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Değerli bilim insanları,  

7 – 8 Aralık 2019 tarihleri arasında Alba Ankara Hotel’de gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İktisadi İdari 
Bilimler ve Yerel Yönetimler Kongresi ile Uluslararası Tarım Ve Çevre Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde 
sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 

Öncelikle Yönetim Bilimleri başta olmak üzere belediyecilikten iş hukukuna, sosyal politikadan siyaset 
bilimine, maliyeden çalışma hayatı ve sendikacılık gibi birçok araştırma konusuna yer verilen Uluslararası 
İktisadi İdari Bilimler ve Yerel Yönetimler Kongresi’nde çeşitli disiplinler ve alanlardan birçok bilim insanını 
bir araya getiren bilimsel ortamın hazırlanmasına önemli katkılar sağlayan Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. 
Ayhan Aytaç ve Prof. Dr. Erdoğan Güneş’e en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Diğer bir taraftan aşılamadan hayvancılığa, iklim değişimlerinden planlamaya, pazarlamadan yöneylem 
araştırmalarına kadar çevre bilimleri ile ilişkili birçok konudaki bilimsel gelişmeler ışığında yeni teknik ve 
uygulamalar hakkında da tartışma ve görüş alışverişinde bulunduğu Uluslararası Tarım Ve Çevre Bilimleri 
Araştırmaları Kongresi’nde birbirinden değerli bilim insanlarının birikimlerini paylaşmalarına imkan 
sağlayan bilimsel ortamın oluşturulmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Güneş’e, Davetli 
Konuşmacılarımız Prof. Dr. Mustafa Talas ve Doç. Dr. Yener Ataseven’e en içten şükranlarımızı sunarız.  

Kongrelerimizde yer alan konular ile ilgilenen birçok araştırmacıya, nitelikli bir kaynak olacağı düşüncesiyle 
hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızı sunarken; Düzenleme, Yürütme ve Bilim Kurullarımızda görev almış 
olan tüm üyelerimizle birlikte gerek teknik, gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan 
ORP Danışmanlık’a teşekkür eder, 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Uluslararası İktisadi İdari 
Bilimler ve Yerel Yönetimler Kongresi ve 2. Uluslararası Tarım Ve Çevre Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde 
yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
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Distinguished Scientists, 

We are glad to be together with you at the International Congress on Economic and Administrative Sciences 
and International Congress on Agricultural and Environmental Sciences Research held at Alba Ankara Hotel 
on 7 - 8 December 2019.

We would like to express our deepest gratitude to the Co-heads of the Congress Prof. Dr. Ayhan Aytaç and 
Prof. Dr. Erdoğan Güneş who have made significant contributions in preparation of the scientific environment 
and bringing together many scientists from various disciplines and fields in the International Congress on 
Economic and Administrative Sciences which include many topics such as municipalism, labor law, social 
policy, political science, finance, working life and trade unionism, especially Management Sciences.

On the other hand, we would like to extend our sincere gratitude to the Head of the Congress Prof. Dr. Erdoğan 
Güneş and Guest Speakers Prof. Dr. Mustafa Talas and Assoc. Prof. Yener Ataseven who have made significant 
contributions in preparation of the scientific environment and bringing together many scientists from various 
disciplines and fields in the International Congress on Agricultural and Environmental Sciences Research 
which include topics related to environmental sciences such as inoculation, animal husbandry, climate change, 
planning, marketing and operations research. 

While offering you our congress book which we think it will be a qualified source for many researchers 
interested in the relevant topics of our congress, we would like to thank all the members of our Organization, 
Executive and Science Boards and ORP Counselling providing both technical and operational support and 
contribution. We wish you days full of health, happiness and success with the hope of being together again at 
the 2nd International Congress on Economic and Administrative Sciences and 2nd International Congress on 
Agricultural and Environmental Sciences Research which we plan to realize in 2020.

Regards.

CONGRESS ORGANIZATION BOARD
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KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa TALAS
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SEKRETERYA
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
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Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS
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Doç. Dr. Galip GÜNER – Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Halis Adnan ASLANTAŞ – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Hamdi DOĞAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. İlhan UÇAR – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim KAPLAN – Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Kemalettin DENİZ – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa YÜCEL – İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Nevzat TOPAL – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA – Nahcivan Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Recep DÜNDAR – İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Recep ÖZMAN – İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Recep ÖZKAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Salih ÖZKAN – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU – Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ülken ŞEN – Gazi Üniversitesi
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ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

(Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Çetin YAMAN
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Nurcan METİN
Doç. Dr. Yener ATASEVEN

BİLİMSEL SEKRETERYA
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Doç. Dr. Mihael KUYUCU
Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN
Dr. Öğr. Üye. Hasan ARISOY
 

SEKRETERYA
Dr. Öğr. Üye. Gökşen ARAS
Dr. Özdal KÖKSAL
Arş. Gör. Merve ÖZYILDIRIM
İsmail YAŞARTÜRK
Yusuf ÇUHADAR
 
HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN
Av. Mehmet AYDIN
Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN
Av. Rozerin Seda KİP
Av. Yasemin ÖZ
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BİLİM KURULU
Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Adrian BELL - ICMA Centre
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Habib AHMED - Durham University
Prof. Dr. Hassan SEDAGHAT - Virginia University
Prof. Dr. Jay BARNEY - University of Utah
Prof. Dr. Mara FACIO - Purdue University
Prof. Dr. Mahmut GÜLER - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Mike WRITH - IMPERIAL Centre London
Prof. Dr. Mustafa TALAS - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem BALKAYA - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Nurcan METİN - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Peter BARTLETT - University of Notingham
Prof. Dr. Robert E. HOSKISSON - RICE Business
Prof. Dr. SP KODHARI - MIT Sloan School
Prof. Dr. Sea Jin CHANG - Nus Business  School
Prof. Dr. Sevil YÜCEL - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Gökhan GÜNEY - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel BOZKURT - İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR - İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa HATİPLER - Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN - Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Orkan ÖZER - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Recep ERBAY - Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Yener ATASEVEN - Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Zugang LIU - Pen State Hazleton
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KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM
 

AÇILIŞ/OPENING
08ARALIK/DECEMBER 2019

 
KAYIT/REGISTRATION : 9:30 -17:30

 
 

09:30 – 09:45
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem

 
Açılış Konuşması/Opening Speech

Prof. Dr. ERDOĞAN GÜNEŞ
09:45 – 10:00

Konferans Başkanı (Chair of Conference)
 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
10:00 – 12:00

 
OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. ERDOĞAN GÜNEŞ

 
Prof. Dr. ERDOĞAN GÜNEŞ
Prof. Dr. MUSTAFA TALAS

Doç. Dr. YENER ATASEVEN
 
 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK
12:00 – 13:00
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SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION : 1
Tarih ve Saat/Dateand Time : 08.12.2019 – 13:00 – 14:30
Salon A/Saloon A                            
Oturum Başkanı(Head of Session)Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Orhan YÜKSEL, Volkan 
ATAV

FARKLI PH’ YA SAHİP TOPRAKLARDA ÇÖP KOMPOSTUNUN 
BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Afşin KOCAKAYA, Fatih 
ATASOY

NATIVE DOGS OF TURKEY

Alper DEMİRBUGAN ORMAN VARLIKLARININ EKONOMİK DEĞERLEMESİ

Alper DEMİRBUGAN KÖMÜR SAHALARININ REHABİLİTASYONU

Barbaros CİGA PEYZAJ PLANLAMA AÇISINDAN KARTAL İLÇESİ TOPLANMA 
ALANLARI VE YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Orhan YÜKSEL, Hüseyin 
EKİNCİ

YAŞLI NEHİR (MERİÇ) TERASLARI ÜZERİNDE YER ALAN BİR 
TOPRAK PROFİLİNİN ÖZELLİKLERİ

Seher AKYÜZ, Murat 
YILDIRIM

ÇANAKKALE İLİ ÖZBEK OVASI’NDAKİ İŞLETMELERDE 
YETERLİ VE KISITLI SU KOŞULLARINDA OPTİMUM BİTKİ 
DESENİNİN BELİRLENMESİ(POSTER SUNUM)

Şaban ESEN, Ramazan 
YAKAR

STRATEJİK BİR HAMLE OLARAK PİYASAYA GİRİŞLERİN 
ENGELLENMESİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Şaban ESEN, İlknur ASAR BİR STRATEJİ OLARAK HÂKİM DURUMUN REKLAMLAR 
YOLUYLA KÖTÜYE KULLANILMASI:

Sevil CANTÜRK KAOLİN PARTİKÜL FİLM UYGULAMASININ TRAKYA 
İLKEREN(V.VİNIFERA L.) ÇEŞİDİNİN SOFRALIK KALİTE 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
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1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE
YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ

OTURUM /SESSION : 2
Tarih ve Saat/Dateand Time : 08.12.2019 – 13:00 – 14:30
Salon B/Saloon B                            
Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Mustafa TALAS 

 

Duygu AĞAGÜNDÜZ

BESLENME ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR MODEL 
ORGANİZMA: DROSOPHİLA MELANOGASTER

Esra KAPLAN, Kaan 
KAPLAN, Halil 
KIZILASLAN

TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARET 
PROJEKSİYONLARI

Fırat Ege KARAAT ADIYAMAN KOŞULLARINDA BAZI KURUTMALIK İNCİR 
ÇEŞİT VE GENOTİPLERİNİN BAZI KURU MEYVE KALİTE 
ÖZELLİKLERİ

Kaan KAPLAN, Halil 
KIZILASLAN, Nuray 
KIZILASLAN

TÜRKİYE BAKLAGİL ÜRETİMİ VE FİYAT EĞİLİMLERİNİN 
BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Merve ÇATAL, Mustafa VAR KENTSEL YAYILMANIN SU HAVZALARI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ; BÜYÜKÇEKMECE HAVZASI ÖRNEĞİ

Musa RAHMANLAR, İzzet 
ARI

BELEDİYELERİN ÇEVRESEL ALTYAPI YATIRIMLARINDA 
YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM OLARAK SUKAP 
ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ

Musa KORKMAZ, Kemal 
ÇELİK

ÇANAKKALE MANDIRA SEKTÖRÜNÜN PEYNİR ALTI SUYUNU 
İŞLEME OLANAKLARI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ(POSTER SUNUM)

Şerife ÖZŞAHİN, Gülbahar 
ÜÇLER

YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA İŞÇİ DÖVİZLERİNİN ROLÜ: 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Murat KORKMAZ, Mustafa 
TALAS, Ayhan AYTAÇ, 
Giray Saynur DERMAN

DIŞ TİCARET VE DIŞ TİCARETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
ANALİZİ

Ayhan AYTAÇ, Murat 
KORKMAZ, Giray Saynur 
DERMAN, Mustafa TALAS

TÜRKİYE’DE KONUT SATIŞLARINA İLİŞKİN MEVCUT DURUM 
ANALİZİ

Mustafa TALAS, Giray 
Saynur DERMAN, Ayhan 
AYTAÇ, Murat KORKMAZ

OTOMOBİL SATIŞLARI VE SATIŞLARI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN ANALİZİ



XXII

07-08 ARALIK 2019
ALBA ANKARA HOTEL
www.tarimvecevrebilimlerikongresi.org
www.iktisadiidaribilimlerkongresi.org

1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ
ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE
YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ

07-08 ARALIK 2019
ALBA ANKARA HOTEL
www.tarimvecevrebilimlerikongresi.org
www.iktisadiidaribilimlerkongresi.org

1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ
ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE
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Giray Saynur DERMAN, 
Mustafa TALAS, Murat 
KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ

FİYAT ENDEKSİ ANALİZİ

OTURUM /SESSION : 3
Tarih ve Saat/Dateand Time : 08.12.2019 – 14:45 – 16:00
Salon A/Saloon A                
Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Hacer SERT

Hacer SERT OCCURENCE OF MICROFUNGI ON SARCOPHAGUS WITH 
CLINEA

Hacer SERT ECOLOGICAL TOURISM POTENTIAL OF SARILAR 
NEIGHBORHOOD (MANAVGAT, ANTALYA, TURKEY)

Emre TOPÇU REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION (ET0) ANALYSIS OF 
KARS STATION BY USING FAO PENMAN-MONTEITH AND 
TURC METHOD

Erva ESER A REVIEW OF GENETIC STUDIES IN TURKISH NATIVE 
CATTLE BREEDS

Afşin KOCAKAYA, Ceyhan 
ÖZBEYAZ

THE EFFECT OF COAT COLOUR ON RACE PERFORMANCE 
IN THOROUGHBRED HORSES

Fatih FAZLIOĞLU BIOCLIMATIC FACTORS IN LOCALITIES OF MAJOR CROP 
SPECIES IN TURKEY

M. Burak BÜYÜKCAN, Aysun 
İĞDECİ, İsmail KAVDIR

PREDICTION O F CHERRY TOMATO FRUIT COLOR USING 
FT-NIR SPECTROSCOPY

S. Tuğçe DAĞLIOĞLU, Simge 
SERTKAYA, Armağan KINAL, 
Melike BOR, Dinçer AYAZ

THE EVOLUATION OF GREEN UNIVERSITY RANKING- A 
CASE STUDY EGE UNIVERSITY, GREENMETRIC 2018

Hüseyin SELEN, İsmail KAVDIR PREDICTION OF FIRMNESS IN CHERRY TOMATOES 
USING FT-NIR REFLECTANCE SPECTROSCOPY*(POSTER 
SUNUM) 

Sümeyra Betül ŞAHİN, İslam 
SARUHAN

BAZI ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN SITOPHILUS 
ORYZAE L. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) ÜZERİNE 
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ(POSTER SUNUM)
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1. ULUSLARARASI İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER VE
YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ

OTURUM /SESSION   : 4
Tarih ve Saat/Dateand Time : 08.12.2019 – 14:45 – 16:00
Salon B/Saloon B                            
Oturum Başkanı (Head of Session)Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Osman KOMUT ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ VE 
PAZARLAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLER ÜZERİNE BAZI 
DEĞERLENDİRMELER

Uğur ÇAKMAKLI, Ersin 
GÜNGÖR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSKLERİN 
AĞIRLIKLANDIRILMASI (ORMAN DEPOLARI ÖRNEĞİ)

Yeter KÜÇÜKTOPÇU, 
Furkan Harun BAŞI, Şeyma 
YİĞİT, İslam SARUHAN, 
İzzet AKÇA

BEAVERİA BASSİANA İZOLATININ BAZI DEPO ZARARLILARI 
ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Zehra BOZKURT HAYVAN REFAHI, GIDA GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA

Zehra BOZKURT, Koray 
ÇELİKELOĞLU, Özlem 
GÜCÜYENER HACAN, 
Serdar KOÇAK, Metin 
ERDOĞAN, Mustafa 
TEKERLİ

ETÇİ KOYUNLARDA CANLI AĞIRLIK İLE HAYVAN REFAHI 
İLİŞKİSİ

Özlem GÜCÜYENER 
HACAN, Zehra BOZKURT

ATLARDA SOSYAL TEMAS EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU 
DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

Fatih ARICAN, Aykut 
SANCAKLI

DERİ ÜRETİM PROSESİ KAVALETO ATIKLARINDAN 
EKOLOJİK YÖNTEMLERLE BİTKİ BESİNİ GELİŞTİRİLMESİ 
VE TOPRAKSIZ TARIM BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ(POSTER SUNUM) 
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OTURUM /SESSION : 5
Tarih ve Saat/Dateand Time : 08.12.2019 – 16:10 – 17:30
Salon A/Saloon A                             
Oturum Başkanı (Head of Session) Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI

