katılıyorum 

cevapları alınmıştır (Tablo 22).  

Tablo 23’te “Çocuğum, spor etkinlikleri ile daha sağlıklı bir yapıya sahip olacağını 

düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık 

çıkmıştır (p<0.01). Katılımcıların %82,8’inden kesinlikle katılıyorum %17,2’sinden 

katılıyorum cevapları alınmıştır. “Spor etkinlikleri ile çocuğumun bağışıklık sisteminin 

gelişeceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı 

farklılık çıkmıştır (p<0.01).  Bunlardan %73,4’ü kesinlikle katılıyorum %23,4’ü katılıyorum 

%3,1’i çok az katılmıyorum cevabı vermiştir (Tablo 24). Yine Tablo 25’te “Çocuğum, spor 

etkinlikleri ile aktif yaşam tarzı geliştireceğini düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar 

arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Sonuçlar incelendiğinde 

katılımcıların %71,9’u kesinlikle katılıyorum %26,6’sı katılıyorum %1,6’sı fikrim yok 

cevaplarını vermiştir. “Çocuğum, spor etkinlikleri ile sosyal çevre kazanacağını ve paylaşma 

duygusunu yaşayacağına inanıyorum” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan 

anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Katılımcıların %71,9’u kesinlikle katılıyorum %28,1’i 

katılıyorum cevapları verilmiştir (Tablo 26).  

Tablo 27’de “Çocuğum, spor etkinlikleri ile dengeli ve yeterli beslenme alışkanlığı 

kazanır” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır 

(p<0.01).  Tabloya bakıldığında katılımcıların %59,4’ü kesinlikle katılıyorum, %35,9’u 

katılıyorum, %1,6’sı fikrim yok, %3,1’i çok az katılmıyorum cevaplarını vermiştir.  “Çocuğum, 

spor etkinlikleri ile sigara, alkol ve diğer zararlı maddelerden uzak duracağını düşünüyorum” 
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sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). 

Katılımcıların %68,8’i kesinlikle katılıyorum %29,7’si katılıyorum %1,6’sı çok az 

katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir (Tablo 28).  

Tablo 29’da “Çocuğumun gelecekte başarılı ve ünlü bir sporcu olmasını istediğim için 

spora yönlendirdim” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık 

çıkmıştır (p<0.01). Katılımcıların %10,9’u kesinlikle katılıyorum %26,6’sı katılıyorum %6,2’si 

fikrim yok ,%21.9’u çok az katılmıyorum,%34,4’ü kesinlikle katılmıyorum cevaplarını 

vermiştir. Tablo 30’da “Çocuğum gelecekte iyi kazanç elde etmesini düşündüğüm için spora 

yönlendirdim” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık 

çıkmıştır (p<0.01).  Alınan cevaplardan 3,1’i kesinlikle katılıyorum %15,6’sı 

katılıyorum,%12,5’i fikrim yok, %15,6’sı çok az katılmıyorum, %53,1’i kesinlikle 

katılmıyorum sonucu çıkmıştır. Son olarak Tablo 31’de “Çocuğumun yönelmiş olduğu branşı 

ben belirledim” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık 

çıkmıştır (p<0.01). Katılımcıların %10,9 kesinlikle katılıyorum,%12,5 katılıyorum,%6,2 fikrim 

yok,%26,1 çok az katılmıyorum,%43,8 kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiştir.  

Genel olarak değerlendirdiğimizde tüm aileler çocuklarının spor yapmasını istemekte 

ve çocuklarının enerjilerini sporla deşarj edebileceğini düşünmektedirler. Ailelerin çoğunluğu 

çocuklarının sporla boş zamanlarını değerlendirip enerjilerini sporla dejarj etmelerini istemekte 

böylece çocuklarının saldırganlığın sporla kontrol altına alınacağını düşünmek, çünkü sporun 

çocukların kişiliği üzerindeki etkisine olumlu etkisi olduğu kantindeler.  

Yeni arkadaş ve insanlarla tanışmada sporun katkısının maksimum seviyede olduğu ve 

sorumluluk kazanmada sporun büyük bir etken olduğunu fikri tüm ailelerde hemfikir olmuştur.  

Ayrıca sporun çocukların davranışlarını disipline edeceğini de düşünmekte ve sporun 

çocuklarını bencillikten uzaklaştıracağı kanısındalar.  

Aileler, çocuklarının başarma duygusunu kazanarak güven artışı sağlanacağını, sporla 

sağlıklı bir yapıya sahip olunacağı sporun fiziksel ve fizyolojik gelişimde olumlu katkısı 

olacağına inanmaktadır. 

Aileler çocuklarına sporu ileride iyi bir kazanç elde etmesi için değil sağlığı için 

göndermekte olduğunu belirtmiştir. Çünkü kötü alışkanlıklardan korunmada sporun önemli bir 

görev üstlendiği bilincini benimsemektedirler.  Aileler çocuklarının yaptığı spor branşını 

kendilerinin belirlemediği bunu bir spor hocası yardımı ile çocuğun kendi tercihine bıraktığını 

belirtmiştir. 

 Sonuç olarak, ailelerin sporla çocuklarının bedenen, ruhen ve sosyal yönden daha 

dengeli bir gelişim geçirecekleri konusundaki görüşleri paralellik göstermektedir. Çocukların 
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bir spor branşına başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçirmelidir. Çocukların 

yönelecekleri spor branşını kendilerinin belirlemesine müsaade edilmeli ve sportif ortamda 

yalnız bırakılmayıp velileri tarafından desteklenmeleri aile içinde güveni ve iletişimi 

artıracaktır. Spordan maddi kazanç beklentisiyle büyük spor kulüplerinde yapılan elemelerde, 

aileler çocukların psikolojik yapılarının olumsuz etkilenebileceğini göz önünde 

bulundurmalıdırlar. 
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ADANA İLİNDEKİ AMATÖR SPORCULARIN FAİR PLAY ANLAYIŞI 

 

İbrahim BAHÇİVAN1 

Levent SANGÜN2 

F. Pervin BİLİR3 

Yeliz ŞİRİN4 

ÖZET 

Bu çalışma, Adana’daki amatör futbol kulüplerinde oynayan oyuncuların fair play 

anlayışlarının incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak 3 futbol 

kulübünden (Adaspor, Çukurova Üniversitesi ve Hadırlıgücü) toplamda 50 futbolcuya anket 

uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. Anketin birinci bölümü kişisel bilgiler, ikinci 

bölümde ise futbolculardan fair play’e yönelik olumlu-olumsuz somut örnek olayları 

değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, futboldaki başarı isteğinin fair 

play’i yok ettiği yönünde çıkmıştır. Spor ahlakına uygun olsun ya da olmasın hedef sadece 

kazanmak olmuştur.  Bu doğrultuda futbolcular rakiplerini birer düşman olarak görmekte ve 

haksız avantajlardan yararlanarak kazanmayı normal bir davranış olarak kabullenmektedir. 

Anket sonuçları Ki-Kare testiyle 0.05 ve 0.01 önem düzeyinde test edildi. 

 

Anahtar Kelimeler : Fair play, futbol, amatör futbolcular 

 

Faır Play Recognıtıon Of Amateur Football Players Lıvıng In Adana Cıty 

SUMMARY 

The aim of this study is to investigate the fair play recognition of football players playing in 

amateur football clubs in Adana. Data collected through a survey applied to 50 football player 

from three different football clubs (Adaspor, Cukurova Universitesi and Hadirligucu). Survey 

has two parts. In the first part of the survey, players has entered their personal information and 

in the second part, they have assessed positive and negative cases about fair play. The results 

show that, desire to success is negatively affecting fair play attitude. It has been found that, the 

target is always “win” whether it is in line with sports morality or not. Under this scope, players 

                                                 
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, İbrahim Bahçivan; Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu; 

Bahcivanibrahim77@Gmail.Com 
2 Doç. Dr. Levent Sangün; Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksekokulu; Leventsangun@Gmail.Com 
3 Doç. Dr. Pervin Bilir; Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu; 

Fatmapervinbilir@Gmail.Com 
4 Dr. Öğr.Üyesi Yeliz Şirin; Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu; 

Yelizsirin75@Gmail.Com 

 

mailto:bahcivanibrahim77@gmail.com
mailto:leventsangun@gmail.com
mailto:yelizsirin75@gmail.com


335 

 

recognize each other as an enemy and deem any unfair behavior enables “win” as a normal 

attitude. Survey results have been tested with chi-square tests under 0.05 and 0.01 significance 

level. 

Keywords: Fair Play, football, amateur football players 

 

Giriş 

Evrendeki tüm insanları bir araya getiren en büyük etkinlik spordur. Spor günümüzde 

ciddi bir eğitim aracı olup, neredeyse toplumun bütün kesimleri tarafından kullanılmaktadır. İlk 

çağlardan günümüze kadar gelen spor ahlakı, felsefi ilkesi ve kurallarına bağlı kalmakla 

spordan mümkün olduğunca yüksek verim elde etmek mümkündür (Şahin, 1998, Erdemli, 

2002). Spor, insan onuruna yakışır kavramları (barış, hoşgörü, eşitlik, disiplin, erdem, haz, hak, 

hukuk, mutluluk, sevgi ve saygı gibi) temsil ettiği gibi, yine insani özellik taşıyan kavramları 

da (hüzün, keder, stres gibi) içeren yani insanın bütün varlığını etkileyen bir kavram olmaya 

devam ettirmektedir (Pehlivan, 2004; Mavi ve ark., 2012). Özellikle bu kavramlardan biri “Fair 

Play” bilinci artık sporda tam olarak yerini almıştır. 

Fair play, 15. yüzyılda İngiliz turnuva kurallarında centilmenlik dışı davranışlar için 

kullanılan “faul play” ifadesinden esinlenmiştir. Daha sonraları “fırsat eşitliğini korumak” 

anlamında 16. Yüzyılın sonlarında William Shakespeare’de kullanılan fair play, ilk spor terimi 

olarak spor alanlarında 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. 19. Yüzyıl Viktoria 

İngiltere’sinde günümüzdeki Fair Play prensipleri oluşmuştur (Yıldıran, 2002). 

Fair play kavramı “sporda centilmenlik” anlamına geldiği, dünyada herkes tarafından. 

İngilizce kökenli olana Fair’in Türkçe Karşılıkları güzel, zarif, hoş, saf, lekesiz, şerefli, dürüst, 

doğru, adil anlamına gelmektedir. (Simon, 1991). Fair-Play kavramı, saygının bir ifadesi olarak 

ortaya çıkmış, sporun her aşamasında ve her türünde dürüst ve ahlaklı bir şekilde spor yapmanın 

bir ilkesi olarak kendini kabul görmüştür (Orhun, 1992). Ayrıca Fair-play kavramı sadece 

hakem-sporcu ya da iki sporcuyu ilgilendiren yeni bir iletişim biçimi olmayıp aynı zamanda 

seyirciden masöre, sporcudan antrenöre, yöneticiden hakeme kadar kısacası spora katılan 

herkesi doğrudan ilgilendiren yeni bir anlayıştır. Fair play de “Takımınızı destekleyebilirsiniz 

ama karşı takıma hakaret etmek hakkınız yoktur” ilkesi kabul edilir. (Tel, 2014).  

Buradan yola çıkarak özellikle yapılan araştırmalar gösteriyorki, yakın temaslı takım 

sporlarında fair playe aykırı davranışların bireysel sporlara oranla daha fazla görüldüğünü 

fikrinin (Sezen ve Yıldıran, 2007; Balçıkanlı, 2017) 

bu çalışma, spor dallarından en fazla ilgi gören futbol oyununda, amatör futbolcuların fair play 

anlayışlarının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, futbolda karşılaşılan yada 
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karşılaşılması muhtemel fair play’e uygun olan veya olmayan örnek olayları amatör 

futbolcuların nasıl değerlendirdikleri ve kendilerinin verilen örnek olaylar karşısında nasıl 

davranacakları incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Materyal ve Metod 

Çalışmamızda materyal olarak Adana’da bulunan 3 amatör futbol takımı oyuncuları 

(Adaspor, Çukurova Üniversitesi ve Hadırlıgücü) alınmıştır. Çalışmamızda 16 Adasporlu, 17 

Çukurova Üniversitesi ve 17 Hadırlıgücü olmak üzere toplam 50 sporcuyla anket yapılmıştır. 

Araştırmada Sezen ve Yıldıran (2003)’ün hazırladığı ve uyguladığı fair play anketi 

uygulanmıştır. Ankette birinci bölümünde sporcuların demografik bilgileri toplanmış ikinci 

bölümünde ise fair play’e ilişkin sorular sorulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerden 

demografik özellikler için yüzde frekans tabloları, oyuncuların fair play anlayışları arasında bir 

fark olup olmadığını tetst etmek için Ki-kare testi ile test uygulandı. Veriler “SPSS 21.0” 

istatistik paket programı kullanılarak analiz edildi (Güney ve Sangün, 2017). 

 

BULGULAR 

Anket üç spor Kulübüne uygulandı (Adaspor, Çukurova Üniversitesi ve Hadırlıgücü) 

ve ankete katılan sporcuların kulüplere göre yaş ortalamaları, standart sapmaları ve önem testi 

sonuçları Tablo 1’de, kulüp oyuncularının eğitim durumları Tablo 2’de ve oyuncuların lisans 

ortalamaları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 1. Spor kulüplerinin yaş ve lisans durumlarına ait ortalama ve standart sapmaları 

Spor kulüpleri  Yaş dağılımı  Lisans Ortalamaları (Yıl) 

 N Ortalama  Standart 

sapma  

 Ortalama 

 

Standart 

sapma 

Adaspor 16 23,25 3,30  2,50 0,97 

Çukurova Üniversitesi 17 22,53 2,24  2,41 0,87 

Hadırlıgücü 17 23,41 2,43  2,24 0,97 

Genel  50 23,06 2,65  2,38 0,92 

 

Tablo 2.  Oyuncularının Eğitim Durumlarına ait yüzde oranları 

Eğitim durumu 
Adaspor 

Çukurova 

Üniversitesi 
Hadırlıgücü 

N Yüzde Oranı N Yüzde Oranı N Yüzde Oranı 
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İlkokul 1 6,2  - 1 5,9 

Ortaokul 4 25,0  - 2 11,8 

Lise 6 37,5 2 11,8 5 29,4 

Üniversite 5 31,2 15 88,2 9 52,9 

 

Ankette bulunan Fair Play anlayışı için oyuncuların vermiş olduğu cevaplara ait birey sayısı, 

yüzdelik oranları ve Ki-kare (x2) testi sonuçları aşağıda tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo 3. Kaleye uygun şut pozisyonundaki bir oyuncu, acımasızca düşürülmelidir 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 13 26,0 
11.52** 

Yanlış 37 74,0 

**P<0.01 

 

Tablo 4. “Rakip oyuncu teknik olarak daha iyi ise, ona karşı sert oynanmalıdır” sorusuna ait 

ki-kare testi sonuçları 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 30 60,0 
2.00 

Yanlış 20 40,0 

 

  

Tablo 5. Bir teknik direktör kendi oyuncusunu, rakip oyuncuyu sakatlaması için teşvik ediyor 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 2 4,0 
43.32** 

Yanlış 48 96,0 

**P<0.01 

 

Tablo 6. Kendisine faul yapılan bir oyuncu faulle karşılık vermelidir 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 6 12,0 
28.88** 

Yanlış 44 88,0 

**P<0.01 
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Tablo 7. Bir oyuncu rakip ceza alanı içinde faul yapılmadığı halde kendisini yere atarak penaltı 

kazanmaya çalışıyor 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 20 40,0 
2.00 

Yanlış 30 60,0 

 

Tablo 8. Kolay öfkelenen bir rakip oyuncu, kışkırtılarak hakem tarafından cezalandırılmasına 

çalışılıyor 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 24 48,0 
0.08 

Yanlış 26 52,0 

 

Tablo 9. Bir oyuncu hakeme yakalanmadığı müddetçe maç içerisinde her şeyi deneyebilir 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 20 40,0 
2.00 

Yanlış 30 60,0 

 

Tablo 10. Bir oyuncu hakemin göremeyeceğine emin olduğunda topu elle kontrol edebilir 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 29 58,0 
1.28 

Yanlış 21 42,0 

 

Tablo 11. Bir oyuncu, topun kendisinden çıkmasına rağmen, aksini iddia ederek, tacı 

kazanmaya çalışıyor 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 28 56,0 
0.72 

Yanlış 22 44,0 

 

 

 

Tablo 12. Bir teknik direktör faullü oynamayı kesinlikle yasaklamalıdır 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 8 16,0 23.12** 
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Yanlış 42 84,0 

**P<0.01 

 

Tablo 13. Hakemin görmemesine rağmen, pası ofsayt Pozisyonunda alan oyuncu, kendisi 

oyunu durduruyor 

 N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Doğru 7 14,0 
25.92** 

Yanlış 43 86,0 

**P<0.01 

 

Tablo 14. Yenilgi durumunda takımının küme düşeceğini bildiği halde, bir kaleci, hakemin gol 

vermediği bir pozisyonda, topun gol çizgisini geçtiğini söyleyerek takımının yenilmesine ve 

küme düşmesine neden oluyor. 

Kalecinin davranışı N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Sportmence- aynısını yapardım 6 12,0 

59.28** 
Sportmence-aynısını yapmazdım 5 10,0 

Profesyonelce değil-aynısını yapardım 3 6,0 

Profesyonelce değil- aynısını yapmazdım 36 72,0 

**P<0.01 

 

Tablo 15. Maça tekmeliksiz geldikleri için hükmen mağlup olmak üzere olan rakip takıma, ev 

sahibi takım yedek tekmeliklerini vererek oynamalarını sağlamış ve 3-0 hükmen galip 

sayılacakları bir maçı 2-1 kaybetmiştir.   

Takımın davranışı N Yüzde Oranı Ki-kare (x2) 

Sportmence- aynısını yapardım 36 72,0 

60.40** 
Sportmence-aynısını yapmazdım 2 4,0 

Profesyonelce değil-aynısını yapardım 4 8,0 

Profesyonelce değil- aynısını yapmazdım 8 16,0 

**P<0.01 

 

Tablo 16. Maçın son anlarında net gol pozisyonuna giren bir oyuncu kalecinin ciddi şekilde 

Sakatlandığını görünce topu bırakıp derhal ona yardım etmiş, böylece takımı 1-0 yenilmiştir 

Oyuncunun davranışı N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Sportmence- aynısını yapardım 20 40,0 18.96** 
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Sportmence-aynısını yapmazdım 1 2,0 

Profesyonelce değil-aynısını yapardım 10 20,0 

Profesyonelce değil- aynısını yapmazdım 19 38,0 

**P<0.01 

 

Tablo 17. 1-0 mağlup durumda olan ev sahibi takımın santraforu, ceza sahası içinde kendini 

yere atarak hakemi yanıltmış ve verilen haksız penaltıyı gole çevirerek oyunun 1-1 bitmesini 

sağlamıştır.   Bu davranışı değerlendiriniz. 