Beste KIR, Mehmet BAŞ KOKU PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARI 
ÜZERİNE ETKİSİ

Emine KOLBAŞI, Zübeyir 
BAĞCI
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KAOLİN PARTİKÜL FİLM UYGULAMASININ TRAKYA İLKEREN (V.vinifera L.) ÇEŞİDİNİN 
SOFRALIK KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Sevil CANTÜRK 

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

Öz: Üzümlerde tanenin fiziksel özellikleri ile kimyasal kompozisyonunun çevresel koşullara karşı oldukça 
hassas olduğu bilinmektedir. Özellikle kurak ekolojilerde yoğun güneşlenme ve yüksek sıcaklık koşulları, 
kaliteyi oluşturan ögeler üzerinde olumsuz etki oluşturabilmektedir. Bu çalışmada, Ankara koşullarında ye-
tiştirilen Trakya İlkeren üzüm çeşidinde kaolin partikül film (PF) uygulamasının sofralık kalite özellikleri 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tane tutumundan başlayarak haftada birer kez olmak üzere yaprak yüzeyine 
toplam 3 uygulama yapılmıştır. Sofralık özellikler kapsamında omca verimi, olgunluk ölçütleri (SÇKM, pH, 
titrasyon asitliği, olgunluk indisi), salkım ve tane özellikleri ile tane kabuk rengi değerlendirilmiştir. PF uy-
gulaması omca veriminde bir miktar artış sağlasa da istatistik düzeyde önemli bir etki belirlenmemiştir. Omca 
verimi kontrol grubunda 3.60 kg, PF uygulamasında ise 3.93 kg olarak belirlenmiştir. Olgunluk ölçütlerinden 
SÇKM ve olgunluk indisi PF uygulamasından olumlu etkilenmiştir. SÇKM kontrol grubunda 19.45 oB, PF 
uygulamasında 20.68 oB olarak belirlenmiştir. Kuru madde miktarının artışına bağlı olarak olgunluk indisi (%) 
de 30.30 (Kontrol)’dan 35.28 (PF)’e yükselmiştir. pH ve asitlik düzeylerinde önemli bir etki belirlenmemiştir. 
Salkım boyu ve salkım ağırlığında önemli artışlar sağlanmış, salkım boyu 17.14 cm (Kontrol)’den 19.02 cm 
(PF)’ye yükselirken, salkım ağırlığı 314.48 g (Kontrol)’dan 357.47 g (PF)’a yükselmiştir. Tane ağırlığı, tane 
eni, boyu ve tane sertliğinde önemli değişim belirlenmemiştir. Uygulama renk yoğunluğunun artışına da katkı 
sağlamıştır. Tane kabuk rengi CIRG indeksine göre kontrol grubunda “kırmızı”, PF uygulamasında “kırmızı-
viyole” olarak tanımlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, partikül film 
uygulamasının Ankara koşullarında yetiştirilen Trakya İlkeren çeşidinde sofralık özelliklerin geliştirilmesine 
katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: partikül film, çevresel stres, sofralık üzüm, kalite, Vitis vinifera L. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Üzüm tanesi, kimyasal kompozisyonu çevresel faktörlere karşı en hassas olan meyve türlerinden biridir. Bölge 
ve iklim koşulları, tanede birincil ve ikincil metabolitlerin sentezlenmesi ve biriktirilmesi üzerinde etkilidir. 
İklim koşulları içerisinde güneşlenme ve sıcaklık, asmanın metabolizması için temel ihtiyaçlardır. Bu iki pa-
rametrenin tane kompozisyonu ve metabolizması üzerindeki etkisi uzun yıllardır bilinmekte ve günümüzde 
de kaliteli sofralık ve şaraplık üzüm üretimi için birincil öneme sahip faktörler olarak değerlendirilmektedir 
(Spayd vd. 2002; Teixeira vd. 2013). Bağcılık açısından karasal iklim koşulları yağışların sınırlı olduğu, ol-
dukça sıcak ve kurak geçen orta uzunlukta bir vejetasyon periyodu sunmaktadır. Gece-gündüz sıcaklık farkları 
fazladır. Böyle ekolojilerde yoğun güneşlenme ve yüksek sıcaklık koşulları, kanopi içerisindeki sıcaklığı artı-
rarak karbon asimilasyonunu engellemekte ve vejetatif ve generatif gelişme arasındaki dengenin bozulmasına 
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yol açmaktadır. Böylece stres etkisi altında kalan asmalarda ürün kalitesi sınırlanmaktadır (Wahid vd. 2007). 
Orta Anadolu’da haziran başından eylül sonuna kadar etkili olan yüksek yaz sıcaklıkları bağları olumsuz et-
kilemektedir. Bu nedenle stres önleyici tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması, bağlardan beklenen ürün 
verim ve kalitesinin elde edilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla son yıllarda kimyasal 
içermeyen, yapraktan uygulanan kil içerikli yansıtıcı materyallerin kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 
yansıtıcı materyallerin stresi azaltmasına bağlı olarak birçok meyve ve sebze türünde verim ve kaliteyi olumlu 
etkilediği bildirilmektedir  (Yazıcı ve Kaynak, 2007; Puterka vd. 2000). Bağcılık alanında ise kaolin gibi stres 
önleyici materyallerin kullanımı daha sınırlıdır. Bu konuda yapılmış az sayıda çalışmada, partikül filmlerin 
kurak ekolojilerde tane bileşimi ve şarap kalitesini geliştirmeye katkı sağlayabileceği bildirilmektedir (Song 
vd. 2012; Coniberti vd. 2013; Lobos vd. 2015; Cantürk vd. 2019; Kök ve Bal, 2017). Ancak yapılan çalışmalar 
daha çok şaraplık üzümler üzerinde yoğunlaşmış, sofralık üzümler ve salkım ve tane özellikleri gibi sofralık 
karakterler üzerindeki etkiler henüz yeterli ölçüde paylaşılmamıştır. 

AMAÇ 

Bu çalışmada, kaolin partikül film uygulamasının Ankara koşullarında yetiştirilen Trakya İlkeren (V.vinifera 
L.) üzüm çeşidinin sofralık kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Üzüm tanesinin kompozisyonunun çevre faktörlerine karşı hassasiyeti çerçevesinde planlanan çalışmada, 
Ankara’da yoğun güneşlenme ve yüksek sıcaklık koşullarında yetiştirilen Trakya İlkeren üzüm çeşidinin ve-
rim ve sofralık kalite özelliklerinin geliştirilmesinde stres önleyici olarak kaolin partikül film uygulamasının 
etkilerinin araştırılması çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam dahilinde verim, salkım ve tanenin 
fiziksel özellikleri, olgunluk kriterleri ve tane kabuk rengi incelenmiştir.

YÖNTEM

Çalışma, 2018 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kalecik Bağcılık Araştır-
ma ve Uygulama İstasyonu’nda yetiştirilmekte olan Trakya İlkeren (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidi üzerinde yü-
rütülmüştür. Çeşide ait parsel 1103P ve 5BB anaçları üzerine aşılı olarak 1.5-3 m sıra arası ve üzeri mesafeler 
ile 2005 yılında tesis edilmiştir. Omcalara 80 cm gövde yüksekliğinde çift kollu kordon terbiye şekli verilmiş-
tir. Partikül film (PF) olarak kaolin içerikli “Screenduo” (CMM Inc.) ticari ismine sahip preparatın su ile hazır-
lanan %3’lük çözeltisi kullanılmıştır. Uygulamalara tane tutum döneminde başlanmış ve haftalık olarak toplam 
üç uygulama gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu (K) omcalara herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Deneme 
omcaları temmuz ayında bir kez sulanmıştır. Suda çözünebilir kuru madde değerinin 17-18◦Bx’e ulaşmasıyla 
17.08.2018 tarihinde hasat yapılmıştır. Hasat sırasında her omcanın ürünü tartılarak omca verimi belirlenmiştir 
(kg). Tanelerden elde edilen şırada olgunluk parametrelerinin ölçümü yapılmıştır. Suda çözünür kuru madde 
miktarı (SÇKM), şırada Atago Master-M refraktometre ile belirlenmiştir (oB). Titrasyon asitliği Mettler Toledo 
DL50 (Graphics) otomatik titratörde tartarik asit eşdeğeri esas alınarak hesaplanmış (gL-1), pH değeri ise şırada 
pH-metre ile belirlenmiştir. Olgunluk indisi SÇKM değerinin (oB) titrasyon asitliği değerine (%) bölünmesiyle 
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elde edilmiştir (%). Salkım ve tane ağırlıkları hassas terazide belirlenmiş, salkım boyu (cm) ve eni (cm) ölçül-
müştür. Salkım sıklığı OIV (204)’e göre değerlendirilmiştir (Anonymous, 2011). Tane eni (mm) ve boyu (mm) 
dijital kumpas ile, tane sertliği üzümsü meyvelere özgü 3.0 mm’lik prop kullanılarak penetrometre ile (Effegi 
FT02) ölçülmüştür (N). Tane kabuk rengi Konica Minolta CR200 renk ölçer ile L*, a*, b* renk düzleminde 
ölçülmüş, daha sonra hue açısı ve kroma değerleri hesaplanarak Carreño vd. (1996) tarafından tanımlanan 
CIRG indeksine dönüştürülmüştür. Çalışmada uygulama ve analizler üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 
Bulgular ortalama değerler ve standart hata ile birlikte sunulmuştur. İstatistik değerlendirmede varyans ana-
lizi yapılmış, istatistik önemlilik düzeyi %5 olarak dikkate alınmıştır. İstatistik değerlendirmeler için SPSS 
(Ver:13) paket programı kullanılmıştır.

BULGULAR

Çalışmada partikül film uygulamasının Trakya İlkeren çeşidinin kalite özellikleri üzerindeki etkisi Tablo 1., 
2. ve 3.’de sunulmuştur. PF uygulamasının omca verimi üzerindeki etkisi istatistik olarak önemli bulunmasa 
da, bir miktar artış sağlandığı görülmektedir. Çeşidin omca verimi 3.93 kg (PF) ve 3.60 kg (K) olarak belirlen-
miştir (Tablo1). Literatürde yapraklara partikül film uygulamasının omca verimini etkilemediği birçok yazar 
tarafından belirtmektedir (Cooley vd. 2008; Shellie ve Glenn 2008; Glenn vd. 2010; Brillante vd. 2016). Bu 
nedenle istatistik anlamda önemli bulunmamış olsa da, çalışmamızda elde edilen verim artışı  olumlu bir sonuç 
olarak değerlendirilmiştir. 

Salkım ağırlığı bakımından PF uygulaması istatistik olarak önemli artış sağlamıştır. PF uygulamasında 357.47 
g, kontrol grubunda ise 314.48 g  salkım ağırlığı elde edilmiştir. Benzer şekilde salkım boyunda da önemli 
artış sağlanmıştır. Salkım boyu 17.14 cm (K)’den 19.02 cm (PF)’e yükselmiştir. Salkım eninde sağlanan küçük 
artış ise önemli bulunmamıştır. Bulgular 15.61 cm (PF) ve 14.09 cm (K) olarak belirlenmiştir. Salkım sıklığı 
bakımından PF uygulamasının önemli etkisi belirlenememiştir. OIV 204’e göre görsel olarak değerlendirilen 
tüm salkımların sıklığı “5-orta” sınıfında yer almıştır. 

Tablo 1. Partikül film uygulamasının Trakya İlkeren çeşidinde verim ve salkım özelliklerine etkisi 

Uygulama Omca verimi (kg) Salkım ağırlığı (g) Salkım eni (cm) Salkım boyu (cm)

PF 3.93 ± 0.23 357.47a ± 17.20 15.61 ± 0.44 19.02a ± 0.45

K 3.60 ± 0.26 314.48b ± 8.22 14.09 ± 0.27 17.14b ± 0.22

Aynı sütunda farklı harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p≤0.05).   

PF uygulaması tane ağırlığı, tane eni ve boyu üzerinde olumlu etkiler yapmış, ancak artışlar istatistik düzeyde 
farklılık yaratmamıştır (Tablo 2). Tane ağırlığı kontrol grubunda 3.96 g olarak belirlenirken, PF uygulamasında 
4.34 g’a yükselmiştir. Tane eni ölçümleri 18.63 (PF) – 17.92 mm (K) arasında değişirken, tane boyu verileri 
17.87 (PF) – 17.40 mm (K) olarak belirlenmiştir. Tane sertliği ölçümleri de PF uygulaması ve kontrol grubu 
arasında benzer değerler vermiştir. Bulgular 4.34 (PF) ve 3.96 N (K) olarak belirlenmiştir. Bu konuda yapılmış 



5

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

önceki çalışmalarda PF uygulamasının salkım ve tane özellikleri üzerindeki etkisi farklılık göstermektedir. 
Shellie ve Glenn (2008), Viognier ve Merlot çeşitlerinde yaptıkları çalışmada partikül film uygulamasının sal-
kım ağırlığını etkilemediğini belirtmişlerdir. Tane ağırlığı bakımından Viognier’de önemli bir etki olmazken, 
Merlot çeşidinde artış sağlanmıştır. Diğer bir grup araştırmada ise partikül film uygulanan omcalarda salkım 
ve tane özellikleri bakımından önemli bir etkinin gözlenmediği belirtilmiştir (Brillante vd. 2016; Cantürk vd. 
2019; Shellie ve King 2013). Bu çalışmada, uygulamanın salkım ağırlığı ve boyu üzerindeki olumlu etkisi 
yanında, istatistiki önemde olmamakla birlikte tane özelliklerinde bir miktar iyileşme sağladığı sonucuna ula-
şılmıştır. 

Tane kabuk renginin değerlendirilmesinde CIRG indeksi hesaplanmış ve buna göre renk tanımlaması yapıl-
mıştır. PF uygulamasının tane kabuk rengini istatistik olarak önemli düzeyde geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
CIRG indeksi kontrol grubunda 3.74 değerini verirken, PF uygulamasında bu değer 4.13’e yükselmiştir (Tablo 
2). Renk tanımlamasına göre tane kabuk rengi kontrol grubunda “kırmızı”, PF uygulamasında ise “kırmızı-vi-
yole” sınıfında yer almıştır. Üzümlerde tane kabuk renginin ortaya çıkmasında toplam antosiyanin miktarı ve 
antosiyanin bileşenleri arasındaki oransal dağılımın doğrudan etkili olduğu bildirilmektedir. CIRG indeksi ise  
antosiyanin içeriğinin kabuk rengine yansıması olarak değerlendirilmektedir (Carreño vd. 1996; Cantürk vd. 
2015). Çalışmamızda antosiyanin miktarı belirlenmemiş olsa da, CIRG indeksindeki yükselme, PF uygulama-
sının tane kabuğunda antosiyanin birikimine katkı sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Önceki çalışmalarda da 
yoğun güneşlenme ve yüksek sıcaklık koşulları altında yapılan partikül film uygulamasının kanopi sıcaklığını 
düşürerek antosiyanin ve fenol biyosentezi üzerinde olumlu etkide bulunduğu bildirilmektedir. Bu çalışma-
lardan birinde, Kök ve Bal (2017), yaprak alma ve kaolin partikül film kombinasyonunun Hamburg Misketi 
çeşidinde toplam antosiyanin ve toplam fenol miktarını artırdığını bildirmiştir. Song vd. (2012) ise Merlot 
çeşidinde partikül filmlerin farklı sulama koşullarında toplam antosiyanin miktarını artırdığını bildirirken, 
Cabernet Sauvignon çeşidinde partikül filmlerin antosiyaninleri kontrole göre % 35 oranında artırdığı belir-
lenmiştir (Brillante vd. 2016). Beauty Seedless ve Tekirdağ Çekirdeksizi çeşitlerinde yapılan bir çalışmada 
partikül film uygulamasının her iki çeşitte de antosiyanin miktarı ile CIRG indeksini yükselttiği belirlenmiştir 
(Cantürk vd. 2019).