Santraforun davranışı N Yüzde Oranı   Ki-kare (x2) 

Sportmence değil- aynısını yapardım 3 6,0 

33.52** 
Sportmence değil-aynısını yapmazdım 13 26,0 

Taktik olarak güzel-aynısını yapardım 29 58,0 

Taktik olarak güzel- aynısını yapmazdım 5 10,0 

**p<0.01 

 

Tablo 18. Bir rakip oyuncunun kolayca hiddetlendiği ve kontrolden çıktığı biliniyor. 

Antrenörün isteği ile bir savunma oyuncusu, bu oyuncuyu çirkin sözler ve yakın markajla 

sürekli tahrik ediyor. Birkaç ilave faul sonrası iyice hiddetlenen rakip oyuncu sert bir faul 

yapıyor. Ancak savunma oyuncusu abartılı sakatlanma davranışıyla rakip oyuncunun kırmızı 

kart görmesini sağlıyor. 

Savunma oyuncusunun davranışı N Yüzde Oranı Ki-kare (x2) 

Sportmence değil- aynısını yapardım 3 6,0 

18.64** 
Sportmence değil-aynısını yapmazdım 16 32,0 

Taktik olarak güzel- aynısını yapardım 23 46,0 

Taktik olarak güzel- aynısını yapmazdım 8 16,0 

**P<0.01 

 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Adaspor, Çukurova Üniversitesi ve Hadırlıgücü ile fair play konusunda yapılan ankete 

katılan sporcuların kulüplere göre ortalama yaş dağılımları birbirine yakın ve sporcuların 

lisanslı yıl oynama ortalamaları da birbirine benzer çıkmıştır (Tablo 1). Her 3 kulüp 

oyuncularının eğitim durumları da oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).  
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 Tablo 3’te “Kaleye uygun şut pozisyonundaki bir oyuncu, acımasızca düşürülmelidir” 

sorusuna oyuncuların %26’sı doğru, %74’ü yanlış olduğunu beyan etmiştir (P<0.01). 

Oyuncuların büyük bir kısmı bu fikri benimsememekte, doğru bulmamaktadır. Tablo 4’te 

“Rakip oyuncu teknik olarak daha iyi ise, ona karşı sert oynanmalıdır” sorusunu oyuncuların 

%60’ı doğru %40’ı yanlış olarak cevaplandırmış ve bu iki cevap arasındaki fark anlamsız 

çıkmıştır (P>0.05). Oyuncular bu fikri çok etik bulmamaktadır. Tablo 5’da “Bir teknik direktör 

kendi oyuncusunu, rakip oyuncuyu sakatlaması için teşvik ediyor” sorusunu oyuncuların 

verdiği cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Oyuncuların 

%4’ü doğru %96’sı yanlış olarak yanıtlayarak büyük çoğunluk tarafından bu görüşün yanlış 

olduğuna kanaat getirilmiştir.   

Tablo 6’de “Kendisine faul yapılan bir oyuncu faulle karşılık vermelidir” sorusuna 

verilen cevaplar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık çıkmıştır (p<0.01). Bu soruya 

oyuncuların %12’si doğru %88’i ise yanlış olduğunu bildirmiştir. Cevaplar incelendiğinde bu 

görüşe sporcuların büyük çoğunluğunun fair play anlayışına ters düştüğü için yanlış olduğunu 

belirttikleri görülmektedir. Tablo 7’de “Bir oyuncu rakip ceza alanı içinde faul yapılmadığı 

halde kendisini yere atarak penaltı kazanmaya çalışıyor” sorusuna verilen cevaplar arasında 

istatistiki bakımdan anlamlı bir farklılık çıkmamıştır (p>0.05). Bu soruya oyucuların %40’ı 

doğru %60’ı  yanlış olarak cevaplandırmıştır. Tablo 8’de “Kolay öfkelenen bir rakip oyuncu, 

kışkırtılarak hakem tarafından cezalandırılmasına çalışılıyor” sorusunu futbolcuların %48’i 

doğru, %52’si yanlış olarak değerlendirmiştir ve verilen cevaplar arasındaki fark anlamsız 

çıkmıştır.  

 Tablo 9’da ”Bir oyuncu hakeme yakalanmadığı müddetçe maç içerisinde her şeyi 

deneyebilir” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır 

(p>0.05). Cevaplara baktığımızda oyuncuların %40’ı doğru, %60’ı yanlış olduğunu bayan 

etmiştir. Tablo 10’da “Bir oyuncu hakemin göremeyeceğine emin olduğunda topu elle kontrol 

edebilir” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki açısından anlamlı farklılık çıkmamıştır 

(p>0.05). Neredeyse ankete katılanların yarısı bu soruya evet diyerek bunu etik bulmaktadır.  

Tablo 11’de “Bir oyuncu, topun kendisinden çıkmasına rağmen, aksini iddia ederek, tacı 

kazanmaya çalışıyor” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark 

çıkmamıştır (p>0.05). Tablo 12’de “Bir teknik direktör faullü oynamayı kesinlikle 

yasaklamalıdır” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark çıkmıştır 

(p<0.01). ankete katılan oyunculardan %84’ü bu fikre hayır cevabı vermiştir. 

 Tablo 13’te “Hakemin görmemesine rağmen, pası ofsayt pozisyonunda alan oyuncu, 

kendisi oyunu durduruyor” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark 
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çıkmıştır (p<0.01). Bu soruyu oyuncuların %14’ü doğru, %86’sı ise yanlış olarak yanıtlamıştır. 

Bu görüş her ne kadar fair play anlayışıyla bağdaşıyor olsa da oyuncuların büyük kısmı ofsaytta 

alınan pası gole çevirme düşüncesiyle hakemin görmemesine rağmen oyunu kendilerinin 

durdurmalarının doğru olmadığı kanısıyla hareket ederek bu görüşün yanlış olduğunu 

savunmuşlardır.  

 Tablo 14’te “Yenilgi durumunda takımının küme düşeceğini bildiği halde, bir kaleci, 

hakemin gol vermediği bir pozisyonda, topun gol çizgisini geçtiğini söyleyerek takımının 

yenilmesine ve küme düşmesine neden oluyor” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir fark çıkmıştır (p<0.01). Ankete katılan oyuncuların %12’si “sportmence- 

aynısını yapardım”, %10’u “sportmence-aynısını yapmazdım”, %6’sı “profesyonelce değil-

aynısını yapardım”, %72’si ise “profesyonelce değil- aynısını yapmazdım” yanıtlarını 

vermiştir.  

Bu olay tam bir fair play örneği olmasına rağmen sporcuların büyük çoğunluğu 

böylesine önemli bir maçta bu tarz bir fair play örneği sergilemenin takıma çok büyük zarar 

vereceğini ve buna paralel olarak takımın çıkarları için fair play anlayışını göz ardı edilmesi 

gerektiğini düşünerek bu görüşün, davranışın profesyonelce olmadığını ve aynı olayla 

karşılaşmaları durumunda aynı şekilde davranmayacaklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 15’te “Maça tekmeliksiz geldikleri için hükmen mağlup olmak üzere olan rakip 

takıma, tekmelik vererek oynamalarını sağlamaya yönelik “rakip takımın maruz kalacağı haksız 

bir davranışı gidermek için çaba gösterme” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir fark çıkmıştır (p<0.01). Verilen cevaplar “rakip takımın maruz kalacağı haksız bir 

davranışı gidermek için çaba gösterme” davranışı, sporcuların %72’si sportmence bulup aynı 

şekilde davranacaklarını belirtirken, yalnız insani yardımlaşmayı içeren böyle bir davranışı 

göstermeyeceklerini belirten sporcuların oranı %16’dır. Bu davranışın sportmence olduğunu 

düşündüğünü halde aynısını yapmayacağını belirtenlerin oranı %4, profesyonelce olmadığı 

halde aynısını yapardım diyenlerin oranı ise %8’dir.  

Tablo 16’da “Maçın son anlarında net gol pozisyonuna giren bir oyuncu kalecinin ciddi şekilde 

Sakatlandığını görünce topu bırakıp derhal ona yardım etme” sorusuna verilen cevaplar 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark çıkmıştır (p<0.01). Verilen cevaplar incelendiğinde, 

“Sportmence- aynısını yapardım” davranışına sporcuların %40, “Sportmence-aynısını 

yapmazdım” davranışına sporcuların %2’si, “Profesyonelce değil-aynısını yapardım” 

davranışına sporcuların %20’si ve “Profesyonelce değil- aynısını yapmazdım” davranışına 

sporcuların %38’i katılmıştır.  
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 Tablo 17’de Fair play’e aykırı bir davranış olan “Rakip ceza sahası içerisinde kendini 

yere atarak penaltı kazanıp gol atmak” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir fark çıkmıştır (p<0.01). Bu davranışı oyuncuların %6’sı sportmence değil- aynısını 

yapardım, %’26’sı sportmence değil-aynısını yapmazdım, %58’i taktik olarak güzel-aynısını 

yapardım, %10’u ise taktik olarak güzel- aynısını yapmazdım şeklinde cevap vermiştir.  

 Tablo 18’de “Kolayca hiddetlenen bir rakip oyuncu çeşitli yollarla kışkırtılarak oyundan 

atılması sağlanıyor” sorusuna verilen cevaplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark 

çıkmıştır (p<0.01).  Sorusunu oyuncuların yaklaşık yarısı (%46) “taktik olarak güzel-aynısını 

yapardım” şeklinde yanıtlarken, %6’sı “sportmence değil- aynısını yapardım”, %’32’si 

“sportmence değil-aynısını yapmazdım”, %16’sı ise “taktik olarak güzel- aynısını yapmazdım”, 

şeklinde yanıtlamıştır.  

Sporda aldatma ve aldatıcılık ön plana çıkmaya başladıkça bunların sporcular tarafından 

taktik olarak benimsenmesi ve aynı şekilde davranma eğiliminde olmaları amatör kulüplerin 

gençlerin sosyalleşmelerini sağlayacak kurumlar olma yerine, gittikçe aldatıcı, yanıltıcı 

stratejilerin öğrenildiği ve geliştirildiği ortamlara dönüştüğü izlenimini uyandırmakta olup bu 

durum Fair play anlayışına son derece aykırıdır.  (Sezen ve Yıldıran, 2003).  

Sonuç olarak spor ortamında oyunculara yüklenen kazanma hırsının, müsabaka 

esnasında sporculara Fair Play anlayışını unutturarak, çeşitli centilmenlik dışı eylemlerde 

bulunmalarına neden olduğu görülmektedir. Sporcuların bu tarz Fair Play kavramına aykırı 

davranışlarda bulunmalarında yöneticilerin, antrenörlerin ve taraftarların büyük etkisinin 

olduğu bir gerçektir. Eşitlik, hoşgörü, sevgi, saygı ve dürüstlük gibi spor ortamını 

güzelleştirecek her türlü pozitif durumu içerisinde barındıran Fair Play bilincinin spor 

ortamında daha fazla yer alabilmesi için burada en büyük iş yöneticilere ve antrenörlere 

düşmektedir. Sporcularına sadece kazanmayı öğretmek yerine; rakibine saygı gösteren, eşit 

şartlarda ve özellikle dürüstçe kazanmayı güdüleyen yönetici ve antrenörler yetişmelidir ki, Fair 

Play bilinci sporun içerisinde kendisini gösterebilsin ve tüm dünyada daha kaliteli spor 

ortamları oluşturulabilsin. 
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TEPKİ YÜZEY METODOLOJİSİ VE İSTENİLİRLİK FONKSİYON 

ANALİZİ KULLANILARAK OPTİMUM PROSES 

PARAMETRELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ 
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Özet 

Ağırlıkça % 5, 10 ve 15 uçucu kül içeren bronz matrisli kompozit malzemeler, 35 MPa basınç 

altında, 750, 800 ve 850 °C'de 3 dakika süreyle gerçekleştirilen kıvılcım plazma sinterleme 

yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Sinterleme sıcaklığı ve uçucu kül takviye oranı girdi 

parametreleri, eğme dayanımı ve sertlik ise çıktı parametreleri olarak kabul edilmiştir. 

Deneyler, tepki yüzeyi metodolojisi (TYM) ile yüzey merkezli merkezi kompozit tasarıma göre 

gerçekleştirilmiştir. Proses performansı için girdi parametrelerinin önemini tespit etmek için 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Optimum proses parametrelerini tanımlamak için 

istenilirlik fonksiyon analizi (İFA) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, modelleme ve 

optimizasyon için TYM ve İFA yöntemlerinin uygunluğunu göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler:  

TYM, İFA, ANOVA, Kompozit, Uçucu kül. 

 

Prediction of Optimal Process Parameters Using Response Surface Methodology and 

Desirability Function Analysis 

 

Abstract 

The bronze-matrix composite materials containing 5, 10 and 15 wt. % fly ashes were produced 

by using spark plasma sintering method carried out under a pressure of 35 MPa, at 750, 800 

and 850 °C for 3 min. Sintering temperature and fly ash reinforcement ratio were considered as 

input parameters; the transverse rupture strength and hardness were considered as output 
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parameters. Experiments were designed according face-centred central composit design 

(FCCD) with response surface methodology (RSM). Variance analysis (ANOVA) was 

conducted to detect the importance of the input parameters for the process performance. 

Desirability function analysis (DFA) was used to define the optimal process parameters. The 

obtained results indicate the appropriate ability of RSM and DFA methods for modeling and 

optimization.  

Key Words:  

RSM, DFA, ANOVA, Composite, Fly ash.  

 

GİRİŞ 

İki ya da daha fazla sayıdaki, aynı veya farklı gruptaki malzemelerin istenilen 

özelliklerini tek bir malzemede toplamak amacıyla makro düzeyde birleştirilmesiyle elde edilen 

malzemelere kompozit malzeme adı verilir. Kompozit malzemeler; matris malzemesine göre; 

metalik, polimerik ve seramik matrisli kompozitler olmak üzere üç ana gruba ayrılırlar (Aydın, 

2012; Groover, 2016). 

Otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan sürtünme malzemeleri; metal bir 

matris, sürtünme bileşenleri ve katı yağlayıcılardan oluşan bir tür kompozit malzemedir. Bu 

malzemeler matris türlerine göre bakır esaslı, demir esaslı ve bakır-demir esaslı olmak üzere üç 

sınıfa ayrılır. Demir esaslı ile bakır-demir esaslı malzemeler karşılaştırıldığında bakır esaslı 

malzemelerin daha iyi sürtünme direnci ve ısı iletimi gibi birçok avantaja sahip olduğu 

belirtilmiştir (Dadkar, 2010; Xiong, 2007). Ancak toz metal sürtünme malzemelerini oluşturan 

bileşenlerin maliyetlerinin göreceli olarak yüksek olması bu sürtünme malzemesinin olumsuz 

bir yönünü oluşturur. Termik santraller de kömürün yanması sonucu endüstriyel bir atık olarak 

oluşan uçucu kül değişik sektörlerde değerlendirme olanaklarına sahiptir (Malhotra, 2002). 

Uçucu kül partikülleri genellikle 1000 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşur ve bu nedenle 

sürtünme malzemelerinden istenilen bir özellik de olan artan sıcaklıklarda kararlı yapı 

sağlaması beklenir. Uçucu külün sahip olduğu tüm bu özellikler bu ürünün sürtünme 

malzemeleri için muhtemel bir katkı elamanı olarak kullanılabilirliğini göstermektedir. 

Ekonomik değeri olmayan atık uçucu külün sürtünme malzemeleri üretiminde kullanımı ile 

sahip olduğumuz doğal kaynaklardan uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilme 

imkânımız olacak ve ayrıca üretim maliyetleri azaltılarak fiyat açısından daha rekabetçi ürünler 

üretilebilecektir (Bingöl 2016; Chan 2004; Kus, 2015; Mohaty, 2007). 

Metal matris kompozit malzemelerinin uygun şekilde formüle edilmesi geliştirilen malzemenin 

performansında önemli bir rol oynar. Eklenen katkı malzemesinin tane boyutu, cinsi ve miktarı 
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yanında, özellikleri etkileyen diğer önemli parametreler de işlem parametreleridir. Bazı 

araştırmacılar, en uygun fren balatası performansını belirlemek için gri ilişki analizi, yapay sinir 

ağları, yanıt yüzey metodolojisi, bulanık mantık metodu, Taguchi tasarım metodu, genetik, 

diferansiyel gelişim ve parçacık sürüsü algoritmaları gibi istatistiksel yöntemler kullanmıştır 

(Bijwe, 1997; Xiong, 2007). 

Üretilen bronz esaslı farklı oranlarda uçucu kül katkılı kompozit malzemenin 

özelliklerini karakterize etmek için, deney numunelerinin eğme dayanımı ve sertlik değerleri, 

kıvılcım plazma sinterleme işleminden sonra belirlenmiştir. Malzemelerin eğme dayanımı, üç 

nokta eğme testi kullanılarak değerlendirilmiştir.  Makro sertlik ölçümleri ise Brinell sertlik test 

cihazı kullanılarak yapılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı; kıvılcım plazma sinterleme yöntemi kullanılarak üretilen uçucu 

kül katkılı bronz matrisli kompozit malzemenin üç nokta eğme dayanımını ve sertliğini 

etkileyen proses parametreleri TYM ve İFA kullanarak incelemektir. 

 

DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE ÖLÇÜMLER 

Bu çalışmada bronz matrisli kompozit malzeme üretmek için ağırlıkça % 86 bronz tozu 

(CuPb10Sn10), %11 demir tozu ve %3 grafit tozu kullanılmıştır. Bu malzemeye katkı elemanı 

olarak İskenderun Sugözü Termik Santralinden temin edilen uçucu kül %5, 10 ve 15 

oranlarında kullanılmıştır. Homojen bir toz karışımı elde edebilmek amacıyla kullanılan tozlar 

Turbola tipi karıştırıcıda 90 dakika boyunca karıştırılmıştır. Çalışmada kullanılan uçucu kül 

parçacıklarının kimyasal analizi Tablo 1’de ve SEM görüntüsü Şekil 1’ de verilmiştir. Deney 

numunesi üretmek için hazırlanan karışım tozları 31.70 x 12.70 x 6.35 mm boyutlarındaki grafit 

kalıp içerisinde farklı sıcaklıklarda (750, 800 ve 850°C) ve 35 MPa sabit basınç altında 3 dakika 

boyunca kıvılcım plazma sinterleme işlemine tabi tutulmuştur (Şekil 2).  

Table 1: Uçucu Kül Parçacıklarının Kimyasal Analizi 

Bileşik SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO TiO2 Na2O K2O CaO 

wt. (%) 62.3 20.1 7.93 1.33 1.15 1.09 2.03 2.42 
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Şekil 1: Uçucu Kül Parçacıkların SEM Görüntüsü (a) 2500X (b) 5000X 

 

Şekil 2: Kıvılcım Plazma Sinterleme Deney Düzeneği 

 

Bu çalışmada sinterleme sıcaklığı ve uçucu kül katkı oranı girdi faktörü olarak, üç nokta 

eğme dayanımı ve sertlik ise çıktı parametreleri olarak seçilmiştir. Belirlenen faktörler ve 

seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir. Deneyler yüzey merkezli merkezi kompozit tasarıma göre 

gerçekleştirilmiştir. Katkı oranı ve sıcaklık için kodlanmış faktörleri, Eşitlik (1) yardımıyla 

sembolize edilmiştir. 

 

Tablo 2: Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri  

Sembol Faktör Birim -1 0 1 

A Katkı oranı (%) 5 10 15 

B Sıcaklık (°C) 750 800 850 
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𝑥1 =
𝐴 − 10

5
 𝑥2 =

𝐵 − 800

50
 

 (1)                                        

 

𝑥1: katkı oranı için kodlanmış faktörü , 𝑥2: sıcaklık için kodlanmış faktörü sembolize 

etmektedir. 

 

Üç nokta eğme test numuneleri, ASTM B 528-99 standardına göre 31.70 x 12.70 x 6.35 

mm boyutlarında hazırlanmış ve Eğme testleri 25.4 mm'lik bir açıklığa sahip 5 kN kapasiteli 

bilgisayar kontrollü Shimadzu marka cihaz ile 0.5 mm/dak çene hızında yapılmıştır. Deneylerde 

kullanılan test düzeneği Şekil 3’ te şematik olarak gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil 3: Üç Nokta Eğme Deneyi Test Düzeneğinin şematik gösterimi 

 

Her deney kombinasyonu üç kez tekrarlanmıştır. Eğme dayanımı değerleri Eşitlik (2) 

kullanılarak hesaplanmış olup ortalama deney sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir.  

 

σ =
3𝐹𝐿

2ℎ2𝑏
                                                                                                                                                  (2) 

 

Eşitlik 2’de; 

σ: Eğme Dayanımı  (MPa);  

F: Kırılma anında numuneye uygulanan kuvvet (N);  

L: Mesnet merkezleri arası mesafe (25.4 mm);  

h: Numunenin kalınlığı (6.35 mm);  

b: Numunenin genişliği (12.70 mm)’dır. 
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Makro sertlik ölçümleri, 2.5 mm'lik çelik bilya uç ve 31.25 kgf yük kullanılarak Brinell sertlik 

test cihazı ile yapılmıştır (Şekil 4). Ortalama sertlik değerleri Tablo 3'te verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4: Brinell Sertlik Deneyi  

 

Tablo 3: Deney Sonuçları  

 

Deney No Katkı oranı (%) Sıcaklık 

(°C) 

Eğme dayanımı (MPa) Sertlik 

(HB) 

1 5 750 60 81 

2 5 800 115 89 

3 5 850 140 84 

4 10 750 52 97 

5 10 800 100 104 

6 10 850 126 90 

7 15 750 47 102 

8 15 800 92 113 

9 15 850 110 99 

 

  

METODOLOJİ 

Tepki Yüzeyi Metodolojisi 

TYM, test verilerinin sonuçları nedeniyle bağımsız faktörler ve bağımlı faktör 

arasındaki ilişkiye bağlı olarak matematiksel model oluşturmanın istatistiksel bir yöntemidir. 
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Model, en yüksek ve en düşük faktör seviyeleri arasındaki parametrelere bağlı olarak oluşan 

tasarım matrisinin sonuçları dikkate alınarak elde edilen tepki yüzeyinin araştırılmasına 

dayanmaktadır. 

Birinci ve ikinci dereceden polinom modeller, sırasıyla, Eşitlik (3) ve Eşitlik (4) 

tarafından ifade edilebilir (Montgomery, 2008). 

 

y = 𝛽0 +∑𝛽j𝑥j + 𝜀               

k

j=1

                                                                                                             (3) 

𝑦 = 𝛽0 +∑𝛽𝑖𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

+ ∑𝛽𝑖𝑗𝑥𝑗
2

𝑘

𝑗=1

+   ∑∑𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑗

𝑗

𝑘−1

𝑖

+ 𝜀                                                                                 (4) 

 

Burada; y: tepki, 𝛽0: sabit, 𝛽1,...., 𝛽k: regresyon katsayısı, 𝑥1, 𝑥2,… 𝑥𝑗: giriş faktörleri, 𝑘: 

giriş faktörlerinin sayısı,  𝜀: hatadır. 

Eğme dayanımı ve sertlik için R2 belirtme katsayısı; Eşitlik (5) ve Eşitlik (6) için sırasıyla, % 

99.92 ve % 96.62 olarak bulunmuştur. 

𝜎𝑝 = 101.44 + 36.17𝑥1 − 11𝑥2 − 4.25𝑥1𝑥2  − 13.17𝑥1
2

+ 1.33𝑥2
2                                       (5) 

 

HBP = 103.56 − 1.17𝑥1 + 10𝑥2 − 1.5𝑥1𝑥2  − 9.83𝑥1
2

− 2.33𝑥2
2                                           (6) 

 

Burada, A: takviye oranını, B: sıcaklık değerlerini, σp : Eğme dayanımı için ikinci 

dereceden regresyon denklemini, HBP: Sertlik için ikinci dereceden regresyon denklemini 

temsil etmektedirler.  

 

İstenilirlik Fonksiyon Analizi  

Proseslerin optimizasyonunda genellikle sistemin performansını veya ürünün kalite 

kriterlerini belirleyen çok sayıda çıktı eş zamanlı olarak çalışılır. Bu çıktıların bazılarının 

maksimum seviyede tutulması, bazılarının minimum seviyede tutulması, bazılarının da kabul 

edilebilir değerler veya hedef değer alması istenir. Optimizasyon çalışmalarında prosesi 

karakterize eden tüm çıktıların hep birlikte ele alınması gerekmektedir. Ancak bu durumda, 

optimizasyon oldukça karmaşık bir hal almaktadır. Çok yanıtlı optimizasyon problemlerinin 
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çözümünde istenilirlik fonksiyon analizi gibi yaklaşımlar kullanılmaktadır. Matematiksel 

modeli geliştirdikten sonra, Derringer ve Suich tarafından tanımlanan bir sayısal optimizasyon 

tekniği İFA ile tekli veya çoklu optimizasyon için kullanılmaktadır. İstenilirlik indeksi herhangi 

bir çıktı için 0 ila 1 arasında değişmektedir.1 ideal durumu temsil etmektedir.  0, bir veya daha 

fazla çıktının istenen sınırların dışında kaldığını gösterir. İFA ve TYM’nin ortak kullanımıyla 

en iyi kontrol değişkenlerin kombinasyonu bulunur. İstenilirlik Fonksiyon Analizinde, tüm 

çıktıların, boyutsuz “istenilirlik indeksi” olarak tanımlanan tek bir fonksiyon altında 

toplanmasını ve bu fonksiyonun hedeflenen sonuçları verecek şekilde maksimize edilmesini 

içermektedir. İstenilirlik indeksi tüm çıktıların bir araya getirildiği, 0 ile 1 arasında değişen tek 

bir indeksidir ve bu değerin 1’e yaklaşması araştırmacının belirlediği kriterlerin sağlandığını 

belirtmektedir.  

Tekli istenilirlik indeksi (𝑑) her bir çıktı için ayrı ayrı hesaplanır ve daha sonra tek bir 

bileşik istenilirlik indeksi (𝐷) hesaplanır. Optimizasyon çalışmasında her bir yanıt için seçilen 

kritere (maksimum, minimum, hedef değer atanması) bağlı olarak farklı istenilirlik 

fonksiyonları kullanılmaktadır. Minimizasyon için Eşitlik (7), maksimizasyon için Eşitlik (8), 

hedef değer ataması içim Eşitlik (9) kullanılmaktadır. 

 

𝑑 = {

1                                                      𝑦 ≤ 𝑦𝑚𝑖𝑛

(
𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛
)
𝑟

       𝑦𝑚𝑖𝑛 < 𝑦 < 𝑦𝑚𝑎𝑥

0                                                        y ≥ ymax

                                                                           (7) 

 

 

 

𝑑 =

{
 

 
0                                                      𝑦 ≤ 𝑦𝑚𝑖𝑛

(
𝑦 − 𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛
)
𝑟

       𝑦𝑚𝑖𝑛 < 𝑦 < 𝑦𝑚𝑎𝑥

1                                                     y ≥ ymax

                                                                          (8) 

 

 

d =

{
  
 

  
 
0                                                              𝑦 ≤ 𝑦𝑚𝑖𝑛

(
𝑦 − 𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑇 − 𝑦𝑚𝑖𝑛
)
𝑟

                                 𝑦𝑚𝑖𝑛 < 𝑦 < 𝑇

(
𝑦 − 𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑇 − 𝑦𝑚𝑎𝑥
)
𝑟

                                 𝑇 < 𝑦 < 𝑦𝑚𝑎𝑥

0                                                              y ≥ ymax

                                                                (9) 
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 Burada, d: tekli istenilirlik, 𝑇: hedef değer, 𝑦𝑚𝑖𝑛: tepki değerinin alt sınır değeri, 𝑦: 

tepki değeri, ymax: tepki değerinin üst sınır değeri ve 𝑟: ağırlık’tır. 

Bu çalışmada hedef malzemenin hem eğme dayanımını hem de sertliğini maksimize etmek 

olduğu için “en büyük en iyidir” formülü Eşitlik (8) kullanılmıştır. Her bir çıktı için d 

hesaplandıktan sonra Eşitlik (10) kullanılarak bileşik istenilirlik indeksi (𝐷) hesaplanır. 

 

𝐷 = (𝑑1
𝑣1 × 𝑑2

𝑣1 × 𝑑3
𝑣1 …× 𝑑𝑛

𝑣1)
1
∑𝑣𝑖 = (∏𝑑1

𝑣1

𝑛

𝑖=1

)

1
∑𝑣𝑖
⁄

                                                               (10) 

 

Ağırlık katsayılarına ilave olarak her bir çıktının optimizasyondaki önemliliğini belirten 

1’den 5’e kadar önemlilik derecesi (νi) de verilebilmektedir. Bileşik istenilirlik indeksi i adet 

çıktı için elde edilir. Daha sonra bileşik istenilirlik fonksiyonunu maksimize eden değişken 

seviyesi kombinasyonu bulunur (Boyacı, 2017; Pandey, 2014). 

Her iki çıktı değişkeni de maksimize edilmek istenildiğinden ikisi için de Eşitlik 8’de 

verilen istenilirlik fonksiyonu kullanılmıştır. Tekli istenilirlik değerleri elde edildikten sonra 

Eşitlik (10) kullanılarak bileşik istenilirlik değeri elde edilmiştir. Tepki değişkenleri için önem 

değerleri eşit ve 1 olarak kabul edilmiştir. Sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. İstenilirlik fonksiyon 

yaklaşımı kullanılarak her iki tepki değişkenini maksimize edecek optimum faktör seviyeleri 

elde edilmiştir. Bileşik istenirlik değerini maksimize eden faktör seviyeleri %5 katkı oranı ve 

850 °C’de sinterleme sıcaklık koşularında elde edilmiştir. 

 

Tablo 4: Tekli ve Bileşik İstenilirlik Sonuçları  

Deney 

No 

Katkı oranı 

(%) 

Sıcaklık 

(°C) 

𝑑1 𝑑2 𝐷 

1 5 750 0.139784 0 0 

2 5 800 0.731182 0.25 0.42754 

3 5 850 1 0.9375 0.968245 

4 10 750 0.053763 0.5 0.163955 

5 10 800 0.569862 0.78175 0.66745 

6 10 850 0.849462 0.28125 0.488785 

7 15 750 0 0.65625 0 

8 15 800 0.483870 1 0.483870 

9 15 850 0.677419 0.5625 0.617291 
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ANOVA 

Her bir faktörün bileşik istenilirlik indeksine etkisi varyans analizi ile saptanır. Analiz 

sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.  Varyans çizelgesinden çoklu performans kriteri üzerinde en 

önemli etkiye sahip faktörün; sinterleme sıcaklığı olduğu görülmektedir. Ayrıca girdi 

faktörlerinin yüzde olarak etkileri incelendiğinde; sıcaklık faktörünün etkisinin % 80, katkı 

oranı etkisinin % 2 olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 5: ANOVA Sonuçları 

Faktörler SD KT KO F değeri P değeri (%) YD 

A 2 0.01561   0.007805      0.20    0.827 2 

B  2 0.65522   0.327608    8.35     0.037 80 

Hata 4 0.15698   0.039244   18 

Toplam 8 0.82780    100 

SD: Serbestlik derecesi, KT: Kareler toplamı, KO: Kareler ortalaması, YD:Yüzde dağılımı 

R-kare: % 81 

 

Doğrulama Deneyleri 

Tablo 4’den açıkça görülmektedir ki en yüksek 𝐷 değeri 3 numaralı deney koşullarında 

elde edilmiştir. Bu koşullarda aynı zamanda hem eğme dayanımı hem de sertlik maksimum 

değer almaktadır. F-testi ve ANOVA sonuçları açıkça göstermektedir ki sinterleme sıcaklığı, 

proses üzerinde en önemli etkiye sahiptir. İFA’ den elde edilen sonuçların doğrulanması için 

doğrulama testi yapılmıştır. Doğrulama deney sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Tahmin edilen 

A1B3 parametrelerinin optimal kombinasyonu için tahmini bileşik istenilirlik indeksi Eşitlik 

(11) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

𝐷𝑐 =  𝐷𝑐𝑚  +∑(𝐷𝑐𝑖 − 𝐷𝑐𝑚)

𝑘

𝑖=1

                                                                                                         (11) 

 

Burada; 𝐷𝑐: tahmini bileşik istenilirlik indeksi 

𝐷𝑐𝑚: toplam ortalama bileşik istenilirlik indeksi 

𝐷𝑐𝑖: optimal seviyede bileşik istenilirlik değerinin ortalama değeri 

𝑘: çoklu performans karakteristiğini etkileyen parametre sayısı 

 

Tablo 6: Doğrulama Deney Sonuçları 
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               Optimal Proses Parametreleri 

 Tahmini Deneysel 

Seviye A1B3 A1B3 

𝐷𝑐 0.732534 0.968245 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, bronz esaslı uçucu kül takviyeli kompozit malzemelerin üretiminde üç 

farklı sinterleme sıcaklığı ve üç farklı uçucu kül katkı oranı kullanılmıştır. Deneyler, yüzey 

merkezli merkezi kompozit tasarıma göre gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, varyans analizi 

ile girdi faktörlerinin performans karakteristiği üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Ayrıca, çıktı 

parametrelerini tahmin etmek için matematiksel model geliştirilmiştir. Deneyler sonunda elde 

edilen üç nokta eğme dayanımı ve sertlik için quadratik tahmin modeli oluşturulmuş ve 

sırasıyla; % 99.92, % 96.62’lik belirtme katsayıları elde edilmiştir. Sonuçlar yüksek sıcaklık ve 

düşük uçucu kül katkı oranının tercih edilmesi gerektiğini ve üç nokta eğme dayanımı değerine 

en fazla sıcaklığın etki ettiğini, katkı oranın ise çok fazla etki etmediği açıkça gösterilmiştir. 

Bileşik istenilirlik için yapılan varyans analizi sonuçlarından, üç nokta eğme dayanımı ve sertlik 

üzerindeki en etkili parametrenin sıcaklık (% 80) ve daha sonra katkı oranı (% 2) olduğu 

görülmüştür. İFA kullanılarak aynı zamanda en yüksek üç nokta eğme dayanım ve serlik 

değerlerinin; %5 uçucu kül katkı oranı, 850˚C sinterleme sıcaklığı üretim koşullarında 

gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Optimal seviyede tahmini bileşik istenilirlik A1B3 için 

0.732534 ve deneylerden elde edilen değer bu noktada 0.968245’dir.   

İFA’nin TYM ile birlikte kullanılmasının üç nokta eğme dayanımı ve sertliği aynı anda 

maksimize eden koşulları elde etmek için etkin bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.   
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ASYA SERVİ KAVAĞI (POPULUS USBEKİSTANİCA) ODUNUNUN 

BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. İbrahim BEKTAŞ 1 

Dr. Gonca DÜZKALE SÖZBİR 2 

Arş. Gör. Ayşenur KILIÇ AK3 

 

Özet 

Dünyadaki gelişmişlik ve nüfus arttıkça odun hammaddesine olan talepte artmaktadır. Odun 

hammaddesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar uzun zaman alacağı için artan talebi 

karşılamak adına birim alandan sağlanan verim artırılmalı yani odunun rasyonel olarak 

kullanılması üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu da ağaç malzemenin fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin bilinmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, Asya 

Servi Kavağı (Populus usbekistanica cv. "Afghanica”) odununun tam kuru yoğunluk (D0), hava 

kurusu yoğunluk (D12), hacim ağırlık değeri (R), hacmen daralma (β) ve genişleme (α) miktarı 

gibi bazı fiziksel özelliklerinin yanı sıra dinamik eğilme direnci (σD), liflere paralel basınç 

direnci (σB//), statik eğilme direnci (σS) ve eğilme de elastikiyet modülü (σEM) gibi mekanik 

özellikleri de belirlenmiştir. Asya Servi Kavağı'nın tam kuru yoğunluğu 0.332 g/cm3, hava 

kurusu yoğunluğu ise 0.360 g/cm3 olarak hesaplanmıştır. Hacim ağırlık değeri 0.301 g/cm3, 

hacmen daralma ve genişleme yüzdeleri ise sırasıyla %9.11 ve %10.09 olarak belirlenmiştir. 

Mekanik özelliklerinden ise dinamik eğilme direnci 0.58 Nm/mm2, basınç direnci 34.75 

N/mm2, eğilme direnci 59 N/mm2 ve elastikiyet modülü 5727.04 N/mm2 olarak tespit edilmiştir. 

Bu veriler ışığında Asya servi kavağı odunun orman ürünleri endüstrisinde ambalaj sandığı, 

kağıt hamuru, kaplama, kontrplak gibi kullanım alanlarında değerlendirilebileceği söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: 

Kavak, hacmen daralma, genişleme, dinamik eğilme, basınç direnci, elastikiyet modülü 
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Determination of some physical and mechanical properties of poplar wood (Populus 

Usbekistanica) 

As the development and population in the world increases, demand for wood raw materials are 

increasing. Since the studies to increase the wood raw materials will take a long time, the 

efficiency from the unit area should be increased in order to meet the increasing demand, that 

is to concentrate on the rational use of wood. This situation is possible by knowing the physical 

and mechanical properties of the wood material. For this purpose, some of the physical 

properties of Populus usbekistanica wood such as oven dry density (D0), air dry density (D12), 

volume weight value (R), volumetric shrinkage (β) and swelling percent (α), as well as some 

mechanical properties such as dynamic bending strenght (σDBS), compression strenght parallel 

to grain (σCSP), static bending strenght (σBS) and modulus of rupture (MOR) were also 

determined. The oven dry density and air dry density of Populus Usbekistanica was calculated 

to be 0.332 g/cm3 and  0.360 g/cm3, respectively. The volume weight value was 0.301 g/cm3, 

and the volumetric shrinkage and swelling percentages were determined as 9.11% and 10.09%, 

respectively. Mechanical properties were determined as dynamic bending strenght was 0.58 

Nm/mm2, compressive strength parallel to grain was 34.75 N/mm2, static bending strength was 

59 N/mm2 and modulus of elasiticity was 5727.04 N/mm2. As a result, poplar wood (Populus 

Usbekistanica) can be evaluated in the forest products industry as packing case, veneer, 

plywood etc. 