Tablo 2. Partikül film uygulamasının Trakya İlkeren çeşidinde tane özellikleri ve kabuk  
rengine etkisi 

Uygulama Tane ağırlığı 
(g)

Tane eni 
(mm)

Tane boyu 
(mm)

Tane sertliği 
(N)

CIRG 

PF 4.34 ± 0.16 18.63 ± 0.32 17.87 ± 0.31 4.34 ± 0.16 4.13a ± 0.09

K 3.96 ± 0.11 17.92 ± 0.27 17.40 ± 0.25 3.96 ± 0.11 3.74b ± 0.04

Aynı sütunda farklı harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p≤0.05).   

PF uygulamasının olgunluk ölçütlerine etkisi, daha çok SÇKM üzerine olmuştur. PF uygulamasında kontrol 
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grubuna göre önemli düzeyde yüksek kuru madde miktarı elde edilmiştir (Tablo 3). Ölçümler PF uygulama-
sında 20.68 oB, kontrol grubunda ise 19.45 oB olarak belirlenmiştir. Asitlikte bir miktar düşüş olsa da, önemli 
düzeye ulaşamamıştır. Aynı şekilde pH değerlerinde de farklılık belirlenmemiştir. SÇKM miktarının artışına 
bağlı olarak, olgunluk indisi PF uygulamasında önemli düzeyde yükselmiştir. Kontrol grubunda %30.30 de-
ğerini verirken, PF uygulamasında %35.28’e yükselmiştir. Song vd. (2012), Merlot çeşidinde partikül film 
uygulamasının farklı sulama düzeylerinde SÇKM, pH, asitlik ve olgunluk indisi üzerinde istatistik bir farklılık 
yaratmadığını belirtmektedir. Coniberti vd. (2013), Sauvignon blanc çeşidinde yaprak alma + partikül film 
kombinasyonunda olgunluk kriterlerinin değişmediğini bildirirken, Kök ve Bal (2017), Hamburg Misketi çe-
şidinde yine partikül film + yaprak alma kombinasyonunun asitlikte önemli fark yaratmadığını, ancak SÇKM 
miktarını artırdığını bildirmiştir. 

Tablo 3. Partikül film uygulamasının Trakya İlkeren çeşidinde olgunluk parametrelerine etkisi 

Uygulama SÇKM (oB) pH Titrasyon 
asitliği (gL-1)

Olgunluk 
indisi (%)

PF 20.68a ± 0.46 3.28 ± 0.03 5.89 ± 0.02 35.28a ± 1.10

K 19.45b ± 0.27 3.22 ± 0.06 6.43 ± 0.03 30.30b ± 0.81

Aynı sütunda farklı harf alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p≤0.05).   

SONUÇ

Bu çalışmada Trakya İlkeren üzüm çeşidinde kaolin içerikli partikül film uygulamasının salkımın fiziksel 
özellikleri ve kabuk renk yoğunluğu üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Sofralık anlamda önemli 
özelliklerden olan salkım ağırlığı ve boyunda önemli artışlar sağlanmıştır. Renk düzeyinde ise antosiyanin bi-
yosentezinin düzenlenmesi sonucu daha yoğun tane kabuk rengi elde edilmiştir. Diğer yandan omca verimi ve 
tanenin fiziksel özellikleri üzerindeki etkiler ise sınırlı düzeyde kalmıştır.  Olgunluk parametreleri yönünden 
sofralık kalite anlamında önem taşıyan SÇKM miktarının artması ise önemli bir sonuç olarak değerlendiril-
miştir. Çalışmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, partikül film uygulamasının Ankara 
koşullarında yetiştirilen Trakya İlkeren çeşidinde sofralık özelliklerin iyileştirilmesine katkı sağladığı sonucu-
na ulaşılmıştır.
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FARKLI pH’ YA SAHİP TOPRAKLARDA ÇÖP KOMPOSTUNUN BAZI TOPRAK 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Volkan ATAV1, Orhan YÜKSEL2

1 Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü-Kırklareli / Türkiye
2 Tekirdağ Namık Kemal Üni., Ziraat Fakültesi, Toprak Bil. ve Bitki Bes. Bölümü-Tekirdağ / Türkiye

Öz: Günümüzde belediye katı atıklarının bertaraf yöntemleri farklılık göstermektedir. Genel olarak geri dö-
nüştürülebilen materyallerin ayıklanmasından sonra, geriye kalan organik kökenli materyallerin kompostlan-
ması en çok tercih edilen yöntemdir. Böylece hem organik çöplerin miktarı azalmakta hem de organik madde 
ve besin elementlerince zengin bir toprak düzenleyici materyal elde edilmektedir. Saksı denemesi olarak yürü-
tülen bu çalışmada, çöp kompostunun farklı pH’ya sahip topraklarda bazı toprak özelliklerine etkisinin ince-
lenmesi amaçlanmıştır. Deneme farklı pH ya sahip 3 toprak, 4 kompost dozu (0, 5, 10, 15 t da-1/kuru ağırlık), 
3 tekerrürlü olarak toplam 36 saksıdan oluşmaktadır. İnkübasyon süresinin sonunda saksılardan alınan toprak 
örneklerinde bazı kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çöp kompostu uygulaması 
tüm topraklarda organik karbon, elektriksel iletkenlik (EC), kireç (CaCO3) içeriklerini attırırken hacim ağır-
lığı değerlerini düşürmüştür. Çöp kompostunun bu toprak özellikleri üzerine olan etkileri istatistiki olarak da 
önemli bulunmuştur. Topraklara uygulanan çöp kompostu toprakların organik karbon içeriklerini asit toprak-
larda yaklaşık 3, diğer topraklarda ise 2 kat arttırmıştır. Çöp kompostu pH’yı sadece asit topraklarda önemli 
düzeyde arttırmıştır. Toprakların tuz miktarları sınır değerleri aşmasa da kompost uygulaması toprakların tuz 
içeriklerini önemli düzeyde arttırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çöp kompostu yüksek organik madde içe-
riği nedeni ile toprak düzenleyicisi olabilecek bir materyaldir ve tarım topraklarında organik madde kaynağı 
olarak kullanımı teşvik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: çöp kompostu, toprak özellikleri, pH, organik karbon

1. GİRİŞ

Tarım topraklarının günden güne azalan organik madde ihtiyaçlarını karşılamak tarımsal alanda günümüzün 
önemli problemlerindendir. Bitki örtüsünün çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi ve kuraklık gibi etmenler nedeni 
ile tarım topraklarının sadece %10 kadarında organik madde içerikleri yeterli ve fazla düzeydedir (Eyüpoğ-
lu, 1999). Sağlıklı bir toprak ve iyi bir bitki gelişimi için gerekli olan organik maddenin miktar olarak son 
derece düşük düzeyde olması tarımcıları alternatif organik madde kaynaklarına yöneltmiştir. Belediye katı 
atıklarından elde edilen çöp kompostu organik madde kaynağı olarak tarımsal amaçlarla gelişmiş ülkelerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Çöp kompostları yüksek organik madde içerikleri nedeni ile hem topraklara 
toprak düzenleyici hem de yüksek besin elementi içeriği nedeni ile organik gübre etkisi yapmaktadır (Bahtiyar, 
1985:29-38). Bu şekilde günümüzde şehirlerin en önemli sorunlarından birisi olan katı atıklar organik toprak 
düzenleyici ve gübre olarak değerlendirilmiş olmaktadır. Bu işlem sonucunda aynı zamanda kompostlanabilen 
organik atıkların miktarı da azalmaktadır. Evsel nitelikli katı atıkların kompostlaştırılması sonucu %50 civa-
rında bir hacim azalması meydana gelebilir (Armağan ve Gülşen, 1999:419-426) . 
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Ülkemizde çöp kompostunun üretimi ve tarımsal amaçlarla kullanımı son derece azdır. 2016 verilerine göre 
toplanan belediye atık miktarı yaklaşık 32 milyon tondur. Toplanan bu atıkların sadece %0,5’i (146 000 ton) 
kompostlama tesislerine gönderilmiştir. Toplam Kompost üretimi son 10 yıl içerisinde giderek azalmıştır. 2006 
yılında 606 000 ton kapasiteli 4 tesiste 104 807 ton katı atık işlem görmüş ve 26 648 ton kompost elde edilmiş-
tir. 2016 yılında ise 424 000 ton kapasiteli 7 kompost tesisinde 140 467 ton atık işlem görmüş ve 20 000 ton 
kompost elde edilmiştir1. 

Çöp kompostlarının topraklara olan etkisini ortaya koymak ve önemine dikkat çekmek için yapılan bu çalışma-
da, çöp kompostunun farklı pH derecelerine sahip topraklarda, bazı toprak özelliklerine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM

3. Materyal

Denemede kullanılan topraklar Tekirdağ ili Muratlı ilçesi civarından alınmıştır. Bu toprakların alındığı yerlerin 
haritadaki konumları Şekil 1’de, koordinatları ve bazı analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

                                                                

Şekil 1. Toprak örneklerinin alındığı noktaların konumları

1  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24877
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Tablo 1. Denemede kullanılan toprakların bazı analiz sonuçları

Toprak No ve Koordinat pH EC 
(µS cm-1)

Organik 
Madde 
(%)

CaCO3

(%)
Tekstür (%)

Kum Silt Kil Sınıf

Toprak 1
(41°12’03’’N, 
27°28’43’’E)

5,25 125,00 1,05 - 63,24 10,72 26,04 SCL

Toprak 2 
(41°08’50’’N, 
27°27’38’’E)

6,70 189,00 2,88 0,71 37,24 34,72 28,04 CL

Toprak 3
(41°05’42’’N, 
27°36’43’’E)

7,62 205,00 1,95 4,86 32,24 23,72 31,2 CL

Çöp kompostu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz Geri Dönüşüm Tesisinden temin edilmiştir. Bu 
tesiste İstanbul genelinde toplanan organik içerikli evsel atıklar, kontrollü şartlar altında mikroorganizmalar 
vasıtası ile doğal olarak işlenmektedir. Atıklar, tünel kompostlaştırma tekniği ile aerobik fermantasyon ile iş-
lenmektedir2. Çöp kompostunun analiz değerleri Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2. Denemede kullanılan çöp kompostunun bazı analiz değerleri ve sınır değerler 

Parametre Çöp kompostu* Sınır değerler**

Nem (%) 14 < 30

Organik Madde (%) 46,44 > 35

pH 7,3 5,5-8,5

EC (µS m-1) 5,70 < 10

C/N - 10-30

CaCO3 (%) 11,02 -

* Denemede kullanılan çöp kompostunun deneme öncesi yapılan analiz değerleri

** Kompost Tebliği3

2  http://www.istac.istanbul/tr/temiz-istanbul/evsel-atiklar/kompost-geri-kazanimi
3  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-8.htm
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4. YÖNTEM

Toprak analiz yöntemleri

pH: Toprak-su süspansiyonunda (1:2,5) pH metre ile (US Salinity Lab. Staf., 1954), 

EC: Toprak-su süspansiyonunda (1:2,5) EC-metre ile (US Salinity Lab. Staf., 1954),

Organik madde (%): Smith-Weldon yöntemi ile (Nelson ve Sommers, 1996:961-1010)

Katyon değişim kapasitesi: Amonyum asetat (pH=7) yöntemi ile (Sumner ve Milner, 1996:1201-1229) 

%CaCO3: Scheibler kalsimetre yöntemi ile (Loeppert ve Suarez, 1996:437-474).

Tane büyüklüğü dağılımı (Tekstür): Hidrometre yöntemi ile (Gee ve Bauder, 1986:383-432)

Hacim ağırlığı: Kesek yöntemi ile (Blake ve Hartge, 1986:363-382).

Çöp kompostu analiz yöntemleri

Organik madde (Total) (%): Yanma kaybı yöntemine (LOI) göre çöp kompostunun 3 saat 650 oC’de yakıl-
ması sonucunda geriye kalan kül miktarından hesaplanarak belirlenmiştir (EAWAG, 1970), 

pH: Hacim esasından 1:5 kompost-saf su süspansiyonunda pH-metre ile belirlenmiştir (EAWAG, 1970)

Tuzluluk (EC) (µS m-1): Hacim esasından 1:5 kompost-su süspansiyonunda EC-metre ile belirlenmiştir (EA-
WAG, 1970). 

Kireç (CaCO3) (%): Scheibler kalsimetre yöntemi ile (EAWAG, 1970) belirlenmiştir.

5. Deneme planı, denemenin kurulması ve örneklemelerin yapılması 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yüksek tünel tünel serada kurulan deneme saksı dene-
mesi olarak yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre farklı pH’ya sahip 3 toprak çeşidi, 
4 çöp kompostu dozu (0, 5, 10, 15 ton da-1/kuru ağırlık) ve 3 paralel olmak üzere toplam 36 saksıdan oluşmak-
tadır. Yaklaşık 3 ay süren deneme sonunda bitki hasadının ardından topraklar hava kuru olarak kurutulmuş, 
hacim ağırlığı (db) analizi için agregatlar ayrıldıktan sonra dövülerek öğütülmüş ve 2 mm’lik elekten elenerek 
analizler için hazır hale getirilmiştir.

6. Verilerin istatistiksel analizleri

Deneme sonunda elde edilen verilerde, tesadüf parselleri deneme desenine göre TARİST istatistik paket prog-
ramı kullanılarak varyans analizi yapılmış, ortalamalar arasındaki farklar LSD testi ile belirlenmiştir (Steel ve 
Torrie 1960).
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7. BULGULAR ve TARTIŞMA

8. Organik Karbon

Topraklara uygulanan çöp kompostu üç toprakta da organik karbon (OC) miktarlarını dozlara paralel olarak 
arttırmıştır. Toprak 1’de kontrol dozunda %0,63 olan OC içerikleri 15 t da-1 kompost dozunda % 1,91’e yük-
selmiştir. Toprak 2 ve Toprak 3’de de aynı şekilde yükselişler görülmüş ve kontrol dozunda %2 ve % 1.43 olan 
OC değerleri sırasıyla % 3.02 ve % 2.29’a yükselmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Toprakların organik karbon içerikleri

Varyans analizi sonuçlarına göre çöp kompostu toprakların OC içerikleri üzerine üç toprakta da %1 düzeyin-
de önemli ve pozitif etkide bulunmuştur. Araştırmada kullanılan çöp kompostu yüksek organik madde (OM) 
içeriği (% 41) nedeni ile toprakların OC içeriğini arttırmıştır. Bastida ve ark., (2007) çöp kompostu uygulanan 
topraklarda 260 Mg ha-1 dozunda, OC miktarının 4,30 g kg-1’dan 12 g kg-1’a yükseldiğini belirtmiştir. 