Key Words: 

volumetric shrinkage, swelling, dynamic bending, compression strenght, modulus of elasticity 

 

GİRİŞ  

İnsanoğlu yüzyıllardan beri ormanlardan çok değişik şekillerde yararlanmıştır. Ağaç 

malzemenin estetik yapısı, işlenme kolaylığı ve kullanım alanlarının çok fazla olması nedeni 

ile bu yararlanma insan yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Kullanım alanlarının bu kadar çok 

olması odunun anatomik yapısı, fiziksel ve mekanik özellikleri ile kimyasal yapısından 

kaynaklanmaktadır. Genel olarak odunun en uygun kullanım alanının belirlenmesi için 

yukarıda sayılan özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Fakat, biyolojik bir varlık olan 

ağaçların yapıları arasında farklılıklar olacağı kaçınılmazdır (Vurdu ve Bensend, 1980). 

Odunun fiziksel özelliklerinin tanınması, ağaç malzemenin diğer malzemelerle 

karşılaştırılmasını kolaylaştırmakta, işlenmesi ve kullanım özellikleri hakkında fikirler 

vermektedir. Mekanik özellikler ise ağaç malzemenin boyut ve şekil değişmeleri, gerilme ve 
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kırılmalara yol açan mekanik cinsten dış kuvvetlere karşı koyma durumun belirtmektedir 

(Berkel, 1970; Bozkurt ve Erdin, 1997). 

Kavak türleri yüksek büyüme hızları, klonal üretim kolaylıkları ve odunlarının birçok 

sanayi kolunda değerlendirilmesi nedeniyle, dünyada birçok ülkenin dikkatini çekmiş, önemli 

bilimsel çalışmalara konu olmuştur (Tunçtaner, 2008). Asya servi kavağı da, hem doğal olarak 

ormanlarımızda bulunan hem de kültür ağacı olarak yetiştirilen bir ağaç türüdür. Eski çağlardan 

günümüze kadar kavak ağacı, insanların odun hammaddesi ihtiyaçları açısından sürekli 

önemini korumuştur. Kavağın latince adı olan 'Populus' kelimesinin eski Roma'da 'Arbor 

Populi' deyiminden kaynaklandığı ve 'Halk ağacı' anlamına geldiği ifade edilmektedir (Birler, 

2010). Söğütgiller (Salicaceae) ailesine ait odunsu bir bitki olan kavak ağacının en önemli 

özelliği çabuk büyümesidir. Coğrafi konum olarak veya yetişme şartları olarak özel bir durumu 

yoktur. Genel olarak sulak bölgelerde iyi yetişmesinden dolayı birçok bölgede 

yetiştirilmektedir. Endüstriyel odun, kerestelik odun, kontrplak, yonga ve lif üretimi ile 

kağıtçılık gibi çok değişik alanlarda değerlendirilmektedir (Kutluay, 2017). Ayrıca, kibrit, kağıt 

ve selüloz sanayi dallarında çok aranan temel hammadde kaynaklarından biridir. Çok çeşitli 

kullanılış yerlerinin olması, hızlı büyümesi, idare sürelerinin kısa olmasındandır (Öner ve 

Aslan, 2002).  

Bu çalışma da Asya Servi Kavağı'nın tam kuru yoğunluk, hava kurusu yoğunluk, hacim 

ağırlık değeri, hacmen daralma ve genişleme  miktarı gibi bazı fiziksel özelliklerinin yanı sıra 

dinamik eğilme direnci, liflere paralel basınç direnci, statik eğilme direnci ve eğilme de 

elastikiyet modülü gibi mekanik özellikleri belirlenmiştir.  

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmada materyal olarak TS 4176’ya uygun olarak seçilen Kahramanmaraş-Andırın 

bölgesinden temin edilen Asya servi kavağı (Populus usbekistanica “Afganica”) odunu 

örnekleri kullanılmıştır.  

Deney örneklerinin rutubetlerinin belirlenmesinde TS 2471’de belirtilen esaslar 

uygulanmıştır. Hava kurusu yoğunlukları ve hava kurusu ölçümleri TS 2472’ye göre yapılan 

20×20×300 mm boyutlarındaki örnekler tam kuru rutubet derecesine ulaşana kadar kurutulmuş 

ve üç yöndeki boyutları ölçülerek aşağıdaki formüle (1) göre D0 hesaplanmıştır. 

D0= W0/V0(g/cm3) (1) 

Burada; 

D0 : Tam kuru yoğunluk (g/cm3); W0 : Tam kuru ağırlık (g); V0 : Tam kuru hacim (cm3) 
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 Daha sonra %12 rutubet içeriğiyle hava kurusu hale getirebilmek için yeterli süre uygun 

şartlarda (% 65±5 bağıl nem ve 20±2oC) bekletilmiştir. Örneklerin yaklaşık olarak %12 

rutubete gelmeleri sağlandıktan sonra, radyal, teğet ve boyuna yönlerdeki uzunlukları ölçülerek 

hacimleri ve ağırlıkları belirlenmiş ve aşağıdaki formüle (2) göre D12 hesaplanmıştır. 

D12= W12/V12 (g/cm3) (2) 

Burada; 

D12 : Hava kurusu yoğunluk (g/cm3);  W12 : Hava kurusu ağırlık (g); V12 : Hava kurusu hacim 

(cm3) 

 Diğer fiziksel ve mekanik özellikler Tablo 1'de verilen standartlar esas alınarak 

belirlenmiştir. 

    Tablo 1. Bazı fiziksel ve mekanik özelliklere ait standartlar 

Fiziksel 

özellikler 

Hacim-ağırlık değeri TS 2472 

Hacmen daralma ve genişleme TS 4083-4084-4085-4086 

Mekanik 

özellikler 

Dinamik eğilme direnci TS 2477 

Liflere paralel basınç direnci TS 2595 

Eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü TS 2474-TS 2478 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Asya Servi Kavağı numunelerine ait tam kuru yoğunluk, hava kurusu yoğunluk ve 

hacim ağırlık değeri Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2. Asya Servi Kavağı'nın tam kuru ve hava kurusu yoğunluğu ile hacim ağırlık değeri 

Asya Servi Kavağı 
Ortalama 

(gr/cm3) 

Standart  

sapma 

Varyasyon 

katsayısı (%) 

Dağılım genişliği 

(g/cm3) 

Tam kuru yoğunluk (D0) 0.332 0.011 3.31 0.032 

Hava kurusu yoğunluk (D12) 0.360 0.043 4.61 0.086 

Hacim-ağırlık değeri (R) 0.301 0.011 3.65 0.027 

Tablo 2' de görüldüğü gibi Asya Servi Kavağı'nın tam kuru yoğunluğu 0.332 g/cm3, 

hava kurusu yoğunluğu 0.360 g/cm3 ve hacim ağırlık değeri 0.301 g/cm olarak hesaplanmıştır. 

Öner (1996) yapmış olduğu çalışmada Titrek kavağın hava kurusu yoğunluğunu 0.42 g/cm3, 

tam kuru yoğunluğunu 0.38 g/cm3 ve hacim ağırlık değerini 0.34 g/cm3 bulmuşlardır. Başka bir 

çalışmada Titrek kavağın D0: 0.50 g/cm3 ve D12:0.52 g/cm3 olarak tespit edilmiştir (Erten ve 

ark., 1995). Yoğunluk ağaç malzemenin bütün fiziksel ve mekanik özelliklerini etkileyen en 

önemli parametrelerden biridir. Elde edilen yoğunluk sonuçlarına göre Asya Servi Kavağı'nın 

yoğunluğunun düşük olması sebebiyle hafif bir malzeme olarak direnç değerlerinin öne 

çıkmadığı yerlerde değerlendirilmesi önerilebilir. 

Tablo 3 de numunelere ait daralma ve genişleme değerleri yer almaktadır. 
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Tablo 3. Asya Servi kavağı'nın daralma ve genişleme değerleri 

Asya Servi Kavağı 
Ortalama 

(%) 

Standart  

sapma 

Varyasyon 

katsayısı (%) 

Daralma miktarı 

Radyal yönde daralma (βr) 3.73 1.02 27.34 

Teğet yönde daralma (βt) 4.90 1.11 22.65 

Boyuna yönde daralma (βl) 0.48 0.12 25 

Hacmen daralma (βv) 9.11 1.44 15.80 

βt/βr 1.31 

Genişleme 

miktarı 

Radyal yönde genişleme (αr) 4.05 1.31 32.34 

Teğet yönde genişleme (αt) 5.53 1.50 27.12 

Boyuna yönde genişleme (αl) 0.51 0.13 25.49 

Hacmen yönde genişleme (αv) 10.09 1.51 14.96 

αt/αr 1.36 

Tablo 3'te Asya Servi Kavağı'nın boyutsal daralma ve genişleme değerleri 

görülmektedir. Hacmen daralma değeri %9.11 iken, hacmen genişleme değeri %10.09 olarak 

hesaplanmıştır. Ayrıca ağaç malzemenin yapısal stabilitesini saptamada kullanılan kriterlerden 

birinin βt/βr ve αt/αr oranının olduğu, bu oran 1'e ne kadar yakın olursa odun yapısının o kadar 

sabit olduğu bildirilmiştir (Bektaş, 1997). Buna göre Servi Kavağı'nın odun yapısının iyi 

derecede sabit olduğu söylenebilir. Yapılan bazı çalışmalarda kavağın hacmen genişleme 

değerleri %13.4 ve %14.71, daralma miktarı ise sırasıyla %12.1 ve %11.7 olarak bulunmuştur 

(Öner, 1996; Erten ve ark., 1995). Başka bir çalışmada, As ve ark. (2001) titrek kavağın daralma 

miktarını %12.8, kara kavağınkini ise %13.8 tespit etmişlerdir. Literatürle kıyaslandığında, 

Servi Kavağı'nın boyut değişimi bakımından daha stabil olduğu söylenebilir. Bu da bir çok 

kullanım alanı için aranan özelliklerdendir. 

 Tablo 4'te Asya Servi Kavağı'nın bazı mekanik özellikleri sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Asya Servi Kavağı'nın bazı mekanik özellikleri 

Asya Servi Kavağı Ortalama 
Standart 

Sapma 

Varyasyon 

katsayısı (%) 

Dağılım 

genişliği 

Basınç Direnci (N/mm2) 34.76 3.55 10.21 7.66 

Eğilme Direnci (N/mm2) 59.00 3.27 5.54 5.32 

Elastikiyet modülü (N/mm2) 5727.04 350.411 6.64 958.23 

Dinamik Eğilme Direnci (Nm/mm2) 0.58 0.09 15.51 0.18 

Asya Servi Kavağı'nın mekanik özelliklerinden dinamik eğilme direnci 0.58 Nm/mm2, 

basınç direnci 34.75 N/mm2, eğilme direnci 59 N/mm2 ve elastikiyet modülü 5727.04 N/mm2 

olarak hesaplanmıştır. Literatürde As ve ark. (2001) kara kavağın basınç direncini 35 N/mm2 

statik eğilme ve dinamik eğilme direncini sırasıyla 65 N/mm2 ve 0.50 N/mm2 bulmuştur. Yine 
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aynı çalışmada titrek kavağın basınç direnci 40 N/mm2, statik ve dinamik eğilme dirençleri ise 

54 N/mm2 ve 0.40 N/mm2 olarak kaydedilmiştir. Başka bir çalışma da farklı iki bölgede yetişen 

titrek kavağın basınç dirençleri 55.11 N/mm2 ve 40.00 N/mm2, eğilme direnci ise 88.91 N/mm2 

ve 52 N/mm2 olarak bildirilmiştir (Öner, 1996; Erten ve ark., 1995; Çetin ve Gündüz, 2017). 

Bu veriler ışığında Asya Servi Kavağı'nın da diğer türler ile benzer mekanik özelliklere sahip 

olduğu görülmektedir. 

 

SONUÇLAR  

 Bu çalışmada, Kahramanmaraş/Andırın yöresinde temin edilen Asya Servi Kavağı 

odunun bazı fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiştir ve bazı kavak türleri ile 

karşılaştırılması yapılmıştır. Test edilen malzemenin daha iyi tanınarak, uygun kullanım 

alanlarında değerlendirilmesine katkı yapması beklenen teknolojik özellikleri belirlenmiştir. 

Mobilya üretiminde estetik görünümün yanında yeterli sağlamlığın elde edilmesi için elde 

edilen verilerin değerlendirilmesi, endüstriye olumlu katkı sağlayacaktır. Özellikle mobilya 

fonksiyonları ve maruz kalacağı yükler düşünüldüğünde, kullanılacak olan malzemenin 

özelliklerinin bilinmesi malzemenin değerini ve ekonomik ömrünü artıracaktır. Elde edilen bu 

veriler ışığında Asya servi kavağı odunun orman ürünleri endüstrisinde ambalaj sandığı, kağıt 

hamuru, kaplama, kontrplak gibi kullanım alanlarında değerlendirilebileceği ve hali hazırda kıt 

kaynaklardan olan diğer ağaç türlerinin kullanılmakta olduğu yüksek katma değerli alanlar için  

de uygun olduğu söylenebilir. 
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OKALİPTUS DİRİ VE ÖZ ODUNLARININ BOYUT STABİLİTESİ BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Prof. Dr. İbrahim BEKTAŞ1 

Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ2 

Gamze GÜLTEKİN3 

Özet 

Okaliptus, Türkiye’de özellikle Akdeniz yöremizde hatırı sayılır oranda ormanlık alana sahip 

ağaç türlerinden biridir. Ancak, bugüne kadar okaliptus üzerinde yapılan çalışmalar, kâğıt 

üretimi dışındaki kullanım alanları için yeterli düzeyde bir katkı sağlayamamıştır.  Bu noktadan 

hareketle, ‘Tarsus Karabucak’tan sağlanan okaliptus (Eucalyptus grandis) diri ve öz 

odunlarının boyut stabilitesinin araştırılması’ çalışmanın ana amacı olarak belirlenmiştir. Test 

ağaçlarından hazırlanan numunelerde, diri odun (DO) ve öz odunun (ÖO) radyal, teğet ve 

hacmen daralma ve genişleme yüzdeleri tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri 

sonucunda okaliptus diri odununda, radyal daralma % 6.04, teğet daralama % 7.84 ve hacmen 

daralma miktarı % 13.88, aynı şekilde öz odunda radyal daralma % 5.62, teğet daralma % 7.99 

ve hacmen daralma yüzdesi % 13.61 olarak ölçülmüştür. Genişleme yüzdeleri ise diri odunda 

radyal yönde % 6.45, teğet yönde % 8.54 ve hacmen genişleme miktarı % 14.99 ve yine öz 

odunda radyal genişleme % 5.93, teğet genişleme % 7.69 ve hacmen genişleme miktarı % 13.63 

şeklinde hesaplanmıştır. Sonuçlardan, okaliptus odununda öz odunun diri odundan az da olsa 

daha stabil olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Okaliptus, diri odun, öz odun, daralma, genişleme. 

 

Abstract 

Evaluation of eucalyptus sap- and heartwoods in terms of dimension  

Eucalyptus is one of our tree species having considerable proportion forest area in Turkey 

mainly in the Mediterranean region. However, the studies conducted on eucalyptus to date 

could not make a sufficient contribution to the usage areas other than paper production. From 

this viewpoint, It was determined as the aim of this study 'to investigate the dimensional 

                                                 
1Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
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stability of the eucalyptus (Eucalyptus grandis) sap and heartwood supplied from Tarsus 

Karabucak'.The radial, tangential and volume shrinkage and swelling percentages of the 

sapwood (SW) and the heartwood (HW) were determined in the samples prepared from the test 

trees. As a result of the analysis of the data obtained in the eucalyptus sapwood, the radial 

shrinkage was 6.04%, the tangent shrinkage was 7.84% and the volumetric shrinkage was 

13.88%. In the same way, in the heartwood, the radial shrinkage was 5.62%, the tangent 

shrinkage was 7.99% and the volumetric shrinkage rate was 13.61%.Swelling percentages of 

sapwood were calculated as 6.45% in radial direction, 8.54% in tangent direction and 14.99% 

in volumetric. Again, the radial, tangential and volumetric swelling of heartwoods were 

determined 5.93%, 7.69% and 13.63%, respectively. From the results, it can be said that the 

eucalyptus heartwood is less stable than the sapwood even if just a bit. 

Key words: Eucalyptus, sapwood, heartwood, shrinkage, swelling. 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusu artarken, nüfusa paralel olarak kişi başına düşen yıllık odun hammaddesi 

tüketimi de artmaktadır. Bu yüzden, 2030 yılında tüketimin 5.951 milyar m3 olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 1950’li yıllara doğru tüketim miktarı yaklaşık olarak 4 kat 

artacağı beklenmektedir (Birler, 2006). 

Son 25 yılda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de nüfus artışı ve teknolojide hızlı 

gelişmeler gözlenmiş ve buna bağlı olarak yer, enerji ve hammadde sorununa çözüm getirmek 

için ormanlar aşırı miktarda kullanılmıştır. Ormanların aşırı derecede kullanılması, odun 

hammaddesi açığının giderek artması, bazı odun hammaddesi kaynaklarının nicelik ve nitelik 

bakımından kullanıma dahil edilmesini gerektirmiştir (Öner ve Aslan, 2002).  

Türkiye ormanların üretim yeterliliği gittikçe azalmaktadır(Anonymous, 2006). 

Ağaçlandırma reform için alternatiflerden ilkidir.  Hızlı gelişen türlerin (kavak, okaliptus, 

kızılçam gibi) plantasyonunu tesis etmek kısa sürede odun açığının bir çözüm yolu olarak 

değerlendirilebilir (Ayan ve Sıvacıoğlu, 2006).  

Okaliptus hızlı büyüyen 50 m boya ulaşabilen bir türdür(Gökmen,1977; Kayacık, 1982). 

İlk kez Anadolu’ya 1885 yılında park, bahçe ve demir yolu süs bitkisi olarak girmiştir (Özkurt, 

2002). İlk plantasyonu ise 1939’da Tarsus-Karabucak’ta kurulmuştur(Gürses, 1990). 

Okaliptusun yayılışı Doğu Akdeniz bölgesidir. E.grandis türü hızlı geliştiği, daha dolgun ve 

düzgün gövde yapısına sahip olmasından ötürü ve dikim olarak her zaman tercih edilebileceği 

ortaya konulmuştur (Avcıoğlu ve Gürses, 1988).  
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Okaliptus odunun bazı kullanım alanları; inşaat sektöründe, yapı kerestesi, iskelelerde, 

direk imalatında,  kontrplak yapımı,  tekne omurgası yapımı, ambalaj sanayinde, kamyon 

kasası, yer döşemesi alet yapımı, merdiven, sportif eşya, zirai aletler, dahili dekorasyon, 

doğramacılık, travers, tornacılık gibi alanlardır (Avcıoğlu, 1990).  