9. Toprak Reaksiyonu (pH)

Çöp kompostu uygulaması düşük pH’ya sahip topraklarda pH’yı önemli düzeyde yükseltirken, orta ve yüksek 
pH’ya sahip topraklarda etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Toprakların pH değerleri

Genellikle çöp kompostu dozu ile toprak pH’sındaki artış orantılıdır. Çöp kompostu içeriğinde pH’yı yükseltici 
özelliklere sahip CaCO3 gibi bileşikler, mineralize karbon ile ligand değişimler sonucunda açığa çıkan OH- 
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iyonları ve Na+, Ca++, K+, Mg++ gibi katyonlar nedeni ile toprakların pH’sının yükseldiği söylenebilir (Mkha-
bela ve ark. 2005:57-67). Zheljazkov ve Warman (2004) iki toprakta yaptığı çalışmada kontrolde 5,33 ve 5,99 
olan pH değerlerinin 6,56 ve 6,61 e kadar yükseldiğini bildirmiştir. 

10. Toprak Tuzluluğu (EC),

Çöp kompostu uygulaması toprakların tuzluluğunu (EC) içeriklerini üç toprak çeşidinde de doz artışına para-
lel olarak arttırmıştır (Şekil 4). EC değerlerindeki bu yükselişler istatistiksel olarak da %1 düzeyinde önemli 
bulunmuştur.

Şekil 4. Toprakların tuz içerikleri

Topraklara çöp kompostu uygulamalarında dikkat edilmesi gereken unsurların başında çöp kompostunun tuz 
içeriği gelmektedir. Araştırmada kullanılan kompostun EC değeri 5,70 mS cm-1 dir. Bu değer oldukça yükse-
ktir ve toprakların tuz içeriğini arttırmıştır. Araştırıcılar topraklara uygulanan çöp kompostlarının toprakların 
tuz içeriklerini doz miktarına bağlı olarak arttırdığını bildirmişlerdir. Hernandez ve ark. (2015) çöp kompostu 
uygulamasının özellikle yüksek dozlarda toprakların EC’sini arttırdığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada artan 
dozlarda topraklara verilen çöp kompostu toprakların EC değerlerini arttırsa da en yüksek dozda bile tuzluluk 
sorunu yaratacak düzeye ulaşmamıştır. 

11.  Kireç (CaCO3)

Araştırma sonucunda elde edilen analiz sonuçlarına göre, çöp kompostu uygulaması üç toprakta CaCO3 içerik-
lerini arttırmıştır (Şekil 5). Yapılan varyans analizine göre bu artışlar Toprak 1 ve Toprak 3 de %1, Toprak 2 de 
ise %5 düzeyinde önemli ve pozitif bulunmuştur.
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Şekil 5. Toprakların CaCO3 değerleri

Topraklara uygulanan çöp kompostu yaklaşık % 11 CaCO3 içermektedir ve dolayısı ile toprakların kireç düzey-
lerini arttırmıştır. Bu artışlar kireç içermeyen asit karakterli toprakta (Toprak 1) kontrol dozuna göre yaklaşık 
2 kat, Toprak 2’de yaklaşık 1 kat, Toprak 3’de ise yaklaşık 0,5 kat bulunmuştur. Çöp kompostunun toprakların 
CaCO3 içeriklerini arttırdığı çeşitli çalışmalarla belirlenmiştir (Kluge ve Bolduan, 2001:225-228)

12. Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)

Topraklara uygulanan çöp kompostu Toprak 1’de belirgin, Toprak 2 ve Toprak 3’de ise hafif bir şekilde top-
rakların KDK değerlerini arttırmıştır. Bu artışlar, Toprak 1’de %1 düzeyinde önemli bulunurken, Toprak 2 ve 
Toprak 3’de istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Toprakların katyon değişim kapasitesi değerleri

Topraklara uygulanan çöp kompostu toprakların KDK değerlerini attırmıştır ancak bu artışlar sadece düşük 
KDK’ya sahip Toprak 1’de istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Çünkü bu toprakların pH değeri düşük 
olması yanında kil içerikleri de diğer topraklara göre düşüktür ve dolayısı ile KDK değerleri topraklara uygu-
lanan çöp kompostundan daha fazla olumlu olarak etkilenmişlerdir. Çöp kompostları yüksek miktarda organik 
madde içerirler ve bu nedenle öncelikle toprakların organik madde içeriklerini ve dolayısı ile de KDK’sını 
arttırırlar. Çünkü organik madde ile KDK arasında pozitif bir ilişki vardır. OM arttıkça KDK’da artar. Nortcliff 
ve Amlinger (2008:19-36), organik maddenin toprakların KDK değerlerini % 20 ile % 70 arasında arttırdığını 
belirtmişlerdir.
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13. Hacim ağırlığı (db) 

Deneme topraklarının hacim ağırlığı değerleri, topraklara uygulanan çöp kompostunun toprakların hacim ağır-
lığı değerlerini üç toprak çeşidinde de düşürdüğünü göstermektedir (Şekil 7). Bu değerler, çöp kompostunun 
toprakların hacim ağırlığı değerlerine Toprak 1 ve Toprak 3’de % 1, Toprak 2’de ise % 5 düzeyinde önemli 
negatif etkide bulunduğunu göstermiştir. 

Şekil 7. Toprakların hacim ağırlıkları

Çöp kompostu, bir görüşe göre organik maddenin daha iyi bir agregasyon sağlaması nedeni ile porozitenin art-
ması (Eibisch ve ark. 2015:31:39), bir diğer görüşe göre ise toprağın daha düşük yoğunluktaki organik madde 
ile karıştırılması nedeni ile karışımın ağırlığının azalması (Maylavarapu ve Zinati 2009:426-430) nedeni ile 
hacim ağırlığı düşmektedir.

14. SONUÇ

Topraklara tek seferde çöp kompostu uygulaması yapılan ve saksı denemesi olarak yürütülen bu çalışma da 
toprakların organik madde içerikleri asit topraklarda 3, diğer topraklarda 2 kat artış göstermiştir. Çöp kompost-
ları toprakların pH’sı üzerine asit topraklarda istatistiki olarak önemli etkide bulunurken, nötr ve alkali toprak-
larda istatistiksel olarak etkide bulunmamıştır. Önceki çalışmalara göre, genel olarak kompost düşük pH’ya 
sahip topraklarda pH’yı yükselterek etkide bulunmaktadır. Çöp kompostu KDK değerleri üzerine sadece asit 
topraklarda önemli etkide bulunmuştur. Burada KDK üzerine olan etkinin daha çok denemede kullanılan asit 
karakterli toprağın kil içeriğinin düşük olması ile ilgili olduğu söylenebilir. Çöp kompostu toprakların hacim 
ağırlığı değerlerine istatistiki olarak önemli etkide bulunmuştur. Topraklara uygulanan çöp kompostu toprak-
ların kimyasal ve fiziksel özelliklerini düzenleyici etkide bulunmuştur. Özellikle yüksek organik madde içeriği 
nedeni ile organik toprak düzenleyicisi olarak kullanılabilecek bir materyaldir. Topraklara çöp kompostu uy-
gulamasının düzenli olarak yapılması bu olumlu etkilerin sürekli olmasını sağlayacaktır. Ancak bu araştırmada 
kullanılan çöp kompostu yüksek oranda tuz içermektedir ve toprakların tuz içeriklerini istatistiki olarak (% 1) 
arttırmıştır. Bu nedenle çöp kompostlarının kullanımında, çöp kompostunun ağır metal ve tuz içeriklerinin göz 
önünde bulundurulması ve aşırı dozlardan kaçınılması gerekmektedir. 
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Abstract: Universities are expected to be the leader of innovation centers for education, training, research and 
knowledge transfer on sustainable development. In this context, Ege University has an active role in “Green 
University” studies. Ege University has taken important steps towards becoming a Green University with the 
studies it has carried out in recent years and has become one of the universities that guide other universities of 
our country with this experience. In this study, it was based on the 6 titles (energy, water, infrastructure, wastes, 
education, transport) which are identified in GREENMETRIC. The necessary data were collected from the 
relevant departments of Ege University in the light of the Greenmetric Questionnaire Guideline. The question-
naire form was filled out by the collected data and sent to the ranking system. In 2018 ranking, Ege University 
scored 5075 points and ranked 287th in 719 universities. In 2018, the EU ranked 8th among the universities in 
Turkey. In the frame of specific subjects, it has scored 1075 in Building and Infrastructure, 650 in Energy and 
Climate Change, 900 in Waste, 300 in Water, 1200 in Transportation, and 950 in Education and Research. Ege 
University has achieved high scores especially in “Buildings and Infrastructure” and “Transportation”. Ege 
University achieved high scores especially in “Buildings and Infrastructure” and “Transportation”. The results 
showed that the most critical points for Ege University were water and energy management plans.

Keywords: green university, sustainable campus, greenmetric

INTRODUCTION

Nowadays, we are faced with environmental problems such as the rapid depletion of our natural resources, air 
pollution and global warming due to the increase in the amount of greenhouse gases, the increase in the amount 
of solid and liquid waste, and drought. The concept of “sustainability” has emerged as a result of environmen-
tal improvement studies that started with the realization of these negativities over time. Sustainability focuses 
on providing current needs by preserving the economic, cultural, political, social and environmental resources 
available without compromising the ability of future generations to meet their needs (Arslan, 2019).

Education plays a major role in sustainable development. For the first time, the issue was dealt with at the 1972 
Stockholm Conference1. One of the most important initiatives in this regard is the Tallories Declaration, which 
was defined as the ten steps to be taken for sustainability as a result of the conference held in Tallories in 19902. 
This declaration is one of the most important foundations for sustainable universities.

According to the United Nations Environment Program (UNEP), since the universities face every environmen-
tal problem regarding the society they are within, they are small-scale indicators of environmental problems in 
the world. 1 Universities can be thought of as “small cities” seeking to provide sustainability due to their size 
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and the impact of activities on campus on the environment and society (Alshuwaikhat, 2008).

Therefore, although the main objectives of universities are education, research and reaching society, they also 
have important responsibilities as a living campus against resource consumption, carbon emissions and pol-
lution caused by wastes. In this context, many Environmental Sustainability Indexes are used. For assessing 
environmental management applications in campus, there are world-wide known and commonly used aca-
demic qualifying systems such as Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU), Global Re-
port Initiative (GRI), Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE), The Sustainability 
Tracking and Assessment Rating System (STARS), Adaptable Model for Assessing Sustainability (AMAS), 
Academic Ranking of World Universities (ARWU), Three dimensional University Ranking (TUR), Univer-
sity League Index, alongside Academic Ranking of World Universities (ARWU), The QS World University 
Rankings (QS WUR), Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) and National Taiwan 
University 3 Ranking (NTU Ranking) and also there is Environmental Performance Index (EPI) which shows 
the environmentalism levels of countries which the universities are in (Ozdogan, 2018).

Lauder and others conducted a critical review of the GreenMetric World University Ranking. The article shows 
how the methodological choices in the ranking are explained by the intended users, the objectives and the mis-
sion of the ranking. The analysis focuses on conceptual issues surrounding the meaning of sustainability and 
helps improve understanding of the term. Global campus sustainability ranking is emphasized.

Designing a global sustainability ranking for universities poses a number of real challenges. The most impor-
tant of these is that assessment and certification is not a goal in itself, but a tool for a purpose. A ranking can 
raise awareness, but this does not replace actions on the implementation of sustainability at university and it’s 
impact on society and it’s interaction with society. The measurement of sustainability should influence the 
ways in which activities performed over a period of time are rewarded and their degree of success (Lauder, 
2015).

The GreenMetric assessment method is the first of its kind as a global measurement system at the University 
of Indonesia (UI GreenMetric). In 2010, UI GreenMetric introduced a ranking system that evaluates sustain-
ability studies in university campuses. This ranking system is carried out with the participation of international 
universities through an online survey in order to profile the sustainability programs and policies of the universi-
ties in the world. The system is based largely on the declaration of the participating universities. Participation 
in GreenMetric is increasing every year. The Green Measurement system allows universities to see their weak-
nesses and strengths on the road to sustainability3.

OBJECTIVE

Ege University, which prioritizes environmental awareness in all activities of the university, conducts environ-
mental activities in this direction, aims to turn sustainability into a culture of life for its students and employees 
during and after the education and training period; has adopted the Sustainable Green Campus policy with a 
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holistic management approach that includes its students, academic and administrative personnel, media, local 
authority, businesses and other stakeholders of the campus.

Sustainable Green Campus aims;

•	 Maximizing environmental awareness among all students and staff on campus, 

•	 Serving as a model for the community and local stakeholders in terms of environmental sustainability and 
acting as a guide to becoming a Green City,

•	 Considering the campus as a live laboratory, ensuring that employees and students take an active part in 
environmental learning and environmental protection regardless of the branch of education,

•	 Strengthening stakeholder collaboration by reaching out to a wider social audience including schools, lo-
cal government, non-governmental organizations and industry,

•	 Acquisition of “Zero Discharge, Zero Waste, Zero Carbon Emission and Recycling” as a principle in 
development plans, design and development projects in central campus and surrounding university units,

•	 Setting environmental targets in line with the principle of “Zero Discharge” and measuring them effec-
tively, reporting and continuously improving these targets,

•	 Ensuring that students’ policies and practices for campus quality of life, diversity and equality are sup-
ported by environmental criteria,

•	 Realizing a campus life where cultural diversity blends with environmental values,

•	 Establishing a framework for cooperation with national and international universities on green campus.

SCOPE

In this study, an environmental sustainability assessment has been carried out in the case of Ege University. In 
this assessment, strengths and weaknesses of the university have been analyzed. In order to determine the over-
all situation Greenmetric ranking system was used and the top universities in the ranking were investigated. 
As a result of this study, a sustainability road map would be created to be a more successful university in the 
environmental sustainability studies.

METHOD

The Greenmetric evaluation criteria are grouped under six main titles and their percentage values are given 
according to their importance: 

1. Setting and Infrastructure (SI) (15%); to give basic information of the university policy for environmen-
tal sustainability
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2. Energy and Climate Change (EC) (21%); efficient energy usage, renewable energy usage policy, climate 
change adaptation etc. in the campus 

3. Waste (WS) (18%); recycling, hazardous, organic and packaging waste management

4. Water (WR) (10%); water conservation program of the university, water recycling

5. Transportation (TR) (18%); to reduce carbon emission and to increase bicycles and pedesterian paths

6. Education and Research (ED) (18%), courses, projects, activities to create environmental sustainability 
awareness3

The six main categories are divided into parameters according to their titles. In general, scoring is done ac-
cording to the suitability of the conditions determined in the parameters. Scoring of each parameter is done nu-
merically and these numerical data are evaluated statistically. In addition, additional information is requested 
beside categories and parameters. In some parameters, data can be entered by selecting more than one option. 
Some parameters must be calculated in order to be entered as data. The calculation details are based on the 
equations shown in the Green Metric Guide. The Green Metric system is being developed and continuously 
updated in the light of the feedback from the participants and the latest developments in the field (4). The all 
datas are collected according to the Greenmetric questionnaries and uploaded to the system. The universities 
get points  from the practices which performed under these topics and the ranking is determined with these 
scores for each year.

RESULTS

Ege University attended to Greenmetric in 2016 for the first time. It was ranked 337 out of 516 universities,  
343 out of 619 universities and 288 out of 719 universities in 2016, 2017 and 2018 respectively. The scores 
of the Ege University in these years were shown in Table 1.

Table 1. Scores of Ege University in 2016, 2017, 2018

Ranking Total 
score

Setting and 
Infrastructure

Energy 
and 
Climate 
Change

Wastes Water Transport Education

2016 337 3790 862 448 927 240 993 320

2017 343 4331 829 527 1128 120 1013 714

2018 287 5075 1075 650 900 300 1200 950
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In order to analyze the current situation of the University in the titles of education, water, waste, energy and 
climate change, transportation and infrastructure, the scores and success percentages obtained in each title 
were determined (Figure 1).