Bektaş ve ark. (2008), E.grandis ve E.camaldulensis odunlarının bazı fiziksel 

özelliklerinin belirlemiş ve kullanım alanlarını araştırmışlardır. Buna göre, E. grandis odunun 

hacmen daralma yüzdesi (βv) %12.6, hacmen genişleme yüzdesi (αv) %23.2, D12 0.528 g/cm3ve 

E. camaldulensis odununda, βv %11.9, αv %20.8 olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bildiride kullanılan deneme örnekleri, Tarsus’tan temin edilmiş ve Türkiye’de 

egzotik olarak yetiştirilen Okaliptus (Eucalyptus grandis) diri ve öz odunları kullanılmıştır. 

Radyal ve teğet yönlerdeki sorpsiyon(çalışma) örnekleri 2x2x3 cm boyutlarında yıllık halkalara 

teğet yönde olacak şekilde hazırlanmıştır. Daralma ve genişleme denemeleri TS 4083–4084–

4085–4086’ya uygun olarak yapılmış ve aşağıdaki formüller ile hesaplanmıştır(Bektaş ve ark. 

2016). 

Daralma miktarı (ß) = 

1000 


r

r

L

LL

, (%) 

Burada; Lr: Rutubetli ölçü (mm), L0: Tam kuru ölçü (mm)’dür. 

Bu formülle teğet yöndeki daralma yüzdesi (ßt) ve radyal yöndeki daralma yüzdesi (ßr) 

hesaplanarak hacmen daralma yüzdesi (ßV) aşağıdaki formül ile hesaplandı. 

ßV = ßr + ßtl, (%) 

Genişleme miktarı (α) =  

100x
L

LL

0

0r 

,(%) 

Burada; Lr: Rutubetli ölçü (mm), L0: Tam kuru ölçü (mm)’dür. 

Bu genel formülde radyal genişleme yüzdesi (αr) ve teğet genişleme yüzdesi (αt) ayrı 

hesaplanarak hacmen genişleme yüzdesi (αV) aşağıdaki yolla hesaplandı. 

αV = αr + αt (%) 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Daralma yüzdesi (β)  

Okaliptus odununda sorbsiyon denemelerinde elde edilen verilere dayanılarak 

hesaplanan radyal, teğet ve hacmen daralma miktarları üzerinde yapılan istatistik analiz 

sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1:Okaliptus odunu diri ve öz odunlarına ait daralma miktarları 

Eucalyptus 

grandis 

Hacmen daralma (%) 

Kesit 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

sapma 

Varyasyon 

katsayısı 

Maksimum 

değer 

Minimum 

değer 

Diri odun 

βr 6.04 1.14 18.8 9.29 4.50 

βt 7.84 1.74 22.2 12.5 5.12 

βv 13.9 2.88 41.0 21.7 9.62 

Öz odun 

βr 5.62 1.34 23.8 8.86 3.69 

βt 7.99 1.87 23.4 12.4 5.38 

βv 13.6 3.21 47.2 21.2 9.07 

Ortalama βvort 13.8     

βr: radyal daralma, βt: teğet daralma, βv: hacmen daralma 

Tablo 1’de yer alan veriler değerlendirildiğinde, okaliptus DO radyal daralma 

miktarının (% 6.04) ÖO değerinden (% 5.62) büyük, teğet yöndeki daralma miktarının (% 7.84) 

ise ÖO daralma yüzdesinden (% 7.99) küçük olduğu görülecektir. Hacmen daralma miktarı 

bazında DO örneklerinde hesaplanan daralma yüzdesinin (% 13.9) ÖO’dan (% 13.6) az da olsa 

yüksek olduğu da aynı tablodan anlaşılmaktadır. Bu veriler esas alındığında radyal yönde DO, 

teğet yönde ise ÖO’nun daha stabil olduğu, her iki yön birlikte değerlendirildiğinde ise ÖO’nun 

daha stabil olduğu söylenebilir. Bu farklılığın yoğunluktan kaynaklandığı düşünülebilir. 

Bilindiği üzere, ağaç malzemede boyut stabilitesi üzerine etkili faktörlerin başında odun 

yoğunluğu gelmektedir. Kaynaklarda (Bektaş, 2015;  Bozkurt ve Göker 1996; West 2006), 

yoğunluğu fazla olan türlerin daha fazla daraldığı belirtilmektedir. Çünkü daha kalın hücre 

çeperleri daha fazla su tutar. Gültekin (2014)’de  βv miktarı %11.9(Bektaş ve ark., 2008), 

Kızılçam (P.brutia)’ın βv miktarı %11.77(Aydın ve ark., 2010), Titrek kavak (P.tremula)’ın βv 

miktarı %12(Öner, 1996), Sarıçam (P.sylvetris)’ın βvmiktarı %13.4(Dündar, 2005) olarak tespit 

edilmiştir.  Tablo 2’de okaliptus DO ve ÖO’larında tespit edilen daralma yüzdeleri, diğer bazı 

ağaç türleri ile karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

Tablo 2: Okaliptüs diri ve öz odunları daralma miktarlarının bazı ağaç türleri ile mukayesesi 

 Okaliptus Kavak Kızılçam Sarıçam 

Diri odun (%) 13.9 10 11 13 

Öz odun (%) 13.6 10 13 12 
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Total (%) 27 20 24 25 

Kaynak - Gültekin 2014 Gültekin 2014 Gültekin 2014 

 

Tablo 2’de yer alan ağaç türleri daralma miktarları esas alınarak boyut stabilitesi 

bakımından karşılaştırıldığında,  DO, ÖO ve toplam olarak okaliptusa ait daralma yüzdelerinin, 

tabloda yer alan diğer ağaç türlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.  Bu durumun, 

okaliptus odununun daha yoğun olmasından kaynaklandığı aşikârdır. Çünkü Tablo 2’de bahse 

konu olan ağaç türlerinde daralma yüzdeleri ilgili ağaç türlerinin yoğunlukları ile doğru orantılı 

olarak sıralanmaktadır (Dokaliptus: 585 g/cm3 (Gültekin, 2014)>Dsarıçam: 526 g/cm3 (Toker, 

1960)>Dkızılçam: 0.510 g/cm3(Bektaş, 1997)>Dkavak: 326 g/cm3(Gültekin, 2014)). 

 

Genişleme yüzdesi(α)  

Laboratuvarlarda okaliptüs odunundan hazırlanan genişleme numuneleri üzerinde 

yapılan ölçümlerde elde edilen verilere ait genişleme yüzdeleri Tablo 3’te görülmektedir.   

Tablo 3: Okaliptus diri ve öz odunlarında ölçülen genişleme yüzdeleri 

 

Eucalyptus 

grandis 

Hacmen genişleme (%) 

Kesit 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

sapma 

Varyasyon 

katsayısı 

Maksimum 

değer 

Minimum 

değer 

Diri odun 

αr 6.45 1.30 20.3 10.2 4.71 

αt 8.54 2.07 24.3 14.3 5.39 

αv 15.0 3.37 44.6 24.5 10.1 

Öz odun 

αr 5.93 1.79 30.3 11.4 3.69 

αt 7.69 1.83 23.8 12.4 5.38 

αv 13.6 3.62 54.1 23.8 9.07 

Ortalama αvort 14.3     

αr: radyal genişleme, αt: teğet genişleme, αv: hacmen genişleme 

 

Okaliptus DO ve ÖO’larına ait genişleme yüzdeleri karşılaştırıldığında,  okaliptus DO 

radyal genişleme yüzdesinin (% 6.45) ÖO değerinden (% 5.93), teğet yöndeki genişleme 

yüzdesinin  (% 8.54) de ÖO genişleme miktarından (% 7.69) daha yüksek olduğu Tablo 3’te 

görülecektir. Hacmen genişleme değerlerinde ise DO örneklerinde ölçülen genişleme 

miktarlarının (% 15.0) ÖO’da ölçülenlerden (% 13.6) daha yüksek olduğu yine aynı tablodan 

görülebilir. Okaliptus odununda hacmen daralma genişleme değerleri karşılaştırıldığında 
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iseağaç malzemede boyut stabilitesi bakımından genişlemeye göre çok daha etkin olan ortalama 

daralma yüzdesinin (% 13.2), genişleme yüzdesinden (% 14.3) daha düşük olduğu Tablo 2 ve 

Tablo 3’teki verilerle ortaya konmuştur. Hacmen genişleme yüzdeleri üzerine yapılan benzer 

çalışmalarda, okaliptus (E.grandis)’un αv miktarı % 23 ve E.camaldulensis‘in αv miktarı % 21 

(Bektaş ve ark., 2008), Slash çamı (Pinus elliottii)αv miktarı ÖO’da %10 iken, DO’da %17 

(Severo ve ark., 2012)Kızılçam (P.brutia)’ın  αv miktarı % 12(Aydın ve ark., 2010) ve Titrek 

kavak (P.tremula) αv miktarı % 13(Öner, 1996)olduğu tespit edilmiştir.  

Hacmen genişleme ile ilgili DO ve ÖO üzerine yapılan bir araştırmada olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4’te, okaliptus DO ve ÖO’larında ölçülen genişleme yüzdelerinin, diğer bazı ağaç 

türlerinde hesaplanan genişleme değerleri ile bir mukayesesi gösterilmektedir.  

 

Tablo 4: Okaliptus diri ve özodunları genişleme yüzdelerinin bazı ağaç türleri ile 

karşılaştırılması. 

 Okaliptüs Kavak Kızılçam Sarıçam 

Diri odun (%) 15 11 11 14 

Öz odun (%) 14 10 15 13 

Total (%) 29 21 26 27 

Kaynak - Gültekin 2014 Gültekin 2014 Gültekin 2014 

 

Gerek DO ve ÖO olarak gerekse total bazda okaliptus genişleme miktarlarının Tablo 

4’te verilen diğer ağaç türlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Boyut stabilitesi üzerine 

daralma kadar etkili olmasa da genişleme miktarları açısından da okaliptus diğer ağaç 

türlerinden daha fazla bir boyut genişlemesi göstermiştir. 

 

SONUÇLAR 

Bu bildiriden elde edilen ana çıktılar olarak; 

1) Okaliptus odununda diri odun numuneleri, öz odun numunelerinden daha fazla daralmış ve 

genişlemiştir.  

2) Ölçümler sonucunda, hacmen genişleme yüzdelerinin (% 14.3), hacmen daralma 

miktarlarından (% 13.8) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

3) Okaliptus öz odunlarının diri odunlarına göre boyut stabilitesi bakımından daha dengeli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Özet 

Kavak türleri yüksek büyüme hızları, klonal üretim kolaylıkları ve odunlarının birçok sanayi 

kolunda değerlendirilmesi nedeniyle, dünyada araştırıcıların ve kullanıcıların dikkatini çeken 

ve bu sayede önemli bilimsel çalışmalara konu olan önde gelen ağaç türlerinden biridir. Bu 

kapsamda yapılan çalışmada, Kahramanmaraş-Andırın yöresinden temin edilen kara kavak 

(Populus nigra) odunlarının bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Yapılan testler sonucunda 

karakavak odunu örneklerinin tam kuru yoğunluğu (D0), hava kurusu yoğunluğu (D12), hacim-

ağırlık değeri (R), hacmen daralma (βv), hacmen genişleme (αv) ve lif doygunluğu rutubet 

derecesi (LDN) değerleri sırasıyla 0.51 g/cm3, 0.55 g/cm3, 0.41 g/cm3, %13, %16 ve %32 olarak 

hesaplanmıştır. Farklı ağaç türleri ile karşılaştırıldığında karakavak ağacı odunun fiziksel 

özelliklerinden yoğunluk ve hacim ağırlık değerlerinin muadili ağaç türlerinden daya yüksek, 

higroskopisitesinin ise daha kötü olduğu anlaşılmıştır. Karakavak odununun yapı malzemesi, 

palet, ambalaj sandığı, kâğıt ve yonga levha gibi diğer kullanım alanları yanında, özellikle 

mobilya üretiminde estetik görünümüne ek olarak işlenme kolaylığı ve istenen mukavemeti 

sağlaması bakımından yukarıda elde edilen verilerin dikkate alınması malzemenin değerinin ve 

ekonomik ömrünün artırılmasına katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Sözcükler: 
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Abstract 

Research on pyhsical properties of black poplar (Populus Nigra) wood 

Poplar species are one of the leading tree species in the world that attracts the attention of 

researchers and users around the world and is the subject of considerable scientific work 

because of their high growth rates, ease of clonal production and their use in many industries. 

In the study performed this context, some physical characteristics of the black poplar (Populus 
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nigra) trees obtained from the Kahramanmaraş-Andırın region have been determined. As a 

results of the tests, oven dry density (D0), air dry density (D12), volume weight value (R), 

volumetric shrinkage (β), volumetric swelling (α) and fiber saturation point of black poplar 

wood samples were found as averagely  0.51 g/cm3, 0.55 g/cm3, 0.41 g/cm3, 13%, 16% and 

32%. Compared to the different tree species, the density and volume weight values of the wood 

were higher than the equivalent wood species and the hygroscopicity was worse than the other 

species. Besides other uses such as building material, pallet, packing case, paper and chipboard, 

in addition to the aesthetic appearance to furniture production, evaluation of the data obtained 

above will contribute to increase the value and economic life of the material to provide easy 

procesing and required strength. 

Key Words: 

Poplar, density, shrinkage, swelling  

 

GİRİŞ  

 Karakavak (Populus nigra L.) Anadolu'da asırlardan beri yetiştirilmektedir. Doğal 

olarak yetişen kavakların yanında Anadolu’da yaşayan kavimler tarafından gerek Avrupa’dan 

ve gerekse Asya’dan değişik kavak taksonlan Anadolu’da kültüre alınmıştır ve bunların büyük 

bir kesimi de Karakavaklara aittir denilebilir. Söğütgiller (salicaceae) familyasından bir ağaç 

olan karakavak Kuzey hariç Tüm Avrupa'da ve Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar; Kuzey 

Afrika’da geniş bir doğal yayılış alanına sahiptir (Sarıbaş, 1996)  

 İzmit’te Kavakçılık Araştırma Enstitüsü’nün 1962 yılında faaliyete geçmesi ile 

ülkemizde karakavak yetiştiriciliği gelişmiştir. Ülkemizde üretilen toplam kavak odunu miktarı 

3.5 milyon m3/yıl olarak belirlenmiştir. Üretimin yaklaşık 2 milyon m3/yıl kadarı yabancı 

kavak, 1.5 milyon m3/yıl kadarı da yerli karakavak ağaçlandırmalarından elde edilmektedir 

(Birler, 2010). Gözlemlere göre karakavakların %40’ı alan ağaçlandırması olmayıp su 

kanalları, dere ve sulanan tarım alanları kenarlarındadır (Anonim, 1994)  

 Yerli karakavak odunu daha çok kırsal yörelerde ve bir yapı malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Yabancı kavak odunu ise büyük ölçüde palet, ambalaj sandığı, kâğıt ve yonga 

levha imalinde olmak üzere, odun işleyen sanayi sektörü tarafından kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, ülkemizde sanayi sektörünün ve ticaret hacminin gelişmesine paralel olarak, yabancı 

kavak odunu üretiminin de artması beklenmektedir (Birler, 2009). Odunu çabuk kurutulur. 

Ancak dönüklüğe eğilimi vardır. Özgül ağırlığı az olmasına karşılık iyi işlenir. Özellikle çekme 

odununu teşekkül etmiş malzemede biçme ve işlenme güçtür. Fakat pürüzlü yüzeyler oluşabilir. 

Diri odun beyazımsı gri ile sarımsı beyaz renkte, öz odun açık kahverengi, gri kahverengi veya 
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koyu yeşilimsi kahverengindedir. Kuruma ile sararma olur. Yıllık halkalar çok geniş, yaz odun 

tabakası dardır. Dağınık traheli olup yaz odununda destek hücrelerinin yoğun oluşu nedeniyle 

yıllık halka sınırları belirgindir (Bozkurt, 1992). 

 Yapılan çalışmalarda karakavak odununun hava kurusu tam kuru yoğunluğu 0.41 g/cm3, 

hava kurusu yoğunluğu 0.44 g/cm3, hacim ağırlık değeri 370 kg/m3 olarak belirlenmiştir 

(Odabaşı ve Acar, 1975). Karakavak odununun hacmen daralma miktarı % 13.8 (Radyal yönde 

daralma %5.2, teğet yönde daralma %8.3 ve lifler yönünde daralma  %0.3) olarak 

hesaplanmıştır (Birler, 2010). 

 Karakavak odunu ülkemizin ormanca fakir yörelerinde özellikle kırsal yapılarda 

geleneksel malzeme olarak kullanılmakta ve bu yörelerin ahşap malzeme ihtiyacını önemli 

ölçüde karşılamaktadır. Yerli karakavak odunu kırsal inşaatlarda hem yuvarlak odun olarak, 

hem de kereste halinde kullanılmaktadır. Kentsel alanlarda faaliyet gösteren inşaat sektörü 

tarafından da, bıçkılık yerli karakavak tomruğu kalıplık tahta ve yük taşıyıcı ahşap malzeme 

olarak kullanılmaktadır. Yerli karakavak odununun mekanik özellikleri üzerinde yapılan 

araştırma bulgularına göre, karakavak odunu inşaat sektörü standartlarına uygun ikinci sınıf bir 

ahşap malzeme olarak nitelendirilmektedir (Odabaşı ve Acar, 1975). 

 Bu çalışma da Kara Kavak odununun ekonomik değerine katkı sağlamak amacıyla tam 

kuru yoğunluk, hava kurusu yoğunluk, hacim ağırlık değeri, hacmen daralma ve genişleme  

miktarı ve lif doygunluğu noktası gibi bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir.  

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmada materyal olarak kullanılan 60 yaşındaki Karakavak (Populus nigra) odunu 

örnekleri Kahramanmaraş-Andırın bölgesinden temin edilmiştir. Sonra 20×20×30 mm 

boyutlarında hazırlanan test örnekleri, 20±2°C sıcaklık ve %65±5 bağıl nemde bekletilerek 

hava kurusu rutubet derecesine (%12) gelmeleri sağlanmıştır. 

Klimatize edilen Karakavak test örnekleri üzerinde, rutubet yüzdesi (M), tam kum yoğunluk 

(D0), hava kuru yoğunluk (D12), hacim-ağırlık değeri (R), daralma miktarı (βv), genişleme 

miktarı (αv) sırasıyla TS 2470, TS 2472, TS 2472, TS 2472, TS 4083, TS 4084 standartlarında 

belirtilen esaslara göre belirlenmiştir. Lif doygunluğu rutubet derecesi (LDN) ise (βv/R) eşitliği 

ile hesaplanmıştır (Bektaş, 1997). 