Figure 1. Percentages of criterias (Ege University)

As shown Figure 1., in the SI title 72% success was achieved. The high rate of green area in Ege campus was 
effective in the ranking. Preservation of the green tissue of the university would also contribute to the pres-
ervation of the biodiversity in the campus. In addition, it was important to prioritize more environmentally 
friendly practices in new constructions. Transport was another criteria that the university had high score. When 
compared to 2016, it was seen that the university increased its score on SI. It was interpreted that “Unibike” 
implementation, which was carried out within the scope of the “Pedestrian-Priority Green Campus ”project, 
was effective in reducing vehicle traffic and increasing green spaces on campus. 

To increase awareness should as critical as other technical actions. In the titles of education, it was shown that 
the score increased by years. The rise of the number of environmental publications, projects and activities had 
significant role to get higher score.  Students activities and groups also play a part to raise awareness. “Intro-
duction to University Life course” was important also for bachelor students to have information about sustain-
ability. Therefore, Ege University has decided to give “Zero Waste” and “Importance of Forest” as compulsory 
subject in the frame of sustainability education.

 “Zero Waste” has been crucial project in our country for two years and an important title in Greenmetric. Ege 
University has made an effort about wastes since 20117.Hazardous wastes have been managed and packaging 
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wastes have been recycled regularly. However, with a holistic approach and the goal of “Zero Waste”, organic 
wastes should be taken in consideration. Composting studies on organic wastes under the leadership of our 
Faculty of Agriculture would be a good practice for the best use of these wastes.

Figure 2. Comparison of Ege, ITU and Wageningen University rankings

 In 2018 ranking Wageningen University&Research (WUR) was the leader of the world and  Istanbul 
Technical University (ITU) was the leader in Turkey and places 67th (Fig. 2). Nottingham, California, Oxford, 
and Trent University followed respectively to WUR. WUR  could achieved the maximum scores for WS, WR 
and ED. When compared the top universities energy management, water management and the sustainability 
report which contains the sustainability goals of the university were remarked. The annual reduction targets for 
energy consumption and water consumption, following the amount of wastes were some parameters should be 
in reports. Short, medium and long term goals in the reports were also essential to fulfill the goals and to be suc-
cessful. For instance, WUR aimed to achieve 30% reduction in direct energy consumption in 2030 compared 
to 20054.On the other hand, Nottingham Trent University, was influenced by the 17 sustainable development 
goals of the United Nations and reflected these goals in the university strategy and projects5.The University of 
California Davis, prioritized water efficiency in its new buildings. They standardized their houses with LEED 
certified and efficient water pumps and to reduce the water flowing in the showers and toilets of these houses 
with new applications. California governor Jerry Brown called on residents to reduce water use by 20%. In 
response to this call, the University established a “Drought Response Action Plan in 2013, which includes 
activities to reduce water use by 20%.6
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Ege University was received in 6th place in ranking between 30 universities. ITU, Middle East Technical Uni-
versity, Zonguldak Bulent Ecevit University, Erciyes University and Ankara University were placed in better 
rankings. The common point of the universities in Turkey were water and energy management just as Ege Uni-
versity. Usage of renewable energy sources, energy efficient applications, rain water harvesting, wastewater 
treatment, analysis and to reduce of carbon footprint and water footprint should be sustainable ambitions for 
all universities in Turkey.

DISCUSSION

In this study the environmental sustainability ranking system was evaluated in the case study of Ege Univer-
sity. It has been seen that the most critical points for EU were water and energy management policy, plans 
and actions. In order to reduce carbon footprint of EU, energy efficiency applications should be emphasized 
in the buildings and renewable energy sources should be used actively. In the field of water management, it 
was necessary to make a water management plan including to use rain water, waste water and water resources 
more efficiently and to reduce our water footprint. Organic waste management was another point to should 
be considered. Composting would be a good practice for the best use of organic wastes. In this context, Ege 
University should effort in order to create more sustainable campus and aim to be a leader of the region in 
environmental sustainability studies.
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YAŞLI NEHİR (MERİÇ) TERASLARI ÜZERİNDE YER ALAN BİR TOPRAK PROFİLİNİN 
ÖZELLİKLERİ
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Öz: Bu çalışmada, Meriç nehrine yaklaşık 5,4 km uzaklıkta bulunan yaşlı alüviyal teraslar üzerinde oluşmuş 
bir toprak profilinin oluşumu ve özellikleri incelenmiştir. Profilden alınan toprak örneklerinde bazı fiziksel 
ve kimyasal toprak karakteristikleri belirlenmiştir. Ayrıca, toprak profilinin morfolojik özellikleri yanında, 
kalitatif detay kil analizleri ile bazı genetiksel ve kimyasal ayrışma oranları da incelenmiştir. Analiz sonuçla-
rına göre inceleme toprakları genellikle hafif asit ve nötr özelliktedir. Organik madde içerikleri genel olarak 
az ve çok az düzeydedir. Profilde tuzluluk sorunu bulunmamaktadır. Toprakların CaCO3 içerikleri %2,42 ile 
%0,12 arasında değişmektedir ve düşük, çok düşük düzeylerdedir. Katyon değiştirme kapasitesi (KDK) 30,55-
45,83 cmol kg-1 arasında değişmekte ve toprakların kil içeriklerine bağlı olarak artmaktadır. İncelenen toprak 
profilinde SiO2/Al2O3 oranları alt katmanlara doğru azalmaktadır. Bu durum profilde bir kil illuviasyonunun 
varlığına işaret etmektedir. Profilde SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 oranı özellikle Bt2 horizonunda azalmaktadır. 
Profilde CaO oranı tüm horizonlarda %1’in üzerinde bulunmuştur. Bu sonuçlar tüm horizonlarda dekalsifi-
kasyon işleminin devam ettiğini göstermektedir. Kimyasal Ayrışma İndeksi (CIA) değerleri 60,5-69,5 ara-
sında değişmektedir. Bu değerlere göre profil toprakları az ayrışmış topraklar sınıfındadır. Kalitatif detay kil 
analizlerinde primer alümino silikat minerallerinin baskın olduğu saptanmıştır. Kalitatif detay kil analizleri ve 
tüm horizonlarda saptanan düşük plajioklas ayrışma indeksi (PIA) değerleri bu profilde genel olarak ayrışma 
düzeyinin düşük olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Meriç nehri, toprak oluşumu, ayrışma oranları, nehir terası

1. GİRİŞ

Meriç havzası, Türkiye’de önemli tarımsal potansiyele bir havzadır. Havzada Meriç nehrinin yıllar içinde ge-
tirdiği ve taşkınlar sonucunda çevresine yığdığı sedimentler üzerinde oluşan alüviyal topraklar yer alır. Havza-
da en büyük alana sahip olan Edirne ilinde alüviyal ve hidromorfik alüviyal alanların toplamı ilin %16,43’ünü 
oluşturmaktadır (Anonim, 1). Yörede yetiştirilen en önemli tarımsal ürünler buğdaygiller, ayçiçeği ve çeltiktir. 
Edirne ili, Türkiye çeltik üretiminin %44’ünü karşılamaktadır (Hekimoğlu ve Altındeğer, 2019:11-16). Birim 
alandan en fazla ürünü almanın temel prensip olduğu günümüz tarım sistemlerinde, toprak önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu nedenle toprakları tanımak, özelliklerini bilmek, oluşumlarını anlamak toprakların amacına 
uygun ve etkili kullanılmasını sağlayacaktır. Toprak oluşumunda ana materyalin ayrışması önemli yer tu-
tar. Topraklarda ayrışmanın tanımlanması için çok sayıda indeks ortaya konulmuştur. Tüm indekslerin genel 
prensibi benzerdir ve (Ca, Mg, K, Na) bazik katyonlar ile Al ve Si gibi katyonlar arasındaki değişik oranla-
rın belirlenmesine dayanır (Mutlu, 2010:25-26). Kimyasal ayrışma indisleri ana element oksitlerinin molekül 
oranlarının kullanıldığı farklı formüller ile belirlenir. Burada her bir oksidin moleküler oranları, söz konusu 
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oksitlerin ağırlık yüzdesi kullanılarak kolaylıkla hesaplanabilir. Bu amaçla kullanılan çeşitli indisler vardır ve 
toprakların oluşumları hakkında bilgi verirler. Örneğin, “Chemical Index of Alteration- Kimyasal alterasyon 
indeksi” (CIA) Nesbitt ve Young, (1984:715-717) tarafından parçalanma ayrışma proseslerinin değerlendiril-
mesinde kullanılmıştır. Retallack, (1997:175), (CaO+MgO)/Al2O3 oranının topraklarda kirecin uzaklaşması-
na paralel olarak azaldığını belirtirken, Yaalon, (1997:157-169), Ap horizonunda yüksek (CaO+MgO)/Al2O3 

oranının, toz ve sekonder karbonatların dışarıdan katılımları ile arttığını savunmaktadır. Cangir ve Ekinci, 
(1991) Antalya’da kireç taşları üzerinde oluşmuş iki toprak profili üzerinde yaptıkları çalışmada, iki profilde 
de serbest Fe2O3 miktarının yüksek olmasının nedeni olarak yüksek oranda ayrışmayı göstermişlerdir. Mutlu, 
(2010:35-59), eski Konya gölü çevresinde yer alan teraslar üzerinde farklı yaşlardaki profillerde toprak gelişi-
mini incelediği çalışmasında ayrışma derecelerinin sayısallaştırılmasında CIA, CIW, WIP, PIA, baz/R2O3 gibi 
indeksler, bazı majör ve iz elementlere ait genetik oranlar kullanmıştır. Elde edilen bulgulara göre toprakların 
farklı yaşlı teraslar üzerinde oluşmalarına rağmen pedokimyasal aktivitelerinin oldukça benzer olduğunu or-
taya koymuştur. 

Bu çalışmada Meriç nehrinin yaşlı terasları üzerinde oluşmuş bir toprak profili incelenmiştir. Toprak mor-
folojik özellikleri, bazı fiziksel ve kimyasal toprak karakteristiklerinin kimyasal ayrışma indeksleri (CIA), 
CaO+MgO/Al2O3, SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 gibi bazı ayrışma oranları ve XRD detay kil analiz sonuçları ince-
lenmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmada Meriç nehri teraslarında açılmış bir toprak profili ve bu profilden horizon esasına göre alınan toprak 
örnekleri temel materyal olarak kullanılmıştır. Bunun yanında yöreye ait jeolojik, topoğrafik ve eski Toprak-su 
haritaları ile Google Earth görüntüleri kartografik materyal olarak kullanılmıştır.

Çalışma Edirne İli, Meriç ilçesi civarında yapılmıştır. Edirne İlinde işlenen tarım alanları 370948 hektar olup, 
tüm İl yüzölçümünün %61’ini oluşturmaktadır. Edirne ili genellikle soğuk bir iklime (karasal) sahiptir. Fakat 
bazı yıllarda ılık ve yağışlı, bazen de tamamıyla Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. İlin yıllık sıcaklık orta-
laması 13.5o ve ortalama yıllık yağış miktarı da 600 mm. civarındadır4.

4  www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Master/edirne.pdf
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Şekil 1. İnceleme profilinin konumu  

3. YÖNTEM

Araştırmada incelenen toprak profili, yaşlı alüviyal teraslar üzerinde nehire 5.4 km uzaklıktadır. Profilin yeri 
topoğrafik haritalar, toprak haritaları ve uydu görüntüleri yardımıyla belirlenmiştir (Şekil 1). Açılan toprak 
profilinde, Soil Survey Manuel (1993)’e göre morfolojik tanımlamalar yapılmış ve horizon esasına göre bozul-
muş toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örnekleri laboratuvar koşullarında kurutulduktan sonra öğütülüp 
2 mm lik elekten geçirilerek analizlere hazır hale getirilmiştir.

Toprak örneklerinde  yapılan analizlerde aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır.

pH: Toprak-su süspansiyonunda (1:2,5) pH metre ile (US Salinity Lab. Staf., 1954), 

EC: Toprak-su süspansiyonunda (1:2,5) EC-metre ile (US Salinity Lab. Staf., 1954),

Organik madde (%): Smith-Weldon Yöntemi ile (Nelson ve Sommers, 1996: 961-1010)

Katyon değişim kapasitesi: Amonyum asetat (pH=7) yöntemi ile (Sumner ve Milner, 1996:1201-1230)

%CaCO3: Scheibler kalsimetre yöntemine göre (Loeppert ve Suarez, 1996:437-474).

Tane büyüklüğü dağılımı (Tekstür): Hidrometre yöntemi ile (Gee ve Bauder, 1986: 383-412)

4. Total element oksit analizleri : Kanada’da bulunan ACME laboratuarlarında yaptırılmıştır. Bunun için 
total elementlerin oksit formları, 60 oC de kurutulan ve 80 mesh’lik elekten elenen 80 g’lık toprak örneklerin-
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de, XF700 prosedürüne göre Li2B407/LiBO2 füzyonu ile XRF de, Zirkonyum (Zr) ise elementel olarak (ppm) 
MA270-X işlemi ile 4 asit digestion-ICP-ES/ICP-MS analizi ile belirlenmiştir.

5. Kimyasal ayrışma indisleri aşağıdaki yöntemler ile belirlenmiştir.

Kimyasal alterasyon indeksi CIA= (100)[Al2O3/(Al2O3 + CaO +Na2O +K2O)], Nesbitt ve Young, 
(1984:715-717)’e göre

Kimyasal ayrışma indeksi CIW= (100)[Al2O3/(Al2O3 + CaO +Na2O)], Harnois, (1988:319-322)’e göre

Bazlar/R2O3= (MgO+CaO+Na2O+K2O)/(TiO2+Fe2O3+Al2O3), Birkeland, (1999:1-285)’ a göre. 

Kil mineralojisi analizleri: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA), X-Işını Kırınımı (XRD) 
yöntemine göre yapılmıştır. Bu yönteme göre kil örneklerinin standart (2o-70o arası), normal (2o-30o arası), eti-
len glikol (2o-30o arası), 300 oC ısıl (2o- 30o arası) ve 550 oC ısıl (2o-30o arası) işlem çekimleri yapılarak XRD 
difraktogramları üzerinden ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılmıştır.

6. BULGULAR

Araştırma topraklarının bazı kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları Tablo 1 de sunulmuştur. Buna göre inceleme 
toprakları genellikle hafif asit ve nötr özelliktedir. Toprakların organik madde içerikleri %2,09-0,08 arasın-
dadır ve Ap horizonunda nispeten yüksek olup derinlikle azalmaktadır. Toprakların tuz içerikleri en yüksek 
Ap katında 1,14 dS m-1 bulunmuştur. Toprakların CaCO3 içerikleri %2,42 ile %0,12 arasında değişmektedir. 
Katyon değiştirme kapasitesi (KDK) 30,55-45,83 cmol kg-1 arasında değişmekte ve toprakların kil içeriklerine 
bağlı olarak artmaktadır. Topraklar genel olarak kil (C) ve Kil tın (CL) tekstür sınıfındadır. Argillik horizonda 
(Bt2) kil miktarı %50’yi aşmadığı saptanmıştır. 