 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
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Karakavak odunundan hazırlanan örnekler üzerinde yapılan yoğunluk, hacim ağırlık 

değeri ve lif doygunluğu rutubet noktası (LDN) ölçümleri sonucunda elde edilen veriler Tablo 

1’de görülmektedir. 

Tablo 5. Yoğunluk ve hacim ağırlık değerleri 

Karakavak 
Ortalama 

(g/cm3) 

Standart 

sapma 

Varyasyon 

katsayısı (%) 

Dağılım genişliği 

(g/cm3) 

Hava kurusu yoğunluk 0.548 0.059 10.77 0.191 

Tam kuru yoğunluk 0.511 0.054 10.57 0.205 

Hacim ağırlık değeri 0.408 0.031 7.60 0.086 

Lif doygunluğu noktası (%) 31.64 4.367 14.18 11.11 

 

Tablo 1 değerlendirildiğinde, Kahramanmaraş yöresi karakavağında hesaplan tam kuru 

yoğunluk değerinin (0.511g/cm3), Orhan (2017) tarafından aynı yöreden alınan kavak 

numuneleri üzerinde yapılan çalışmada elde edilen tam kuru yoğunluk değerinden (0.378 

g/cm3) oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Yine karakavak odunun hava kurusu yoğunluğu 

As ve ark. (2001)’da 0.450 g/cm3 olarak ifade edilmektedir. Bu değer, Kahramanmaraş yöresi 

karakavağı odununun hava kurusu yoğunluk değerine (0.548 g/cm3) göre oldukça düşüktür. 

Ağaç malzemenin yoğunluğu, onun diğer özelliklerini ve ana yapısını gösteren en önemli 

göstergedir. Özellikle bir ağaç malzemede yoğunluk artışı, odunun mekanik özelliklerinin 

iyileştiğini göstermesi bakımından kullanım alanlarının belirlenmesinde bilinmesi gereken en 

önemli faktörlerin başında gelmektedir. 

Tablo 6. Daralma miktarları 

Karakavak 
Ortalama 

(%) 

Standart 

sapma 

Varyasyon 

katsayısı (%) 
Dağılım genişliği  

Radyal yönde daralma (βr) 5.28 2.912 55.15 5.82 

Teğet yönde daralma (βt) 6.96 2.058 29.57 4.12 

Boyuna yönde daralma (βl) 0.67 0.251 37.46 0.50 

Hacmen daralma (βv) 12.91 5.220 40.43 10.44 

 

Yurt dışında yapılan bir çalışmada; kavak odununda hacmen daralma yüzdesi %15.6 

olarak belirlenmiştir (Ištok ve ark., 2016). Tablo 2’de elde edilen hacmen genişleme değeri 

(%12.9) ile kıyaslandığında, Kahramanmaraş yöresi karakavak odunlarının boyut değişimi 

bakımından söz konusu literatüre göre çok daha stabil olduğu söylenebilir. 

Tablo 7. Genişleme yüzdeleri 

Karakavak 
Ortalama 

(%) 

Standart 

sapma 

Varyasyon 

katsayısı (%) 
Dağılım genişliği  
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Radyal yönde genişleme (αr) 6.43 4.051 63.00 10.86 

Teğet yönde genişleme (αt) 8.98 3.301 36.76 9.68 

Boyuna yönde genişleme (αl) 0.62 0.379 61.13 0.56 

Hacmen genişleme (αv) 16.03 2.849 17.77 8.75 

 

Karakavağın hacimsel genişleme yüzdesi (%16.03) Kahramanmaraş dolaylarından 

temin edilen kavak numuneleri üzerinde Orhan (2017) tarafından hesaplanan hacmen daralma 

yüzdesine göre (%12.3) oldukça yüksek olduğu Tablo 3’ten anlaşılmaktadır (Orhan, 2017). 

Bilindiği gibi, yüksek hacmen genişleme miktarları kullanım alanları bakımından istenmeyen 

özelliklerdendir. 

Tablo 8. Karakavak odunun fiziksel özelliklerinin bazı ağaç türleri ile mukayesesi 

Ağaç türü D0 (g/cm3) D12 (g/cm3) R (kg/m3) 
βv  

(%) 

αv  

(%) 

LDN  

(%) 

Karakavak 0.511 0.548 408 13 16 32 

Titrek kavak [11] 0.383 0.421 336 12 13 35 

Söğüt [12] 0.480 0.511 419 12 13 28 

Okaliptüs [13] 0.576 0.616 500 13 14 26 

Kızılçam [7] 0.510 0.550 452 12 13 27 

Toros sediri [14] 0.476 0.517 433 9 - 21 

 

Tablo 4 incelendiğinde, Kahramanmaraş yöresinden temin edilen karakavak odununun  

fiziksel özelliklerinin daralma ve genişleme değerleri hariç, titrek kavak ve söğütten çok daha 

iyi olduğu, hatta tabloda yer alan diğer ağaç türlerine yakın değerlere ulaştığı görülecektir. 

Ancak karakavağın boyut stabilitesi (Daralma: %13, genişleme: %16), özellikle rutubete maruz 

kullanım alanları bakımından oldukça olumsuz karaktere sahiptir. Bu olumsuzluğu azaltmanın 

en önemli yollarından biri söz konusu ağaç malzemeyi kullanmadan önce ilgili kullanım yerinin 

bağıl nem ve sıcaklık durumlarına uygun denge rutubetine kadar kurutmaktır.  

 

SONUÇLAR  

 Kahramanmaraş yöresi karakavağında hesaplan tam kuru (0.511g/cm3) ve hava kurusu 

yoğunluk (0.548 g/cm3) değerlerinin, literatürde verilen diğer çalışmalarda elde edilen 

yoğunluk değerlerinden oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 Yine, testlerde ulaşılan sonuçlar, hacmen daralma (%13) ve genişleme (%16) yüzdeleri 

bakımından değerlendirildiğinde, yoğunluktaki yükseklikten kaynaklanan boyut stabilitesinin 

istenenden daha kötü olduğu söylenebilir. 
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 Sonuç olarak, karakavak odunu, yoğunluk ve hacim ağırlık değerleri, muadili ağaç 

türlerine göre daha yüksek değerlere sahip olmasına rağmen, higroskopik özellikleri 

bakımından daha olumsuz yapıdadır. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2018 yılındaki banka kredisi 

kullanım düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmadaki veriler Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan FİNTÜRK'ten elde edilmiştir. FİNTÜRK'te 

yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar 

Gözetim Sistemi Raporlama Seti’dir. Bu bağlamda FİNTÜRK'te yer alan raporlardan 

yararlanılarak Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin banka kredisi kullanım düzeyleri elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler çerçevesinde Akdeniz bölgesindeki illerdeki 2018 yılına ait nakdi kredi 

tutarları ve takipteki krediler yıllara göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: 

Banka Kredileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Fintürk, Akdeniz Bölgesi. 

 

Investigation the levels of bank credit utilization of provinces in Mediterranean Region 

of Turkey 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the levels of bank credit utilization of the provinces in 

the Mediterranean Region of Turkey in 2018. The data in the study were obtained from 

FINTURK prepared by Banking Regulation And Supervison Agency (BRSA). The source of 

the information in FINTURK is the Banks Surveillance System Reporting, which is obtained 

through the Bank Reporting System (BRS). In this context, the levels of bank credit utilization 

of the provinces in the Mediterranean Region of Turkey were obtained by using the reports in 

FINTURK. In the framework of the obtained data amount of cash loans and non-performing 

loans in the provinces of the Mediterranean region were examined comparatively by years. 
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GİRİŞ VE YÖNTEM 

Finansal piyasalar; çeşitli teknikler, araçlar ve kurumlar yolu ile birikimleri harekete 

geçirerek fon sunucularından fon kullanıcılarına aktaran bir sistem olarak da tanımlanabilir. Bu 

sistemin en önemli öğelerinden birisi bankalardır (Canbaş ve Doğukanlı, 2007). Bankalar, 

temel faaliyetleri olan finansal aracılığın gereği olarak topladıkları mevduatları kredi olarak 

finansal piyasalardan fon talep edenlere kullandırmakta ve böylece başkalarının üstlenmek 

istemediği kredi risklerini üstlenerek belirsizliği azaltan hizmetler sunmaktadırlar (Mirza, 2006: 

8). 

Krediler esas olarak, kullanış şekli ve içeriği bakımından nakdi ve gayri nakdi krediler 

olarak iki gruba ayrılmaktadır. Nakdi krediler, faiz veya faiz ve komisyon karşılığında belli bir 

vadeye bağlı olarak ödünç para verilmesi şeklinde nakit olarak kullandırılan kredilerdir. 

Müşterinin herhangi bir nedenle oluşan nakit para gereksinimi, bu tür kredilerle belli bir zaman 

için ve firmanın kredi değerliliğine paralel olarak ve tespit edilen teminatların alınması suretiyle 

karşılanmış olur. Gayri nakdi krediler ise bir işin yapılmasını, bir malın teslimini veya bir 

borcun ödenmesini taahhüt eden kimselerin,  bu taahhütlerini kararlaştırılan koşullara uygun 

olarak yerine getireceklerini temin etmek üzere, bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte 

bulunulması, garanti verilmesi tarzında kullandırılan kredilerdir (Başar ve Coşkun, 2005). 

2018 yılında Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasındaki normalleşme sürecini 

hızlandırma ihtimalinin belirginleşmesi ile ABD tahvil getirilerinin artması ve bunun 

sonucunda ABD dolarındaki yükseliş ile küresel finansal piyasalarda dalgalanmaların hız 

göstermesi bu piyasalarda faizlerin artmasına yol açabilmektedir. Özellikle 2018 yılının ikinci 

çeyreğinde küresel finansal piyasalarda artan oynaklıklar ve Türkiye’nin risk primlerindeki 

yükselişler, yurt içi belirsizlikler ve cari açık ile enflasyonda görülen yükseliş ülkenin büyüme 

göstergelerine de olumsuz yansımaktadır. Bunun neticesinde bankalar daha yüksek faiz ile 

borçlandığı için daha yüksek faiz ile de kredi sunmaktadır. Dolayısıyla yüksek faizli krediler 

Türkiye’deki sektörlerin maliyetlerinin artmasına yol açarak zor duruma düşmesine neden 

olabilmektedir. Özellikle 2018 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’deki döviz 

kurları ve faizlerde yaşanan ciddi artışlar ile başta turizm sektörü olmak üzere yaz aylarında 

ülke ekonomisine daha çok katkı yapan Akdeniz bölgesinin sektörlerinin bu gelişmelerden nasıl 

etkilendiği merak konusu olmuştur.  

Tüm bu gelişmeler ışığında çalışmanın amacı Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 

2018 yılındaki banka kredisi kullanım düzeylerinin incelenmesidir. Buna göre çalışma üç 
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bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuyla ilgili literatür taraması yer almaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde yöntem ve bulgular yer almakta, üçüncü bölümde ise genel bir 

değerlendirme yapılarak öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

 

LİTERATÜR  

Arslan ve Yapraklı (2008), banka kredileri ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
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politikasının reel ekonomiye etkisini görebilmek amacıyla reel üretimi temsilen Sanayi Üretim 

Endeksi ve fiyatları temsilen de Toptan Eşya Fiyat Endeksi modele eklenmiştir. Diğer taraftan 

Bankalar arası Para Piyasası Gecelik Faiz Oranı politika değişkeni olarak alınmıştır. Çalışmada 

VAR metodolojisi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen etki-tepki fonksiyonlarına 

göre firmaların banka kredilerine bağımlı olduğu ve Türkiye’de banka kredileri kanalının 

kısmen çalıştığı belirtilmiştir. 

Özen ve Vurur (2013), Türkiye’de mevduat banka kredisi ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada 1998-2012 yılları arasındaki verileri Granger 

Nedensellik Testi ile analiz etmişlerdir. Çalışma neticesinde mevduatlardan hem ekonomik 

büyümeye hem de kredilere doğru, ekonomik büyümeden ise kredilere doğru bir nedensellik 

ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. 

Şahbaz ve İnkaya (2014), çalışmalarında, 1998-2012 yıllarına ait çeyrek dönemlik 

veriler ile sorunlu krediler ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi Granger 

nedensellik testi ve VAR yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışma neticesinde, sorunlu krediler 

ile makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve bu ilişkilerin 

karşılıklı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre sorunlu krediler ile reel GSYİH, toplam özel 
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tüketim harcamaları, bankacılık sektörü yurt içi kredi hacmi ve toplam özel sabit sermaye 

harcamaları arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Karahan, Yılgör ve Özekin (2018), Türkiye’de banka kredilerindeki genişleme ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 2002 ile 2016 yılları arasındaki çeyrek dönemlik verileri 

kullanılarak analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda Türkiye’de banka kredileri ile ekonomik 

büyüme arasında çift yönlü ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre banka kredisindeki 

gelişmeler ekonomik büyümeye neden olurken diğer yandan ekonomik büyümedeki gelişmeler 

de banka kredi hacminin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de ekonomik 

büyüme hedefi çerçevesinde banka kredi hacminin genişletilmesine yönelik para politikası 

uygulamasının etkin olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2018 yılındaki banka 

kredisi kullanım düzeylerinin incelenmesidir. 

Çalışmadaki veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 

hazırlanan FİNTÜRK'ten elde edilmiştir. FİNTÜRK'te yer alan bilgilerin kaynağı Banka 

Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti’dir. Bu 

bağlamda FİNTÜRK'te yer alan raporlardan yararlanılarak Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin banka 

kredisi kullanım düzeyleri elde edilmiştir. Elde edilen veriler çerçevesinde Akdeniz 

Bölgesi’ndeki illerdeki 2018 yılına ait nakdi ve gayrinakdi kredi tutarları, takipteki krediler 

sektörlere göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 

2018 yılının üçüncü çeyreğine ait nakdi kredi miktarları ve bu kredilerin bir önceki yıla göre 

değişimi değerlendirilmiştir. Daha sonra Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2018 yılının üçüncü 

çeyreğine ait nakdi kredileri içindeki takipteki kredi oranları ve bir önceki yıla göre değişimi 

incelenmiştir. Son olarak incelenen illerdeki nakdi kredi ve takipteki kredilerin sektörlere göre 

dağılımları ve bir önceki yıla göre değişimleri il bazında değerlendirilmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Türkiye’de 

Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2018 yılının üçüncü çeyreğine ait nakdi kredi miktarları grafik 

1’de sunulmuştur. 

 

Grafik 1. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki İllerin Ait Nakdi Kredi Miktarları (2018:9) 
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Şekil 1 incelendiğinde Akdeniz Bölgesi’ndeki illerden 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 

en çok nakdi kredi kullanan ilin 94 milyon TL ile Antalya ili olduğu onu takip eden ilin ise 47,3 

milyon TL civarında nakdi kredi kullanan Adana ili olduğu görülmektedir. Diğer illerin 2018 

yılında kullandığı nakdi kredi miktarlarına bakıldığında Hatay ilinin 32,4 milyon TL, Mersin 

ilinin 31,5 milyon TL, Kahramanmaraş ilinin 21,4 milyon TL, Osmaniye, Isparta ve Burdur 

illerinin ise sırasıyla 7 milyon TL, 5,8 milyon TL 4,3 milyon TL nakdi kredi kullandığı 

görülmektedir. Buna göre 2018 yılının üçüncü çeyreğinde Akdeniz Bölgesi’ndeki illerden 

Antalya, Adana, Hatay, Mersin ve Kahramanmaraş’ın diğer Akdeniz illerine göre çok daha 

fazla kredi kullandığı ortaya çıkmaktadır.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Türkiye’de 

Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2017 yılına göre nakdi kredi miktarlarındaki değişim Grafik 2’de 

sunulmuştur. 

Grafik 2. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki İllerin Nakdi Kredi Miktarlarındaki Değişim 

(2017:9 - 2018:9) 
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Grafik 2’ye bakıldığında ilk olarak Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin tümünün 

2018 yılının üçüncü çeyreğinde kullandıkları nakdi kredi miktarları 2017 yılının üçüncü 

çeyreğine göre artmıştır. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde nakdi kredi kullanımında en çok artış 

gösteren illerin ise Antalya (32,61%), Kahramanmaraş (31,72%), Osmaniye (30,88%) ve Hatay 

(30,61%) olduğu görülmektedir. Diğer illerin de 2018 yılının üçüncü çeyreğinde nakdi kredi 

kullanımları 15% ile %20 arasında artış göstermiştir. Buna göre 2018 yılında Akdeniz 

Bölgesi’ndeki illerin daha çok nakde ihtiyaç duydukları ve bu nakdi bankalardan kredi olarak 

kullandıkları söylenebilir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Türkiye’de 

Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2018 yılının üçüncü çeyreğine ait nakdi kredileri içindeki 

takipteki kredi oranları Grafik 3’te sunulmuştur. 

Grafik 3: Akdeniz Bölgesi’ndeki İllerin Kullandıkları Nakdi Krediler İçindeki Takipteki Kredi 

Oranları (2018:9) 
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Grafik 3 incelendiğinde Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 

kullandıkları nakdi krediler içinde takipte kredi oranı en yüksek olan ilin 6,47% ile Hatay 

olduğu görülmektedir. Mersin, Osmaniye ve Adana illerinin de takipteki kredi oranlarının 5% 

düzeyinde olduğu diğer illerin ise 3% dolayında olduğu görülmektedir. Buna göre 2018 yılının 

üçüncü çeyreğinde Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana illeri kullandıkları nakdi kredileri geri 

ödemede Akdeniz Bölgesi’ndeki diğer illere göre daha fazla zorluk yaşamaktadır. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Türkiye’de 

Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2017 yılına göre kullanılan nakdi krediler içindeki takipteki kredi 

oranlarındaki değişim Grafik 4’te sunulmuştur. 

 

Grafik 4: Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki İllerin Nakdi Krediler İçindeki Takipteki Kredi 

Oranlarındaki Değişim (2017:9 - 2018:9) 
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Grafik 4 incelendiğinde öncelikle Akdeniz Bölgesi’ndeki illerden Adana, Antalya ve 

Isparta’nın 2018 yılının üçüncü çeyreğinde kullandıkları nakdi krediler içerisindeki takipteki 

kredi oranları 2017 yılının üçüncü çeyreğine göre azaldığı, diğer illerin takipteki kredi 

oranlarının ise arttığı görülmektedir. Takipteki kredi oranı en çok artış gösteren ilin ise 45% ile 

Hatay olduğu göze çarpmaktadır. Diğer illere bakıldığında, Mersin ilinin takipteki kredi 

oranının nakdi krediler içindeki payı bir önceki yıla göre 15%’in üzerinde artış gösterdiği, 

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Burdur illerinin ise 2% ile 5% arasında artış gösterdiği 

görülmektedir. Buna göre Hatay ilinde 2018 yılında kullanılan nakdi kredilerdeki takipteki 

kredi oranı bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya artmış durumdadır. Dolayısıyla Hatay 

ilinde kredilerin geri ödenmesinde bir önceki yıla göre çok ciddi sıkıntı yaşanmıştır. Adana, 

Antalya ve Isparta illerinin ise takipteki kredi oranının nakdi krediler içindeki payı bir önceki 

yıla göre azalmıştır. Buna göre bu illerin kredi düzeyleri bir önceki yıla göre artmış olmasına 

rağmen takipteki kredi oranlarında azalma yaşanmıştır. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 2018 yılındaki 

banka kredisi kullanım düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan FİNTÜRK'ten elde edilen 

verilerle Akdeniz Bölgesi’ndeki illerdeki 2018 yılına ait nakdi kredi tutarları ve takipteki 

krediler 2017 yılına göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
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Çalışmada elde edilen bulgulara bakıldığında Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 

kullandığı nakdi kredilerin bir önceki yıla göre ortalama 26% civarında arttığı ve bu artışın en 

çok Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde gerçekleştiği görülmektedir. Yine 

elde edilen diğer bulgulara bakıldığında Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin bazılarının 

kullandığı nakdi kredilerin içerisindeki takipteki kredi oranı bir önceki yıla göre artarken 

bazılarının takipteki kredi oranının azaldığı görülmektedir. Nakdi krediler içindeki takipteki 

kredi oranı artan illerin ise Hatay, Mersin ve Osmaniye olduğu görülmektedir. Bu bulgular 

ışığında Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm illerin bir önceki yıla göre daha çok nakdi kredi kullandığı 

bunun nedeninin ise 2018 yılında Türkiye’de yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler sonucu 

piyasada yaşanan durgunluk ve döviz kurlarındaki yükseliş ile fiyatlar genel düzeyinin artması 

olduğu düşünülmektedir. Özellikle Hatay olmak üzere Mersin ve Osmaniye, Kahramanmaraş 

ve Burdur illerinin hem nakdi kredilerinin hem de bunun içinde takipteki kredi oranlarının 

artması bu illerdeki sektörlerin nakit sıkıntısı çektiği ve bunun için kullanılan nakdi kredilerin 

geri ödenmesinde güçlükler yaşandığı düşünülmektedir. Antalya, Adana ve Isparta illerinin ise 

kredi düzeylerinin artmış olmasına rağmen takipteki kredi oranlarında azalma görülmesinin 

nedeni araştırıldığında ise bu illerin nakdi kredi düzeylerinin bir önceki yıla göre fazlaca artmış 

olduğundan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Buna göre bu illerde de yine diğer Akdeniz illeri 

gibi nakit sıkıntısı yaşandığı söylenebilir. 

Bu çalışmada Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin kredi düzeyleri bir önceki yıla 

göre karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dolayısıyla çalışma sınırlı bir süreyi ve sınırlı sayıda ili 

kapsamaktadır. İleride yapılacak çalışmalarda daha geniş ölçekte ve daha uzun süreli analizler 

yapılabilir. Ayrıca incelenen iller sektörlere göre değerlendirilebilir. 
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ÇİMENTO HARÇLARININ BOHME AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNDE 

ÇELİK LİFLERİN ETKİSİ 

Cahit Bilim1,  

İlker Fatih Kara2 

 Yunus Emre Akkaş 3 

ÖZET 

Çalışmada, çimento harçlarının Böhme aşınma direnci üzerinde çelik lif kullanımının etkileri 

araştırılmıştır. Hacim esasına göre %0, %0.5, %1, %1.5 ve %2 çelik lif içeren beş farklı harç 

karışımı üretilmiştir. Harç karışımlarının kum/bağlayıcı oranı 3 ve su/bağlayıcı oranı 0.50 

olmuştur. Aşınma testleri, 28 günlük ılık su kürü sonrasında 71 x 71 x 71 mm boyutlarındaki 

küp numuneler üzerinde uygulanmıştır. Yürütülen deneysel çalışma neticesinde ulaşılan 

bulgulardan, karışım içerisine çelik lif katkısı yapılmasının harçların aşınma direncini 

geliştirdiği ve karışım içerisindeki çelik lif artışının 352 turdan oluşan ve toplamda 16 periyot 

süren aşınma çevriminden sonra, küp numuneler üzerinde ölçülen ortalama ağırlık kayıplarını 

azalttığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aşınma direnci, Çelik lif, Çimento, Harç   

 

THE INFLUENCE OF STEEL FIBERS ON BOHME ABRASION RESISTANCE OF 

CEMENT MORTARS 

 

ABSTRACT 

In the present study, the effects of using steel fibers on the Bohme abrasion resistance of cement 

mortars were investigated. Five fresh mortar mixtures containing 0%, 0.5%, 1%, 1.5% and 2% 

steel fiber, in volume basis were produced. The sand/binder ratio was 3.0 and the water/binder 

ratio was 0.50 for all fresh mortar mixtures. For the abrasion tests, cubic specimens having 71 

x 71 x 71 mm dimensions were prepared from these fresh cement mortars with and without 

steel fibers. Then, Bohme surface abrasions of the mortar mixtures were measured after 28 days 

of curing in warm water. The results obtained from this laboratory study indicated that inclusion 

of the steel fiber improved the abrasion resistance of cement mortars. Accordingly, it was 
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observed that the increase of steel fiber in mixture decreased the average weight losses 

measured on cubic samples after the abrasion procedure of 16 periods (totally 352 cycles). 

Keywords: Abrasion resistance, Steel fiber, Cement, Mortar 

 

1. GİRİŞ 

Sürtünme veya çarpma şeklinde gelen mekanik kuvvetler, beton yüzeylerin fiziksel 

açıdan zamanla yıpranarak bozulmasında büyük bir rol oynamakta ve adeta törpüleyici bir etki 

mekanizmasıyla betonun yavaş tempoda aşınmasına yol açmaktadır. Bu tip tahribatlara ise 

genellikle köprü ve baraj gibi su yapıları ile üzerinde taşıt ve insan trafiğinin yer aldığı kaldırım 

ve yol kaplamalarında rastlanmaktadır. Oluşabilecek aşınmanın miktarı betonun kalitesine, 

mekanik kuvvetlerin büyüklüğüne ve kuvvetlerin devamlılığına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Betonda aşınmanın yol açacağı zararları önlemek ve tahribata sebebiyet 

veren dinamik etkilere karşı koymak için aşınma dayanımı yüksek malzeme kullanmak 

gereklidir. Dolayısıyla, taze haldeki terlemesi ve plastik rötre çatlakları minimum düzeyde 

tutularak yüzey düzeltme işlemeleri uygun tarzda yapılmış ve dayanıklı agregayla üretilmiş iyi 

kalitedeki bir beton, üst yüzeyde daha sert bir tabaka oluşturularak aşınmaya karşı direnç 

sağlanmasında etkili olmaktadır. Yapılan çalışmalarda (Sadegzadeh ve ark., 1987; 

Ramezanianpour and Haghollahi, 2004; Horszczaruk, 2005; Atiş ve ark., 2009) betonun aşınma 

direncinin, kür koşullarına, puzolan kullanımına, mukavemete, uygulanan deney metotlarına, 

yüzey düzeltme yöntemlerine ve yüzeyin özelliklerine bağlı olduğu belirtilmekle birlikte, 

dayanıma tesir etmesi sebebiyle, su/çimento oranı, agrega-hamur ara yüzeyi, agrega ve 

bağlayıcı hamur kalitesi gibi faktörlerin de aşınma direncini büyük ölçüde etkilediği ifade 

edilmektedir (Oymael ve Yeğinobalı, 1996). 

Beton malzemesinin dayanımı ve diğer mekanik özellikleri çeşitli katkı malzemeleri 

yardımıyla iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Katkı malzemeleri olarak kimyasal maddelerin yanı 

sıra günümüzde çeşitli boyutlarda çelik lifler ve polipropilen lifler de kullanılmaktadır. Betona 

ilave edilen liflerden olan çelik lifler ısıya karşı dayanıklı olması, çekme dayanımlarının betona 

göre daha fazla olması, beton içine ankrajını sağlayan geometrik özelliklere sahip olması 

sonucu beton ile aderansını iyi sağlayarak özellikle betonarme elemanlarda oluşabilecek çatlak 

genişliğinin azaltılması ve sünek bir davranışa olanak sağlaması gibi avantajlarıyla ön plana 

çıkmaktadır. Bununla birlikte bu liflerin çok fazla ilave edilmesi betonun kalıba 

yerleştirilmesinde problemler oluşturabilmektedir. Çelik lif ilave edilmiş yapı elemanlarının 

eğilme, kesme gibi etkilere karşı daha iyi davranışlar sergilediği görülmüştür. Çelik lif katkılı 

betonlar son yıllarda karayollarında, tünel kaplamalarında, beton borularda ve betonarme 
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çerçevelerde, beton dayanımına olan olumlu etkileri ve enerji yutma kapasitelerinin fazla 

olması nedeniyle yaygın olarak uygulama alanı bulmaktadır. Bugüne kadar liflerle 

güçlendirilmiş çimento harçları ve/veya betonların mekanik davranışları üzerine birtakım 

çalışmalar yapılmıştır.  Ezeldin ve Balaguru (1992), basınç dayanımları 35 MPa’dan 84 Mpa’a 

kadar değişen, çelik lif ilaveli betonların gerilme-şekil değiştirme ilişkisini elde etmek için 

çeşitli deneyler yapmışlardır. Çalışmada, üç farklı hacimsel oranda lif (30 kg/m3, 45 kg/m3, 60 

kg/m3) ve üç farklı narinlik oranı (60, 75, 100) kullanılmıştır. Silis dumanı içeren ve içermeyen 

betonlara kancalı çelik lif ilave edilmesinin, basınç dayanımını ve maksimum basınç 

dayanımına karşılık gelen şekil değiştirmeyi artırdığını ifade etmişlerdir. El-Niema (1993), 

normal dayanımlı lifli betonlar ile yaptığı basınç deneylerinde, genel olarak lif ilavesinin, %3-

10 arasında basınç dayanımı azalmasına sebep olduğunu tespit etmiştir. Sınırlı sayıda 

numunede ise basınç dayanımı yükselişi görülmüştür. Silindir yarma dayanımı deneyleri 

sonucunda ise, çelik lif ilavesinin yarma dayanımını %35’e varan oranlarda arttırdığını 

belirlemiştir. Yiğiter (2002), çalışmasında lifli yüksek performanslı betonların enerji yutma 

kapasiteleri ve deformasyon özelliklerini araştırmıştır. Betonda farklı en büyük agrega tane 

çapları, farklı lif geometrileri ve farklı lif dozajları kullanımının gerilme-deformasyon 

davranışlarına etkilerini incelemiştir. Deneylerden eğilme dayanımındaki en büyük gelişmeyi 

maksimum lif dozajı olan 120 kg/m3 sağladığı ve yarma deneyinde de lifler beklenen sonucu 

yarattığı ve lif dozajı arttıkça yarma dayanımlarının arttığı sonucuna ulaşmıştır. Kawamata ve 

ark. (2003), karma liflerle güçlendirilmiş çimento tabanlı kompozitlerin özelliklerini 

araştırmışlardır. Çimento matrisinde, karma liflerin (HFRCC) dayanım ve süneklik açısından 

ferdi olarak kullanılan liflerden (FRCC) daha üstün bir performans sergiledikleri 

belirtmişlerdir. Song ve Hwang (2004), çalışma kapsamında yüksek dayanımlı çelik lifli 

betonun mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Hacimce %0.5, %1.0, %1.5, %2 oranlarında 

çelik lifler kullanarak çelik lifli betonun maksimum basınç dayanımına %1.5 çelik lif oranıyla 

ulaştığı sonucuna varılmıştır. Bu oranda basınç dayanımında %15.3 artış gözlemlenmiştir. 

Yarmadaki çekme dayanımı ve eğilmede çekeme dayanımı değerlerinin %2.0 çelik lif oranında 

%98.3 ve %126.6 artış gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmalarında ayrıca basınç 

dayanımı, yarmadaki çekme dayanımı ve eğilmedeki çekme dayanımının belirlenmesi için 

modeller önermişlerdir. Choi ve Yuan (2005), çalışmalarında cam lifli ve polipropilen lifli 

betonların yarma dayanımları ile basınç dayanımları arasındaki deneysel ilişkiyi 

araştırmışlardır. Polipropilen lifli betonlarda yarma ile basınç dayanımları arasındaki ilişki için 

bir formül geliştirmişlerdir. Wille ve ark. (2011) lif takviyeli ve lif takviyesiz UYDB’ların 

eğilme ve basınç dayanımlarını belirlemeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında 
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Ultra Yüksek Dayanımlı Lif Katkılı betonlara ait en yüksek basınç dayanımını 192.5 MPa 

olarak elde etmişlerdir. Lif takviyeli ve takviyesiz UYDB’ların eğilme dayanımlarını ise 13.95 

MPa ve 7.5 MPa elde etmişlerdir. Allena ve Newtson (2011) yaptıkları deneysel çalışmada Lif 

takviyeli UYDB’ların basınç dayanımlarını Lif Takviyesiz UYDB’lara göre %6 daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Máca ve ark. (2013) deneysel çalışmalarında ultra yüksek 

performanslı lif katkılı betonların mekanik özelliklerini geleneksel beton (NSC), lif katkılı 

beton (FRC) ve ultra yüksek performanslı beton (UHPC) ile karşılaştırarak incelemişlerdir. 

Deney sonuçları incelendiğinde; araştırmacıların basınç dayanımları değerlerini NSC, FRC, 

UHPC ve UHPFRC numuneleri için sırasıyla; 42.8 MPa, 37.4 MPa, 132.4 MPa ve 151.7 MPa 

olarak tespit ettikleri görülmüştür. Üç noktalı eğilme deneyine tabi tutulan numunelerin eğilme 

dayanımı değerlerinin NSC, FRC, UHPC ve UHPFRC numuneleri için sırasıyla; 6.2 MPa, 7.1 

MPa, 13.9 MPa ve 29.7 MPa olduğu görülmüştür. 

Yürütülen bu çalışmada, çimento harçlarının aşınmaya karşı direncini artırmada çelik 

lif kullanımının etkileri araştırılmış olup, hacim esasına göre %0, %0.5, %1, %1.5 ve %2 

oranında çelik lif içeren harç karışımlar üretilerek Böhme yüzey aşınmasına tabi tutulmuş ve 

numunelerin deney sonrasındaki hacimsel aşınma kayıpları belirlenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Üretilen harçların içerisinde TS EN 197-1 (2012) ile uyumlu CEM I 42.5 R Portland 

çimentosu kullanılmış olup, çimentoya ait kimyasal ve fiziksel özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

İnce agrega olarak TS EN 196-1 (2009) ile uyumlu standart kumun kullanıldığı harç 

karışımlarında kum/çimento oranı 3.0 ve su/çimento oranı 0.50 alınmıştır. Harç karışımları 

içerisinde hacimce %0 (kontrol), %0.5, %1, %1.5 ve %2 oranlarında uzunluğu 60 mm, çapı 

0.90 mm ve narinlik (boy/çap) değeri 65 olan RC 65/60 BN tipi iki ucu kancalı, kaplamasız ve 

düşük karbonlu çelik lif kullanılmıştır.  

Çelik lifin çimento harçlarının aşınma direncine olan etkisini incelemek amacıyla 

çalışma kapsamında 7.1 x 7.1 x 7.1 cm boyutlarına sahip küp numuneler üretilmiştir. 

Dökümden 24 saat sonunda kalıplarından çıkarılan numuneler 28 gün süresince 21 ± 1 °C 

sıcaklıktaki su içerisinde kür edilmiştir. Üretilen bu numunelerin aşınma kayıplarının tespitinde 

Böhme deney aletinden yararlanılmıştır. TS 2824 EN 1338 (2005) standardına uygun olarak 

yapılan ölçümlerde, küp numuneler her biri 22 devirden ibaret toplam 16 periyotluk aşınma 

testine tabi tutulmuştur. Deney neticesinde aşınma kaybı, hacimdeki azalma olarak tayin 

edilmiş olup, buna göre numunenin ilk hacmi ile aşınma sonrasındaki hacmi, farkı alınmak 

suretiyle 50 cm2’lik yüzey alanı bazında aşınma kaybı olarak hesap edilmiştir. 

Tablo 1. Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri 
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Kompozisyon (%) 
Portland 

Çimentosu 

SiO2 14.38 

Al2O3 3.33 

Fe2O3 2.85 

CaO 67.36 

MgO 1.60 

Na2O 0.41 

K2O 1.09 

SO3 4.51 

Cl- 0.35 

Özgül yüzey (cm2/g) 3250 

Özgül ağırlık (g/cm3) 3.15 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Hazırlanan karışımlardan üretilmiş 28 günlük harç numunelerinin Böhme deneyinden 

elde edilen aşınma kayıpları, Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Harçların Böhme deneyi sonrasındaki aşınma kayıpları 

Şekil 1’ten görüldüğü üzere, Al2O3 tozunun aşındırıcı etkisine gittikçe daha fazla maruz 

kalmalarından dolayı, küp numunelerin kayıp miktarları devir sayısındaki artış ile birlikte 

yükselme göstermiştir. Buna göre kontrol harcının 88, 176, 264 ve 352 devir sonrasındaki 50 

cm2’lik yüzey alanı için aşınma kaybı değerleri, sırasıyla, 5.86, 10.56, 15.18 ve 19.34 cm3 

olurken, çelik lif katkılı harçların 50 cm2’lik yüzey alanı için 88 devir sonrasındaki aşınma 

kayıpları 3.25 ila 4.86 cm3; 176 devir sonrasındaki aşınma kayıpları 5.66 ila 7.34 cm3; 264 devir 

sonrasındaki aşınma kayıpları 7.42 ila 11.88 cm3; 352 devir sonrasındaki aşınma kayıpları 9.77 

ila 15.14 cm3 arasında değerler almıştır. Çelik lif ihtiva etmeyen karışım (%0, kontrol) ile 

kıyaslandığında, en düşük lif katkısı içeren harcın (%0.5 ÇL) aşınma değerinde ortaya çıkan 

azalma, yaklaşık olarak, 88 devir için %17; 176 devir için %30; 264 devir için %22 ve 352 

5
.8

6

1
0
.5

6

1
5
.1

8 1
9
.3

4

4
.8

6 7
.3

4

1
1
.8

8 1
5
.1

4

3
.7

5 6
.3

8

1
0
.1

9

1
1
.6

2

4
.1

7 6
.5

3 8
.7

4 1
1
.2

0

3
.2

5 5
.6

6 7
.4

2 9
.7

7

0

5

10

15

20

25

88 176 264 352

A
şı

n
m

a
 (

c
m

3
 / 

5
0
 c

m
2
 )

Devir Sayısı (Adet)

%0, Kontrol

%0.5 ÇL

%1.0 ÇL

%1.5 ÇL

%2.0 ÇL



395 

 

devir için %22 olurken, en yüksek lif katkısı ihtiva eden harcın (%2.0 ÇL) aşınma değerinde 

ortaya çıkan azalma ise, yaklaşık olarak, 88 devir için %45; 176 devir için %46; 264 devir için 

%51 ve 352 devir için %49 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, elde edilen sonuçlar lif 

içermeyen kontrol karışımının lif katkılı harçlara nazaran daha düşük aşınma direnci 

sergilediğini ve çelik lif katkı oranındaki artışın 50 cm2’lik yüzey alanında ortaya çıkan aşınma 

kaybı miktarını azaltarak harçların aşınmaya karşı direncini geliştirdiğini göstermiştir. 