Tablo 1. Araştırma topraklarının bazı kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları 

Horizon Derinlik pH EC
dS 
m-1

OM
(%)

KDK
cmol 
kg-1

CaCO3

(%)
Tekstür
(%)

Tekstür
Sınıfı

Silt
/
kilKil Silt Kum

Ap 0-10 6,53 1,14 2,09 30,35 0,56 30,45 28,29 41,26 CL 0,93

A2 10-27 6,79 1,12 0,82 31,13 0,79 35,78 25,31 38,91 CL 0,71

ABg 27-43 6,8 0,45 0,92 31,70 0,20 35,79 26,35 37,86 CL 0,74

Bt1 43-85 7,05 0,31 0,62 38,61 0,48 47,02 25,77 27,21 C 0,64

Bt2 85-130 6,79 0,52 0,61 45,83 0,63 53,65 28,04 18,31 C 0,52

2Ass 130-165 7,24 0,54 0,72 42,78 0,59 44,14 28,45 27,41 C 0,55

2Cg 165+ 7,19 0,33 0,08 31,04 0,99 36,87 15,98 47,15 SCL 0,43
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Araştırma profiline ait horizonların X-Işını Kırınım Yöntemi ile yapılan Kalitatif Detay Kil Analizi sonuçları 
Şekil 2 de sunulmuştur. Buna göre genel olarak incelenen Profilde primer alümino silikat mineralleri (kuvars, 
feldspatlar, mika grubu mineraller ve amfibol grubu gibi) baskın durumda olduğu belirlenmiştir. 

   Ap      Bt1

  

                                Bt2      2Ass

  

                                            2Cg

Şekil 2. Ap, Bt1, Bt2, 2Ass ve 2Cg horizonuna ait XRD difraktogramları
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7. SONUÇ

Topraklarda kimyasal ayrışmanın yoğunluğu CIA (kimyasal ayrışma indeksi) ve PIA (plajioklas ayrışma in-
deksi) gibi kimyasal ayrışma indisleri veya minerallerin SiO2/Al2O3, CaO/ZrO2 ve SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 
gibi mineral ayrışma oranları tarafından belirlenebilir (Gerrard 1981:1-263; Harnois 1988:319-322). İncelenen 
profilin yüzeydeki A horizonlarının altında, kil illuviasyonu sonucu oluşmuş argillik horizona sahip olduğu, 
daha alt kısımlarda ise kayma yüzeylerine sahip 2Ass horizonlarını içerdiği saptanmıştır. Profilin alt katmanla-
rına doğru SiO2/Al2O3 oranlarında bir azalmanın mevcut olduğu saptanmıştır (Tablo 3). Toprak profillerinde bu 
oranlarda alta doğru saptanacak bir azalma, silisyumun alta doğru yıkanmakta olduğunu ve bir kil hareketinin 
ve sonucunda kil illuviasyonunun varlığını göstermektedir (Verstraeten ve Sevink 1979:269-280). Nitekim bu 
profilin morfolojik tanımlamasında kil illuviasyonu sonucu oluşmuş bir argillik horizon saptanmış olup söz 
konusu oranlardaki azalma da bunu doğrulamaktadır. İncelenen profil genç teraslara oranla nehirden oldukça 
uzak mesafede ve daha yüksek rakımda oluşmuştur. Sidhu ve Sehgal (1976:191-201), Hindistandaki Penjab 
ovası alüviyal teraslarında yaptıkları bir çalışmada, nehirden uzaklık artıkça profil gelişiminin de ilerlediğini 
ortaya koymuşlardır. Topraklarda SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 oranında özellikle B horizonlarında meydana gelen 
bir azalmanın ise yerinde ayrışmanın (in situ) bir göstergesi olabileceğini söylemek mümkündür (Colman 
1982). İncelenen profilde özellikle Bt2 horizonunda söz konusu oranda bir azalma görülmektedir. Bu duru-
mun, anılan horizonda kil illuviyasyonunun yanında bir miktar yerinde ayrışmanın varlığına da işaret ettiği 
söylenebilir. 

Alüviyal toprakların tabakalı yapı göstermeleri, geçmişten günümüze sediment taşınmaları nedeniyle gömülü 
horizonlar içermelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada da söz konusu profilde litolojik durum görülmüş olup 
altta bir gömülü 2A horizonu saptanmıştır. Wagner ve ark. (2007:247-260), silt/kil oranlarını kullanarak bu 
oranlardaki ani değişimlerin ayrışmanın derecesini belirlemek ve ana materyalin etkisini göstermek için kul-
lanılabileceğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada incelenen profil yaşlı teras üzerinde bulunduğu için silt/kil oranı 
nispeten düşüktür. 

Retallack (1997:1-175) CaO+MgO/Al2O3 oranlarında alta doğru düzenli bir azalmanın dekalsifikasyon işle-
minin varlığını gösterdiğini belirtmiştir. İncelenen profilin CaO+MgO/Al2O3 oranlarına bakıldığında, bu oran-
larda Bt horizonlarına doğru bir azalmanın olduğu, ancak söz konusu oranın 2A horizonunda tekrar arttığı gö-
rülmüştür (Tablo 4). Bu sonuç, söz konusu oranda alta doğru düzenli bir azalma olmamakla birlikte, incelenen 
profilin nehre uzak konumda bulunduğu göz önüne alınırsa, yaşlı profil olduğunu ve bu nedenle de önemli 
derecede bir dekalsifikasyon işleminin mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Wagner ve ark. (2007:247-
260), toprak profillerinde CaO oranının %1’in altına düştüğünde profilde dekalsifikasyon işleminin tamamlan-
mış olacağını bildirmektedir. İncelenen profillde CaO oranı tüm profillerde %1’in üzerinde bulunmuştur. Bu 
durum profilde dekalsifikasyon işleminin devam ettiğini göstermektedir. 

CaO/ZrO2 oranlarına bakıldığında bu oranın alta doğru bükülmeler gösterdiği görülmektedir. Bu durum söz 
konusu profilin üniform ana materyaller üzerinde oluşmadığını göstermektedir. Nitekim Sidhu ve Sehgal 
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(1976:191-201) söz konusu oranın alüviyal toprak profillerinde alta doğru keskin bükülmeler gösterdiğini ve 
bunun doğal olarak fazlaca tabakalanmaya sahip olmalarından kaynaklandığını ifade etmektedir.  

Tablo 2. Araştırma topraklarının total mineral oksit analiz sonuçları

Horizon Derinlik LOI Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Sr TiO2 SUM Zr

% ppm

Ap 0-10 5,45 12,90 1,96 0,03 3,46 1,83 0,86 0,11 1,90 0,109 70,30 0,022 0,66 99,87 47,0

A2 10-27 4,70 13,40 2,04 0,02 3,76 1,82 0,96 0,12 1,89 0,105 69,90 0,021 0,65 99,73 49,9

ABg 27-43 4,05 13,70 2,07 0,02 3,81 1,79 1,02 0,13 1,92 0,052 70,50 0,020 0,64 99,84 50,1

Bt1 43-85 4,53 14,60 1,91 0,03 4,50 1,62 1,24 0,13 1,71 0,039 69,00 0,018 0,71 100,12 52,5

Bt2 85-130 5,35 15,60 1,84 0,03 5,17 1,61 1,51 0,12 1,56 0,038 66,50 0,019 0,73 100,18 62,8

2Ass 130-165 4,89 15,10 1,91 0,03 4,84 1,63 1,42 0,10 1,63 0,036 67,40 0,018 0,72 99,80 58,0

2Cg 165+ 4,24 15,10 1,69 0,04 4,85 1,84 1,17 0,06 1,58 0,024 68,80 0,019 0,79 100,28 58,7

Tablo 3. Araştırma topraklarının jeokimyasal ayrışma oranları

Horizon Derinlik TiO2

/

ZrO2

SiO2 

/

Al2O3

PIA CaO+MgO/

Al2O3

SiO2/Al2O3+

Fe2O3+TiO2

CIA CaO+MgO

/

Al2O3

SiO2/Al2O3+

Fe2O2+TiO2

CaO

/

ZrO2

Ap 0-10 104,8 5,45 48,1 0,219 4,130 62,2 -10,08 61,52 311,1

A2 10-27 97,0 5,22 50,9 0,224 3,925 60,5 -10,40 60,91 304,5

ABg 27-43 95,5 5,15 54,3 0,226 3,884 67,0 -10,61 61,25 309,0

Bt1 43-85 100,0 4,73 56,2 0,216 3,483 66,5 -11,45 59,61 269,0

Bt2 85-130 85,9 4,26 57,3 0,215 3,093 69,5 -12,25 56,80 216,5

2Ass 130-165 92,3 4,46 58,2 0,221 3,262 68,8 -11,77 57,86 244,9

2Cg 165+ 100,0 4,56 57,4 0,189 3,317 66,4 -12,24 59,34 213,9

Kimyasal ayrışma indeksi (CIA), Nesbitt ve Young, (1984:715-717) tarafından parçalanma-ayrışma işlemleri-
nin değerlendirilmesinde kullanmışlardır. CIA değeri kimyasal ayrışma ile Ca, Na ve K gibi bazik katyonların 
minerallerden ayrılması ve uzaklaşması işlemine dayanmaktadır ve ayrışma - parçalanma ile birlikte artış 
göstermektedir. Aynı zamanda toprak profilinde Bt horizonu parçalanma ve ayrışma yönünden Ap horizo-
nundan daha ileri düzeyde bulunmuştur. Teras seviyesinin yüksek olduğu yerlerde indis değeri daha yüksek, 
alçak teras seviyelerinde ise daha düşük bulunmuştur (Wagner ve ark. 2007:247-260). İleri derecede ayrışmış 
ve bolca kaolinit içeren killer veya gibsit gibi mineralleri içeren toprak ve sedimentlerde CIA değeri 100’dür. 
Ayrışmamış üst kaya kabuğu için ise 50’dir (Fedo ve ark. 1995:921:924). CIA değerleri ayrışma durumuna 
göre, çok az ayrışmış (50-60), az ayrışmış (60-70), orta derecede ayrışmış (70-80), ileri derecede ayrışmış (80-
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90) ve aşırı ayrışmış (90-100) olarak sınıflandırılabilir (Nesbitt ve Young 1982:715-717). Buna göre incelenen 
profil topraklarının CIA değeri 60 70 arasında olup az ayrışmış topraklar sınıfında yer almaktadır (Tablo 3). 

PIA, plajiyoklasların alterasyon derecesinin ortaya konmasında kullanılan ve jeolojik yaş ile uyumluluk sunan 
bir indekstir. Bu çalışmada PIA indeksi de feldspatların alterasyonunun ileri düzeye ulaşmadığını göstermek-
tedir (Millot 1970). 

Profil topraklarının XRD analizleri tüm horizonlarda primer alümino silikat minerallerinin (kuvars, feldspatlar, 
mika grubu mineraller ve amfibol grubu gibi) bulunduğunu göstermiştir. Bu durum topraklarda genel olarak 
ayrışmanın eksikliğini göstermektedir. Profilin tamamında saptanan smektit grubu minerallerin kolay yıkanan 
bazların az da olsa ortamı terk etmesiyle oluştuğu görülmüştür. İncelenen profillerde yüksek taban suyuna bağ-
lı olarak stagnik özellikler de göze çarpmıştır. Özellikle profilde gözlenen renk benekleri bu toprakların uzun 
süre yaş koşullar altında kaldığını göstermekte olup bu durum morfolojik profil tanımlamasında saptanan gley 
horizonlarla da doğrulanmaktadır.

Araştırma profiline ait horizonların X-Işını Kırınım Yöntemi ile yapılan Kalitatif Detay Kil Analizi sonuçla-
rına göre profilde genel olarak primer alümino silikat mineralleri (kuvars, feldspatlar, mika grubu mineraller 
ve amfibol grubu gibi) baskın durumdadır. Bu durum yukarıda açıklandığı gibi söz konusu topraklarda genel 
olarak ayrışmanın eksikliğini ortaya koymaktadır. 
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BEAVERİA BASSİANA İZOLATININ BAZI DEPO ZARARLILARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN 
BELİRLENMESİ

Yeter KÜÇÜKTOPÇU1, Furkan Harun BAŞI1, Şeyma YİĞİT1, İslam SARUHAN1,  İzzet AKÇA1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Samsun / Türkiye

Öz: Bu çalışmada Xylosandrus germanus’dan elde edilen Beaveria bassiana (TR 217) izolatının depolanmış 
ürünlerde önemli kayıplara neden olan 4 türe (Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae (L.)  (Coleopte-
ra: Curculionidae), Tribolium castaneum (Herbst), Tribolium confusum (Duval) (Coleoptera: Tenebrionidae)) 
karşı biyolojik etkinliği belirlenmiştir. Çalışmada 9 cm çapında petriler kullanılmış, her bir petriye 10’ar adet 
ergin konulmuş ve deneme 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan izolatın 1×108 konidi ml−1 
süspansiyonu petri başına 2 ml olacak şekilde zararlının üzerine pülverize edilmiştir. Çalışma 24oC de, tama-
men karanlık inkübatörde ve %65±5 bağıl nemde (RH) yürütülmüştür. Çalışma 10 gün boyunca takip edilerek 
ölü bireyler not edilmiş ve yüzde ölüm oranları belirlenerek, ortalamalar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır 
(P<0.05). Çalışma sonucunda Lethal Time (LT50 ve LT90) değerleri hesaplanmıştır.  LT50 değerleri; S. granarius 
için 6,86 gün; S. oryzae için 5,32 gün T. confusum için 14,89 gün ve T. castaneum, 14,96 gün olarak, LT90 de-
ğerlerinde ise; S. granarius. için 9,12 gün; S. oryzae için 8,26 gün T. confusum için 21,10 gün ve T. castaneum 
23,10 gün olarak belirlenmiştir.  Çalışmanın sonucunda B. bassiana izolatının S. granarius %92,5 ve S. oryzae 
%90 oranında etkili bulunurken; T. confusum %12,5 ve T. castaneum %17,5 oranıyla çok etkili bulunmamıştır. 
Sonuç olarak B. bassiana izolatı S. granarius ve S. oryzae için yüksek oranda etki göstererek zararlıların mü-
cadelesinde kullanılabilecek ümit var izolat olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Beauveria bassiana, Sitophilus oryzae, Sitophilus granarius, Tribolium confusum, Tribo-
lium castaneum, Entomopatojen

1. GİRİŞ

Tahıllar,  dünya nüfusunun beslenmesinde besin kaynağı olarak başta gelmektedir. Besin değerlerinin yüksek 
olması ve yetiştirilme kolaylığından dolayı ülkemizin vazgeçilmez temel besin kaynaklarından olup beslen-
medeki yeri oldukça önemlidir. Ülkemizde 20 milyon ton buğday; 34,4 milyon ton diğer tahılların üretimi 
yapılmıştır (Tüik, 2018).