4. SONUÇLAR 

Yapılan çalışma kapsamında yürütülen Böhme aşınma deneyleri neticesinde, çimento 

harcının çelik lifle güçlendirilmesinin aşınmaya karşı direnci arttırdığı ve özellikle artan çelik 

lif oranı ile birlikte aşınma kayıplarının kontrol harcına nazaran kayda değer şekilde azaldığı 

görülmüştür. Çelik lif oranındaki artış, harcın sahip olduğu işlenebilirliği düşürdüğü için, %2.0 

çelik lif ilavesinin yüzeysel sürtünme yolu oluşacak aşınma kayıplarının azaltılarak aşınmaya 

karşı direncin geliştirilmesinde optimum oran olarak tercih edilebileceği düşünülmüştür 
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TAEKWONDOCULARDA KAN AKIMI KISITLAMA ANTRENMANLARININ 

KUVVET GELİŞİMİNE ETKİSİ 

 

Ayşe Hazal BOYANMIŞ1 

Manolya AKIN2 

Özet 

Bu çalışma,  aktif taekwondo sporcularında kan akımı kısıtlama antrenmanlarının kuvvet 

gelişimleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Zirve ve Toros 

Taekwondo Spor Kulübünde antrenman yapan, yaşları 15-19 arasında değişen 21 sporcu 

gönüllü olarak dâhil edilmiştir. Çalışmada taekwondo sporcularından kan akımı kısıtlama 

(n=11) ve klasik taekwondo antrenmanı yapan kontrol grubu (n=10) olarak 2 grup 

oluşturulmuştur. Kan akımı kısıtlama grubuna normal taekwondo antrenmanına ek olarak 6 

haftalık antrenman programı uygulanmıştır.  

Teknik kuvvet gelişimi ölçümü The Herman Digital Trainer isimli kuvvet ölçüm cihazının 

haşado maket vurma standına bağlanması ile taekwondo tekniklerinden palding, tolyochagi, 

dwitchagi, yopchagi vuruş şiddetleri ölçülmüştür.  

Kan akımı kısıtlama antremanı ve kontrol grubunun ön test-son test kuvvet gelişimleri farkına 

tekrarlı ölçümlerde t testi ile bakılmıştır. Kan akımı kısıtlama antrenman grubuna katılan 

sporcularda sağ ayak tolyochagi tekniğindeki fark istatistiksel olarak anlamlı olmazken, diğer 

tüm teknik vuruşlarda gelişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Taekwondocularda kan akımı kısıtlama antrenmanlarının teknik kuvvet gelişiminde etkili 

olduğu çalışmamız sonucunda bulunmuştur. Buradan hareketle antrenör ve sporculara 

önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Kan Akımı Kısıtlama (KAK) antrenmanı, Herman trainer. 

 

The Effect Blood Flow Restrıctıon Traınıng On Strength Development In Taekwondo 

Athletes 

 The aim of this study was to examine the effect of blood flow restriction training on 

strength development in active Taekwondo athletes. This study included 21 athletes aged 

between 15 and 19 who were training at the Zirve and Toros Taekwondo Sports Club. In the 
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study, blood flow restriction (n = 11) and classical taekwondo training group (n = 10) were 

formed from taekwondo athletes. The training program was applied for 6 weeks.  

In our study, technical force development measurement The Herman Digital Trainer measured 

the palding, tolyochagi, yopchagi and dwitchagi techniques from Taekwondo technical strokes 

with the model Hashado pilgrim tying the model of the named force measuring instrument.  

The pre-test post-test training effects on strength development were examined. Blood flow 

restriction training and control group pre-test-post test have been checked in repeates 

measurements by t-test. While the difference in the right foot to tolyochagi technique was not 

statistically significant for the athletes participating in the blood flow restriction training group, 

the difference in all other technical strokes was statistically significant. (p <0,05). According to 

our study, we found that blood flow restriction was effective in the development of strength in 

Taekwondo athletes. For that reason, these methods recommended to coaches and athletes.  

 

Keywords: Taekwondo, Blood Flow Restriction training, Herman trainer  

 Giriş 

Taekwondo 20 yüzyılı aşkın bir zamandan beri Kore’de bağımsız olarak geliştirilmiş ve 

uluslararası çağdaş bir nitelik kazanmış bir savunma sanatıdır. Taekwondo sporu, sürat, 

çabukluk, hız, beceri, dayanıklılık esneklik, kuvvette devamlılık gibi özellikler gerektiren bir 

spor dalıdır (Ramazanoğlu, 2000). Yakın geçmişte taekwondo sporunun müsabaka sistemi, 

kuvvete dayalı bir sistem olarak tanımlanmaktaydı. Müsabaka kurallarının değişmesi ve 

antrenman bilimindeki gelişmeler, müsabaka sisteminde, teknik kuvvetle eş zamanlı olarak 

teknik sürati önemli hale getirmiştir. Tüm spor branşlarında olduğu gibi, taekwondo branşında 

da istenilen performansa ulaşmak, ulaşılan performansı devam ettirebilmek, bilimsel bulgu ve 

verilerle desteklenmiş antrenmanlarla mümkündür (Özer, 2001).Günümüzde, antrenman ve 

diğer bilim dallarında yapılan araştırmalar, teknik ve taktik bilgilerin yenilenmesi, antrenman 

ekipmanlarının çeşitlenmesi antrenmanlarda ve yarışmalarda performansın artmasını 

sağlamıştır (Bompa, 1998).  

Kuvvet bir dirençle karşı karşıya kalan kasların kasılabilme ya da bu direnç karşısında 

belirli bir ölçüde dayanabilme yeteneğidir (Biçer, 1998) ve tüm spor branşlarında sporcu 

performansını ve başarısını belirleyen etkenlerden biridir (Ramazanoğlu, 1989).Taekwondo 

için kuvvet, vuruş yapabilme, tekniklerin vuruş gücünü arttırabilme ve rakibe karşı direnme ve 

rakibe üstünlük kurma demektir (Sevim, 2002). Bir teknik uygulamasının puan olması için, en 

kısa surede el ya da ayakla, koruyucu yelek üzerine veya yüze her bir siklet için belirlenmiş 

şiddet düzeyinin üzerinde vuruş yapılması gerekir (Akgün, 1989). Taekwondo sporu teknik 
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taktik yapısı ve müsabaka kuralları gereği çabuk kuvvetin ön planda olduğu ve müsabaka 

boyunca harcanan kuvvetin her vuruşta belirli bir şiddetin üstünde olması gerektiği ve kuvvette 

devamlılığın da sağlanması gereken bir spor branşıdır. 

Buradan hareketle taekwondo branşında farklı kuvvet geliştirici antrenmanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bilinen en etkili kas kuvveti artırıcı antrenman yükü maksimal tekrarın %80 i 

ile yapılandır (Clark, 2011). Bununla beraber herkes bu kadar yüksek şiddette antrenmanı 

kaldıramayabilir. Eklemlere ve kaslara yüksek mekanik yüklerin uygulanması yaralanmalara 

sebebiyet verdiği gibi sakatlık sonrası kas tendon rahatsızlıklarına neden olabilir. Son 10 yılda 

yapılan araştırma verilerine göre düşük yükte kan akımı kısıtlama egzersizlerinin kas kuvvetini 

artırdığı bulunmuştur (Abe, Kearns, Sato, 2005; Takarada, Sato, Ishii, 2002). Dolayısıyla 40 

yıldır Japonlar tarafından üzerine çalışılan ‘Kaatsu Training’ Kollara ve bacaklara uygulanan 

bantlar sayesinde; dolaşımı kısıtlayarak kalp atım hızını arttırmayı, kalbin ekstra çalışmasını 

sağlayarak nitrik oksit salınımını arttırır, elastik kan damarlarını yeniler, hızlı ve yavaş kasılan 

kas liflerinin beraber çalışmasını ve kanlanmasını sağlamaktadır. Kaatsu ve KAK antrenmanı 

aynı zamanda büyüme hormonu salınımını sağlayarak kuvvet antrenmanında biriken laktik 

asitin hücrelerden uzaklaştırılmasını sağlar. Aynı zamanda salınan büyüme hormonu sayesinde 

yağ metabolizması aktive edilmektedir (Abe, Kearns, Sato, 2006). 

Ülkemizde bu bilgiler ışığında yeni kullanılmaya başlanan Kan akımı kısıtlama (KAK) 

antrenmanlarının alternatif kuvvet antrenmanı olarak kullanılacağı çalışmalar yapılmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Materyal ve Metod 

Mersin ili Toroslar bölgesinde gerekli izinler alındıktan sonra Toros ve Zirve spor 

kulübünde, yaşları 15 ile 19 arasında değişen sağlıklı 21 (7 kız,14 erkek) katılımcıya Helsinki 

kriterlerine göre hazırlanmış araştırmanın amacını, materyal ve yöntemini anlatan 

‘’Bilgilendirilmiş Olur Alma Formu’’ dağıtılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 

eden katılımcılar araştırmaya dâhil edilmiştir. Mersin üniversitesi Fen Bilimleri Etik 

Kurulundan 2017/03 karar sayısı ile etik kurulu izni alınmıştır.  

Çalışmamızda sporcuların taekwondo teknik vuruş şiddetleri  ‘The Herman Digital 

Trainer’ isimli cihaz ile ölçülmüştür. Bu cihaz vuruş yapılacak vurma standına yerleştirilmiştir. 

Sporcular bu sisteme palding, tolyochagi, yopchagi ve dwitchagi tekniklerini sağ ayak ve sol 

ayak olacak şekilde ikişer kez uygulamışlardır (Topal, 2007).  

 Deney ve Kontrol grubuna ön test ölçümleri uygulandıktan sonra iki grup aynı 

antrenman programlarının uygulandığı taekwondo antrenmanlarına devam ederken Kan Akımı 
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Kısıtlama antrenman grubuna ise haftada 3 kez 10 dakikalık egzersiz programı uygulanmıştır. 

6 haftalık düzenli antrenmandan sonra deney ve kontrol gruplarına son test ölçümleri aynı 

protokolde yapılmıştır. Kan akımı kısıtlama antrenman programında Sguat, öne lunge ve geriye 

lunge egzersizleri yaptırılmıştır.   

 

Verilerin Analizi 

Tüm değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri alınmıştır. Grupların normallik dağılımına 

Kolmogorov-Smirnov testi ile bakılmıştır.6 hafta uygulanan KAK antrenmanı sonrasında 

teakwondo teknik vuruşları kuvvet gelişimine tekrarlı ölçümlerde T testi ile bakılmıştır. 

Çalışmada anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Kan akımı kısıtlama antrenmanı ve kontrol grubu ön test son test taekwondo teknik vuruşların 

değerlerindirilmesi yapılmıştır.   

 

Tablo 1. KAK antrenmanı grubu taekwondo teknikleri vuruş şiddeti ön test son test tekrarlı 

ölçümlerde T test sonuçları 

 

 

KAK Test n 𝒙 Ss       sd t p 

 Palding sağ ayak  Ön 11 49,09 9,60  

10 

 

-4,765 

 

.001* Son 11 62,64 11,39 

Palding sol ayak  Ön 11 44,18 11,08  

10 

 

-7,490 

 

.000* Son 11 60,18 9,61 

Tolyochagi sağ ayak  Ön 11 39,73 7,70  

10 

 

-2,025 

 

.070 Son 11 43,82 9,14 

Tolyochagi sol ayak  Ön 11 38,18 6,82  

10 

 

-2,868 

 

.017* Son 11 42,45 7,83 

Dwitchagi sağ ayak 

 

Ön 11 37,36 8,27  

10 

 

-3,732 

 

.004* Son 11 45,00 9,60 

Dwitchagi sol ayak Ön 11 35,09 8,18  

10 

 

-5,954 

 

.000* Son 11 42,91 8,22 

Yopchagi sağ ayak Ön 11 31,27 5,75  

10 

 

-8,973 

 

.000* Son 11 41,91 6,83 

Yopchagi sol ayak Ön 11 31,36 6,28  

10 

 

-8,343 

 

.000* Son 11 40,73 5,97 
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KAK antrenmanı yapan taekwondocularda ön test son test sonuçlarına göre herman trainer ile 

alınan vuruş şiddeti kuvveti değerlerinde tüm değişkenler için istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. 

 

 

Grafik 1. Kak antrenman grubu herman digital trainer ile yapılan teknik vuruş şiddeti 

değerleri ilk ve son ölçümleri 

 

 

Tablo 2. Kontrol grubu taekwondo teknikleri vuruş şiddeti ön test son test tekrarlı ölçümlerde 

T test sonuçları 
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Kontrol Grubu Test n 𝒙 Ss       sd t p 

 Palding sağ ayak  Ön 10 51,20 12,69  

9 

 

-0,280 

 

.786 Son 10 52,10 10,00 

Palding sol ayak  Ön 10 47,70 11,66  

9 

 

-0,332 

 

.747 Son 10 46,80 12,35 

Tolyochagi sağ ayak  Ön 10 30,30 4,85  

9 

 

-2,298 

 

.047* Son 10 33,10 5,72 

Tolyochagi sol ayak  Ön 10 28,80 5,27  

9 

 

-0,413 

 

.689 Son 10 29,60 6,36 

Dwitchagi sağ ayak 

 

Ön 10 35,40 9,66  

9 

 

-1,597 

 

.145 Son 10 38,30 7,47 

Dwitchagi sol ayak Ön 10 34,60 8,04  

9 

 

-0,271 

 

.792 Son 10 34,90 7,29 

Yopchagi sağ ayak Ön 10 34,90 4,93  

9 

 

-0,162 

 

.875 Son 10 35,10 7,06 

Yopchagi sol ayak Ön 10 33,60 6,08  

9 

 

-0,000 

 

1.000 Son 10 33,60 7,04 
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Normal taekwondo antrenmanına devam eden taekwondocularda ön test son test 

sonuçlarına göre herman trainer ile alınan vuruş şiddeti kuvveti değerlerinde sağ ayakla yapılan 

tolyochagi tekniği ölçümlerinde (p=0,047; p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. Diğer vuruşlarda fark bulunmamıştır. 

 

 Sonuç ve Önerile   

Literatür incelendiğinde kan akımı kısıtlama antrenmanlarının kuvvet gelişimi üzerine 

etkisi ile ilgili farklı farklı bulgulara ulaşılmıştır. Ancak, taekwondo branşında ve teknik kuvvet 

ölçümüyle ilgili çalışmalara literatürde rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışmada 6 haftalık kan 

akımı kısıtlama antrenmanının teknik kuvvette, quadriseps ve dorsal fleksiyon kas kuvveti ve 

patlayıcı bacak kuvveti üzerine olumlu etkileri istatistiksel olarak bulunmuştur.  

Bu çalışmayla benzerlik gösteren antrenman etkisinin olumlu olduğu çalışmalar verilmiştir. 

Martin ve arkadaşları 5 haftalık KAK antrenmanı ve yüksek şiddette kuvvet antrenmanı 

etkilerini genç erkeklerde karşılaştırmışlar ve diz ekstansiyon kuvvetinde KAK antrenmanını 

yapan grupta daha fazla artış bulmuşlardır (Martin ve ark., 2013).  

12 hafta farklı yüklerle kan akımı kısıtlama antrenmanına katılmıştır (erkek 26-28 yaş). Sonuç 

olarak KAK antrenmanı yüksek basınçla yapılırsa daha yararlı olduğu sonucuna varılmıştır 

(Lixandrão, 2015).  

İyi antrenmanlı atletlerle 4 farklı grupta 7 haftalık kuvvet antrenmanları uygulanmıştır. 

Gruplardan birine geleneksel kuvvet antrenmanı, iki gruba geleneksel kuvvet antrenmanı ile 

birlikte KAK antrenmanı, son gruba ise sadece KAK antrenmanı uygulanmıştır. Sonuç olarak 

KAK grubunun dahil olduğu çalışmalarda kuvvet kazanımı daha fazla bulunmuştur. Diz üstüne 

uygulanan kan akımını kısıtmaya yarayan elastik bantlar antrenman çeşitliliği olarak antrenör 

ve sporculara önerilmektedir (Luebbers ve ark., 2014). 

 İyi antrenmanlı netbol oyuncusu (n = 30)  5 hafta diz fleksör ve ekstensör kaslarıyla 3 

farklı antrenman protokolü uygulanmıştır. İlk grup düşük şiddette maksimal tekrarlı (20% bir 

maksimal tekrarda) ve üst bacağa kan akımı kısıtlama basıncı yaklaşık 230 mmHg civarında 

olan 10 kişi, ikinci grupta hipoksik havanın oksihemoglobin seviyesini % 80 civarında tutulan 

10 kişi ve ekstra uyarıcı verilmeyen 10 kişiden üçüncü grup oluşturulmuştur. Antrenman şiddeti 

tüm gruplarda aynı tutulmuştur. Sonuç olarak kan akımı kısıtlama ile yapılan çalışmalarda 

kuvvet ve dayanıklılık artışı bulunmuştur. Geleneksel antrenmanlara alternatif olarak kan akımı 

kısıtlama antrenmanlarının kullanımı yararlı olacaktır şeklinde belirtmişlerdir 

(Manimmanakorn, 2013). 



403 

 

Kan akımı kısıtlama antrenmanının kol kuvveti üzerine etkisinin incelendiği bir 

çalışmada Lixandrao ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptıkları literatür tekrarı ve meta analizde 

yüksek şiddette kuvvet antrenmanı veya düşük şiddette KAK antrenmanı uygulayan sporcuların 

sonuçları tartışılmıştır. Yasuda ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kan akımı kısıtlama dinamik 

bench press hareketinde fark bulurken tek başına triseps ve pektoralis kas grubunda fark 

bulunamamıştır ( Yasuda ve ark., 2011). 

Çalışmamızla benzerlik göstermeyen bir çalışmada ise, genç bireylerde yapılan 8 

haftalık antrenman uygulamasında KAK grubuna %20 şiddette antrenman yaptırılırken diğer 

gruba maksimal ağırlığın %80 i alınarak antrenman yaptırılmıştır. Dinamik diz ekstansiyon 

kuvvetlerine bakılmış ve sonuç olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Laurentino, 

2012).  Kan akımı kısıtlama antrenmanında tekniklerin neredeyse tamamında gelişim 

gözlenmiştir. Kas kuvveti ölçümlerinde de olumlu değişimler görülmüştür. Bu sonuçlara 

bakıldığında uyguladığımız kan akımı kısıtlama antrenman yöntemleri antrenör ve sporculara 

önerilmektedir. 
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