Tahıl ürünleri hemen tüketilemeyen tarımsal ürünlerin başında gelmektedir ve depolanmaktadır. Tahıllar bir 
sonraki hasat dönemine kadar veya daha uzun bir süre kaliteleri bozulmadan korunması gereken ürünlerdir 
ve depolama işlemi uygun şekilde yapıldığında kalite kaybı olmaksızın tahıllar uzun süre muhafaza edilebil-
mektedir (Loewer ve ark., 1994). Bu saklama ve depolama sırasında önlem alınmazsa bazı depo zararlılarının 
saldırısına uğrarlar ve bunlar önemli derecede kayıplara sebep olurlar. Sitophilus spp., Tribolium spp., Plodia 
interpunctella (Hübner), Rhyzopertha dominica (Fabricius), Oryzaephılus surinamensis (L), ve Ephestia kueh-
niella (Zell.) depolanmış tahılların bazı önemli zararlılarıdır (Emekçi ve Ferizli, 2000).  Bitkisel üretimde çe-
şitli organizmaların neden olduğu kayıp ortalaması dünya geneli için %25–30 olarak belirtilmektedir (Uygun, 
2013). Ürünlerde oluşan bu kaybı önlemek veya en aza indirmek için, kültürel önlemler, fiziksel-mekaniksel 
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mücadele, kimyasal mücadele, biyolojik mücadele ve entegre mücadeleden yararlanılmaktadır. Kimyasal mü-
cadele bu yöntemler arasında ilk sırada yer almaktadır. Ancak kimyasal mücadelenin bilinçsizce uygulanması 
sonucunda ise birçok olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit edebilmekte, doğa-
daki yararlı canlıların yok olmasına ve dolayısıyla doğal dengenin bozulmasına neden olabilen bu mücadeleye 
alternatif yeni methodlar üretilmesi gerekmektedir. Bu alternatif methodlardan bir tanesi de, entomopatojen 
fungusların kullanımı olup, bu funguslar doğada birçok böcek popülasyonunda önemli bir baskı unsuru olarak 
yer almakta olup ve dünya genelinde entomopatojen funguslardan oluşan birçok ticari preparat üretilmektedir 
ve bunlar bazı zararlıların mücadelesinde kullanılmaktadır (Goettel ve ark., 2005). Entomopatojen organizma-
lar arasında entomopatojen funguslar daha geniş bir konukçu dağılımına sahiptir ve Hemiptera, Coleoptera, 
Diptera ve Lepidoptera takımlarında daha fazla enfeksiyon yaptıkları bildirilmiştir (Deacon, 1983). Depo za-
rarlısı coleopterlere karşı yapılan çalışmalar sonucunda, bu zararlıların biyolojik mücadelesinde oldukça ümit 
vaat ettikleri sıklıkla rapor edilmiştir (Rice and Cogburn, 1999; Cherry ve ark., 2005; Kavallieratos ve ark., 
2014). Bu çalışmalarda en fazla Beauverıa bassiana üzerinde yoğunlaşıldığı gözlemlenmiştir. Depo zararlıla-
rının mücadelesinde fungusların kullanılmasına yönelik çalışmalar arasında uzun süre etkinliklerine yönelik 
çok az sayıda yayın yer almaktadır (Wakil ve ark., 2012; Batta, 2004; 2008).

Bu çalışmada da Xylosandrus germanus’dan elde edilen Beaveria bassiana (TR 217) izolatının depolanmış 
ürünlerde önemli kayıplara neden olan 4 türe (Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum, 
Tribolium confusum) karşı biyolojik etkinliği belirlenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Materyal 

2.1.1. Biyolojik testlerde kullanılan böcekler 

Beauveria bassiana’nın depo zararlısı dört böcek türünün davranışı üzerine etkisinin belirlenmesi için yapı-
lan bu çalışmada, Pirinç Biti (Sitophilus oryzae), Buğday Biti (Sitophilus granarius), Kırma Biti (Tribolium 
confusum)  ve Un Biti (Tribolium castaneum) erginleri kullanılmıştır. Böcek kültürleri 19 Mayıs Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarında hali hazırda mevcut olan stok kültürlerden alınmıştır. 

2.1.2. Denemede Kullanılacak Entomopatojen Fungus Kültürü

Bu çalışmada kullanılan B. bassiana’nın TR-217 numaralı yerel izolatı, fındık bahçelerinden toplanan Xylo-
sandrus germanus Blandford (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)’un ergin bireylerinden izole edilerek 
elde edilmiştir (Kushiyev, 2015).

2.2. Metot

2.2.1. Böcek Kültürlerinin Yapılması

S. oryzae ve S. granarius’nin yetiştirilmesinde besin olarak %11-13 ürün nemi içeren yumuşak ekmeklik tüm 
buğday; T. confusum ve T.castaneum’nin yetiştirilmesinde ise besin olarak 250-300 g un ve %5 kuru maya 
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kullanılmıştır. Kullanılan ürünler yabancı maddelerden temizlenmesi için elenmiş ve diğer böceklerle bulaşık 
olma ihtimaline karşı -18°C sıcaklıkta yaklaşık bir hafta süre ile derin dondurucuda bekletilmiştir. Oda ısısına 
ulaşan temiz ürünler bir litrelik cam kavanozlar içerisine 250 gr şeklinde konulduktan sonra dişi ve erkek bi-
reylerden yaklaşık 200-300 adet karışık cinsiyette ergin bireyler kavanoz içerisine aktarılmıştır. Kavanozların 
ağızları hava giriş çıkışını sağlayacak şekilde tülle kapatılmıştır ve 26±2°C sıcaklık, %65±5 nispi nem koşul-
larına ayarlanmış böcek yetiştirme odasında karanlık ortamda 3-7 gün süre ile tutulmuş, yumurta bırakması 
sağlanmıştır. Daha sonra günlük olarak yeni nesil ergin çıkışı gözlem altına alınmıştır. Yaklaşık 35-40 gün 
sonra, yumurta bırakma işlemi bittikten sonra ergin bireyler elek yardımıyla üründen uzaklaştırılarak; bunlar 
bulaşık olmayan ürün içerisine alınarak kültürün devamlılığı sağlanmış ve çalışma süresince bu işleme devam 
edilmiştir. 35-40 gün sonra, kültür kavanozları olarak kullanılan 1 lt’lik cam kavanozlarından çıkan 7-10 gün-
lük yeni nesil erginler biyolojik testlerde kullanılmıştır.

2.2.2. Entomopatojenik fungusların hazırlanması

Patates Dekstroz Agar (PDA; Merck Ltd., Darmstadt, Almanya) içeren petri kaplarına ekimi yapılan ve 25±1 
°C ve %60±5 nemli ve karanlık ortamda 7-10 gün arasında inkübatörde sporulasyonun tamamlanması için 
bekletilen B. bassiana’nın TR-217 numaralı yerel izolatına %0.02 Tween 20 içeren 10 ml steril saf su eklenmiş 
ve steril lam yardımıyla kazıma işlemi yapılmıştır. Daha sonra spor süspansiyonları iki katlı tülbentten geçiril-
miş ve vortex cihazında bu karışımın 3 dk. karışması sağlanmıştır. Elde edilen spor süspansiyonları Neubauer 
hemositometresi kullanılarak 1×108 spor ml-1 konsantrasyona ayarlanmıştır (Saruhan ve ark., 2015; Erper ve 
ark., 2016). Bu entomopatojenik fungus izolatının canlılığını test etmek amacıyla 1×108 spor ml-1 konsantras-
yonundan alınan 0.1 ml süspansiyon içerisinde PDA besi yeri bulunan 6 cm’lik petrilere yayılmış ve 25±1 °C 
ortamlarda inkübe edilmiştir. Inkübasyondan 24 saat sonra her petriden 200 spor incelenerek canlılık oranı 
belirlenmiştir (Erper ve ark., 2016). Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan entomopatojenik fungus izolatının 
yaklaşık %95’in üzerinde çimlendiği tespit edilmiştir.

2.2.3. Entomopatojen fungusların depolanmış ürün zararlılarının erginlerine karşı uygulanılması 

Denemede kullanılan 9 cm’lik plastik petri kaplarının (Isolab, Almanya) içerisine iki kat steril kurutma kâğıtları 
yerleştirilmiş ve 1 ml steril saf su ile nemlendirilmiştir. İzolattan hazırlanmış 1×108 spor ml-1 konsantrasyondan 
2 ml alınarak petri kaplarının her birinin içerisinde bulunan 10’ar adet S. oryzae, S. granarius, T.confusum ve 
T. castaneum erginlerinin üzerine püskürtme yöntemiyle uygulama yapılmıştır. Püskürtme yöntemiyle uygu-
lanan dozlarda konsantrasyonlar el pülverizatörü yardımı ile 5,5 cm çapında ve 1.5 cm yüksekliğindeki petri 
kaplarının iç yüzeyine cm2’ye 2 mg ilaçlı sıvı gelecek şekilde direkt olarak erginlerin üzerine püskürtülmüştür. 
Kontrol grubu petrilere ise, aynı yöntem ile sadece steril saf su kullanılmıştır. Tüm petri kaplarına depolanmış 
ürün zararlısı erginlerinin beslenebilmesi için 10’ar adet buğday tanesi ve un bırakılmış ve etrafı parafilm ile 
kapatılarak 25±1°C sıcaklık, %70 nem ve 16:8 saat aydınlık:karanlık ortamda 10 gün inkübe edilmiştir. De-
neme her böcek ve her böceğin kontrol grubu için 4 tekerrürlü olarak uygulanılmıştır. Biyolojik etkinlikleri 
belirlenmek üzere erginlerin sayımları 10. güne kadar yapılmış; ölü ve canlı bireyler kaydedilmiştir. Ölü olarak 
belirlenen erginler, %1’lik sodyum hipoklorit ve %70’lik etil alkolden geçirilerek yüzey sterilizasyonuna tabi 
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tutulmuştur. Daha sonra steril saf sudan geçirilmiş ve nemli kurutma kâğıdı bulunan petrilere alınarak 25±1°C 
sıcaklık ve %70 nemli ortamda 1-2 hafta süreyle bekletilmiştir. Bu şekilde, depolanmış ürün zararlılarının ölü 
olan erginleri mikroskop altında incelenmiş ve ölüm nedeninin fungus olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalış-
ma her bir böcek için (S. oryzae, S. granarius, T.confusum ve T. castaneum) aynı şekilde ayrı ayrı yapılmıştır. 

2.2.4. İstatistik analiz 

Ölüm, her bir uygulamayı takip eden 10 gün içinde gözlendi. Ölü bireyler stereoskopik mikroskop altında sa-
yılmış ve ölüm oranı hesaplanmıştır. Ölüm verileri Abbott’un formülüyle düzeltildi (Abbott, 1925). S. oryzae, 
S. granarius, T.confusum ve T. castaneum erginlerinin mortalitesinin etkileri iki yönlü varyans analizi (ANO-
VA) (P <0.05) kullanılarak analiz edildi, ardından Duncan çoklu aralık testi [(SPSS) (Ver. 21)] kullanılarak 
ortalamaların karşılaştırılması yapıldı.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmanın 10. gün sonunda B. bassiana’nın S. granarius’a karşı %92.5, S. oryzae %90, T. castaneum %20 ve 
T. confusum %12.5 oranında etki belirlenmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. B. bassiana’nın S. oryzae, S. granarius, T. confusum ve T. castaneum’un erginleri  
üzerindeki ölüm oranları (%)

Zararlılar GÜNLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S. granarius 0 0 0 5 12,5 30 65 75 87,5 92,5  a

S. oryzae 0 0 0 40 67,5 72,5 80 87,5 90 90     a

T. castaneum 0 0 2,5 5 5 12,5 17,5 17,5 20 20     b

T. confusum 0 0 0 2,5 2,5 2,5 5 10 12,5 12,5  b

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     c

Çalışma sonucunda B. bassiana S. granarius ve S. oryzae üzerinde oldukça etkili bulunmuştur. Fakat çalış-
mada kullanılan T. castaneum ve T. confusum üzerine etkisiz bulunmuştur. B. bassiana’nın S. oryzae üzerine 
birçok çalışma yapılmış ve etkili bulunmuştur (Moino ve ark., 1998; Rice ve Cogburn, 1999; Sheeba ve ark., 
2001; Padin ve ark., 2002; Dal Bello ve ark., 2006; Vassilakos ve ark., 2006; Lord, 2007; Stephou ve ark., 
2012). B. bassiana’nın S. granarius üzerine etkinliği yine bir çok araştırıcı tarafından belirlenmiş ve etkili 
bulunmuştur (Hluchý, M. ve Samšiňáková, A., 1989; Hansen LS ve Steenberg T., 2007; Athanassiou CG ve 
Steenberg T., 2007). T. castaneum için araştırıcıların yapmış oldukları çalışmalar: Padin ve ark.,1997; Rice 
WC, Cogburn RR., 1999; Padin ve ark., 2002; Lord, 2009; Wakil W, Schmitt T (2015). T. confusum’a karşı B. 
bassiana denemiş ve etkili bulunmuştur (Stephou ve ark.,2012). Rice ve Cogburn’nun 1999 yılında yapmış 
oldukları çalışmada, B. bassiana’nın Sitophilus oryzae, Rhizoperta dominica, Tribolium castaneum türlerinin 
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erginlerine karşı uygulamışlar ve erginlerde %80-100 arasında ölüm oranı belirlenmiştir. Aynı çalışmada F1 
dölündeki böcek çıkışlarında ise %83-99 arası azalmalara rastlanılmıştır. Yapılan bir çalışmada entomopatojen 
fungus B. bassiana’nın S. oryzae’e karşı etkinliğini araştırmışlar ve ölüm oranı yüksek dozlarda %75.8 olarak 
belirlenirken;  F1 dölünde erginlerin ortaya çıkışında yaklaşık olarak % 86.2 oranında azalma gözlenmiştir 
(Sheeba ve ark., 2001). Yapılan bir başka çalışmada B. bassiana’nın S. granarius, Oryzaephilus surinamensis 
ve T. castaneum’a karşı etkinliği denenmiş ve sırasıyla %88,33, %78,31 ve %64,99 sonuç elde edilmiştir. Bu 
üç zararlı arasında, S. granarius’un en duyarlı olduğu bildirilmiştir (Khashaveh, 2011). Bizim yapmış olduğu-
muz çalışmada ise; B. bassiana’nın S. oryzae, S. granarius, T. confusum ve T. castaneum üzerindeki etkisinde 
LT50 değerleri sırasıyla; 5,32 gün; 6,86 gün; 14,89 gün; 14,96 gün olarak bulunurken;  LT90 değerleri ise sıra-
sıyla; 8,26 gün; 9,12 gün; 21,10 gün; 23,10 gün olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; LT50 ve LT90 değerleri 
esas alındığında B. bassiana’nın S. oryzae ile S. granarius erginleri üzerindeki bir hafta içerisinde %90 ölüm 
meydana getirerek bu zararlılar için mücadelede kullanılması için ümit var olmuşlardır (Çizelge 2). 

Çizelge 2. B. bassiana’nın S. oryzae, S. granarius, T. confusum ve T. castaneum’un erginleri  
üzerindeki LT50 ve LT90 değerleri

Zararlılar LT50  (95% confidence limit) LT90 (95% confidence limit) χ2

S.granarius 6,87(6,54-7,21) 9,12(8,65-9,75) 398,95

S.oryzae 5,33(4,82-5,81) 8,26(7,61-9,17) 643,60

T.confusum 14,90(12,75-19,60) 21,11(17,28-29,66) 202,89

T. castaneum 14,97(12,07-23,41) 23,10(17,56-39,77) 416,20

Kontrol                      0                       0 0

4. SONUÇ

Sonuç olarak B. Bassiana’nın TR217 izolatının 1×108 konidi ml−1 süspansiyonu S. granarius ve S. oryzae 
erginlerine karşı yüksek oranda etki göstererek zararlıların mücadelesinde kimyasal kontrole alternatif olarak 
kullanılabilecek ümit var izolat olduğu belirlenmiştir. Depolanmış ürün zararlılarının spesifik kontrolü için en-
tomopatojen fungusların biyopestisit olarak geliştirilmesi önerilmektedir. Entomopatojen fungusların gelişmiş 
uygulama metotları ve kontrol sistemlerinin birlikte kullanılmaları faydalı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
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ATLARDA SOSYAL TEMAS EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

Özlem GÜCÜYENER HACAN1, Zehra BOZKURT1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni AD, Afyonkarahisar/Türkiye 

Öz: Atlar doğal yaşam alanlarında küçük gruplar halinde yaşayan, arkadaşlık ve temas davranışları sergileyen 
sosyal hayvanlardır. Grup içerisinde, yaş, büyüklük, sürüye katılma zamanı ve saldırganlık gibi faktörlere bağlı 
olarak gelişen sağlam hiyerarşik bir düzen mevcuttur. Atların kendi yaş ve cinsiyetine uygun gruplar halinde 
yetiştirilmesi birçok davranışın öğrenilmesi ve pekiştirilmesi için gereklidir. Ancak günümüzde atlar genellikle 
atlı sporlar ve düz koşu amacıyla yetiştirildiğinden bireysel bokslarda tutulmaktadır. Atların uzun süre kapalı 
tutulması, atların birbirini görememesi veya temas sağlayamaması sosyal davranışların sergilenmesini engel-
ler. Bu şartlarda aktiviteleri oldukça fazla sınırlandırılmış olan atlarda can sıkıntısı, yalnızlık hissi ve asabiyet 
görülür. Atlar, yüksek stres ile baş etmede zorlandıkça anormal davranışlarda artış meydana gelir. Anormal 
davranışlar ise atın performansını etkilediği gibi, hem at hem de at ile ilgili meslek grupları için tehlikeli du-
rumlara neden olabilir. Erken tespit edilmeyen ve düzeltilmesi için önlem alınmayan anormal davranışlar za-
manla alışkanlığa dönüşür. Atlar arasındaki taklit etme davranışı nedeniyle anormal davranışlar yayılır ve sürü 
içerisinde anormal davranış sergileyen atların sayısı hızla artar. Dikkatsizlik veya hayvan idaresinde yapılacak 
bir hata atlardaki anormal davranışların pekiştirilmesine neden olabilir. Anormal davranışlara neden olan fak-
törün bulunması ve ortadan kaldırılması en iyi çözüm yoludur. Bu bildiride atlarda sosyal temasın engellendiği 
durumlar ve neden olabileceği anormal davranışlar ile çözüm yolları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: At, Sosyal Temas, Anormal Davranış

GİRİŞ

Hayvan yetiştiriciliğinde optimum verim elde edebilmek için hayvanların ihtiyaç duyduğu ve türe özgü normal 
davranışlarını sergileyebileceği uygun çevre (bakım ve besleme) şartlarının sağlanması gerekir. Bunun için 
hayvanların doğal ortamlarındaki yaşam şartları ve göstermiş oldukları davranışların bilinmesi önem taşımak-
tadır. Atlar doğal yaşam alanlarında en fazla 20 başlık harem veya erkek grupları halinde yaşamlarını sürdürür-
ler. Harem grupları 5-6 kısrak, taylar ve bir yetişkin aygırdan oluşur ve sağlam bir hiyerarşik düzen mevcuttur 
(Klingel, 1972; Carson ve Wood-Gush, 1983a; McGreevy, 2003; Mills ve McDonall, 2005; Brom ve Fraser, 
2007). Yaş, büyüklük, sürüye katılma zamanı, saldırganlık gibi faktörler hiyerarşik düzendeki sıralamayı be-
lirler ve gruba katılan her yeni üye ile hiyerarşik düzen yeniden belirlenir (Klingel, 1972; Boyd, 1991; Arnold, 
1982; Araba ve Crowell-Davis, 1994; Zeitler-Feicht, 2004). Dominantlık ve saldırganlık oldukça yakın ilişkili 
olduğundan (r= 0.78, P<0.01) hiyerarşinin kurulması sırasında sıklıkla kavga davranışları görülür (Arnold, 
1982; Evans ve ark., 1997; McGreevy, 2003; Gill ve ark., 2005).

Atlar sosyal hayvanlar olarak dostluk kurmaya ihtiyaç duyar ve çiftler halinde birlikte otlayıp dinlenirler. Ge-
nellikle hiyerarşik sıralamada birbirine yakın olan atlar arasında temas etme ve arkadaşlık davranışları görülür. 
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Özellikle fırtınalı havalarda ve tehlike sezdikleri zamanlarda atlar birbirlerine sokulurlar. Bir arada olma ve 
sosyal aktiviteler grup iletişimini güçlendirir (Arnold, 1982; Evans ve ark., 1997; Zeitler-Feicht, 2004; Gill ve 
ark., 2005). Atların günlük aktivitelerinin yaklaşık %60’ını (%50-70) otlama davranışı oluşturur (Dierendock 
ve ark., 1996; McGreevy, 2004). Sindirim sistemlerinin yapısı nedeniyle sık ve az miktarda yem tüketirler. Bu 
nedenle merada otlarken az miktarlarda ot koparır, geniş bir alanda otlama ihtiyacı duyar ve günde 6-11 km 
yürürler (Evans ve ark., 1997; Zeitler-Feicht, 2004; Gill ve ark., 2005). 

Atlar, gün çerisinde tüylerinin ve derinin temizlenmesi için ön dişlerle vücudunun ulaşılabildiği bütün yerleri 
çimdikleyerek tımarlar, ulaşamadığı bölgelerini ise ağaç veya çit gibi nesnelere sürterek kaşırlar (Klingel, 
1972; McGreevy, 2004). Atlar arasında karşılıklı tımar da söz konusudur. Bu tımar şekli karşılıklı iletişime kat-
kıda bulunur ve genellikle hiyerarşik sıralamada daha alt sırada olan at tarafından başlatılır. İki at, birinin burnu 
diğerinin kuyruğuna gelecek şekilde yan yana durur ve birbirlerinin ulaşamadıkları bölgeleri tımar eder. Ayrıca 
bitki örtüsü bulunmayan, kumlu, kuru ve tozlu yerlerde yuvarlanmak da atların konfor davranışlarındandır 
(Carson ve Wood-Gush, 1983b; McDonall ve Haviland, 1995; McGreevy, 2004). Bütün sosyal davranışlar 
doğuştan mevcuttur, ancak ifade seklinin öğrenilmesi gerekir. Bu nedenle taylar grup içinde yetiştirilmelidir. 
En uygun ortam, aynı yastaki tayların bulunduğu ve aynı zamanda yetişkin atlarla iletişim kurabilecekleri sü-
rülerdir. Tayların aktivitelerinin %75’ini oluşturan oyun davranışları “kendi yararına yapılan, amaçsız, zevkli 
aktiviteler” olarak tanımlanmaktadır. Fakat aslında oyun davranışları, yetişkinlik için gerekli davranışların öğ-
renilmesini ve tayların yeni deneyimler kazanmalarını sağlar (McDonall ve Poulin, 2002; Mills ve McDonall, 
2005; Brom ve Fraser, 2007). 

Gelişen teknoloji ve değişen toplumsal ihtiyaçlar sonucu atların kullanım amaçlarında da değişiklikler meyda-
na gelmiştir. Geçmişte binek, ulaşım, taşıma amaçlarıyla kullanılan atlar günümüzde yaygın olarak atlı sporlar 
için kullanılmaktadır. Bu değişim atların bakım şartlarında da etkili olmakta ve genellikle atlar bireysel boks-
larda tutulmaktadır. Atların uzun süre kapalı tutulması, birbirini görememesi veya temas sağlayamaması sosyal 
davranışların sergilenmesini engeller. Dışarıda ve grup içerisinde gerçekleştirecekleri konfor davranışlarının 
gösterilmesini önler. Tavlada yemleme sırasında besinleri kısa sürede tüketmeleri ve yapacak bir aktivitenin 
olmaması sonucunda atlar sıkılır, yalnızlık hisseder ve asabi olurlar (Zeitler-Feicht, 2004; Gill ve ark., 2005). 
Atların ihtiyaç ve arzularının karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan asabiyet, can sıkıntısı veya iş ve ilgi 
yokluğu tavlada görülen birçok anormal davranışın sebepleridir. Atların daha büyük boyutta özgürlük kısıtla-
ması, tecrit edilmesi, egzersizlerin azalması da anormal davranışların oluşmasını ve düzeyini önemli ölçüde 
arttırır (Boyd, 1991; Krzak ve ark., 1991; McGreevy,2003).

Anormal davranışlar; arzu edilmeyen, faydasız ve tekrarlanan kötü alışkanlıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
davranışlar atın performansını etkilediği gibi (Buckley ve ark., 2009), hem at hem de at ile ilgili meslek grup-
ları için tehlikeli durumlara neden olabilir (Ödber ve Bouissou, 1999). Erken tespit edilmeyen ve düzeltilmesi 
için önlem alınmayan anormal davranışlar zamanla alışkanlığa dönüşür. Atlar arasındaki taklit etme davranışı 
nedeniyle anormal davranışlar yayılır ve sürü içerisinde anormal davranış sergileyen atların sayısı hızla artar. 
Dikkatsizlik veya hayvan idaresinde yapılacak bir hata da atlardaki anormal davranışların pekiştirilmesine 
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neden olabilir. Anormal bir davranış yapılırken at beslendiğinde veya sevildiğinde, davranışla arasında ilişki 
kurabilir (Houpt, 1993; Gill ve ark., 2005).

TAVLADA GÖZLENEN ANORMAL DAVRANIŞLAR

Yemlik kemirmek / Hava yutmak: Yemlik kemirmek, atın üst kesici dişlerini yemliğin kenarı, ahırın duvarı 
veya kendi ön ayağına dayayarak, boynunu kemerleştirmesi ve geriye çekmesiyle karakterize bir davranıştır. 
Benzer bir davranış olan hava yutmada ise bir cisim kullanılmaz. Boyun kasları kasılarak, baş göğse doğru 
sallanır ve ardından baş yukarı doğru aniden sarsılır. Bu hareket genellikle dudak hareketleri ile birlikte gö-
rülür. Bu sırada at hırıltılı bir ses çıkarır ve hava yutar. İleri seviyelerde olduğunda diş bozuklukları veya diş 
kayıplarıyla sonuçlanabilir (McGreevy, 2003; Mills, 2002; Zeitler-Feicht, 2004).

Dil oynatmak ve stereotipik nesne yalamak: Dil oynatmada at dilini ağzının içinde ve dışında çevirir, yan 
tarafa sarkıtır, yukarıya doğru yuvarlar, emme hareketleri gösterir ve şapırdama sesi çıkarır. Stereotipik nesne 
yalama ise atın duvarları, kapıları, başka nesneleri veya kendi dişlerini yalaması şeklinde gözlenir (Zeitler-
Feicht, 2004). 

Dişleri nesnelere sürtmek ve parmaklıkları ısırmak: Bu davranışta atlar ön dişlerini sert bir nesne üzerinde, 
örneğin yemlik kenarına dayayarak kafalarını öne ve arkaya hareket ettirirler. Bu davranış özellikle tavlada 
yapılacak aktivitenin olmaması ve can sıkıntısı ile birlikte beslenme öncesindeki heyecan artışı sonucu gözle-
nir (Zeitler-Feicht, 2004).

Tahta çiğnemek: Az miktarda ağaç kabuğu ve tahtanın çiğnenmesi ve kemirilmesi normal bir at davranışıdır. 
Fakat bu davranış aşırı düzeyde gözlendiğinde anormal bir davranış olarak nitelendirilmektedir. Atlar tavlada 
iken ve herhangi bir aktivitenin olmadığı gece saatlerinde yoğun olarak gözlenir (Krzak ve ark., 1991; Gill ve 
ark., 2005).

Dışkı ve toprak yemek: Taylar özellikle yaşamlarının ilk haftalarında, bazen kısrakların taze dışkılarını tü-
ketebilirler. Bu davranış bağırsak florasının gelişimini ve B vitamini sağladığı tahmin edilmektedir. Bu durum 
taylarda ilk 8 haftaya kadar normaldir. Yetişkin atlarda gözlenmesi ise yetersiz beslenmeden veya tavlada ye-
min hızlı bir şekilde tüketilmesi sonucu şekillenen yetersiz çiğneme aktivitesinden kaynaklanmaktadır (Carson 
ve Wood-Gush, 1983a; Houpt, 2000).

Zikzak hareketi (Dokumacılık): Tavlada bağlı olarak tutulan atlarda gözlenen en yaygın anormal davranış-
larından biridir. Bu davranış bağlı tavlalarda tutulan atlarda daha fazla gözlenir. At ön ayakları hafif açık bir 
şekilde durur, başını boynunu veya arka bölgesini bir taraftan diğer tarafa ritmik bir şekilde sallar. Dil oynatma, 
nesnelere dişleri sürtme, baş sallama gibi anormal davranışlarla birlikte görülebilir. Dokumacılık, yarış atların-
da ve özellikle de aygırlarda sık olarak görülmektedir (Zeitler-Feicht, 2004; Gill ve ark., 2005).

Durakları eşelemek: Eşeleme hareketi normal bir davranıştır. Atlar bu hareketi zeminin durumunu algılamak, 
besin aramak için veya bazı hareketlere başlamadan önce yaparlar. Aşırı derecede eşeleme davranışı ise tavla-
da tek başına tutulan atlarda görülen anormal bir davranıştır (Zeitler-Feicht, 2004).
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Bölmeleri tekmelemek: Ön ya da arka ayaklarla sürekli olarak duvar tekmelemek bokslarda uzun süre tek 
başına tutulan atlarda görülür. Genellikle dikkat çekmek için yapılan bir davranışıdır. Ancak belirli bir nedene 
bağlı olarak başlayıp zaman içerisinde alışkanlığa dönüşebilir (Zeitler-Feicht, 2004; Gill ve ark., 2005).

Aşırı tımar etmek: At gün içerisinde bir konfor davranışı olarak vücudunun ulaşabildiği bölgelerini dişleriyle 
ısırarak tımar eder. Ancak ulaşılamayan bölgeleri ağaç, çit gibi nesnelere sürtünerek kaşıması ya da grup halin-
de padoklarda tutulurken karşılıklı tımar davranışı ile tımarlaması gerekmektedir. Uzun süre kapalı tutulma ve 
sosyal temasın engellenmesi ile bu davranışta artış görülür. Davranış sosyal iletişimle bir süre sonra normale 
döner (Zeitler-Feicht, 2004).

Kendi kendine saldırma (Autoaggression): Kendi bedenine yönelik saldırgan davranışlardır. Bu davranışı 
gösteren atlar genellikle göğüsleri, omuzları, boğazları ve ulaşabildikleri diğer vücut bölgelerini ısırırlar. Ge-
nellikle kişneme, bağırma ve tekmelemeyle birlikte gözlenir. Ata yaklaşıldığında saldırganlık diğer atlara ve 
insanlara da yönelebilir. Aygırlarda daha yaygın olarak gözlenen bir davranıştır. Çevresel stresler, beslenme 
öncesindeki bekleme süresinin fazla olması, hareketsizlik, can sıkıntısı en önemli nedenleridir (Dodman ve 
ark., 1994).

ANORMAL DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ 

Anormal davranışların birçoğu barınak ve yönetim sistemindeki olumsuz koşullardan kaynaklanmaktadır. Bu 
davranışları önlemenin en iyi yolu, neden olan etkeni bulmak ve onu ortadan kaldırmaktır. Atlar sosyal hay-
vanlardır. Eğer problem uzun süre kapalı olarak tutulma, sosyal temasın engellenmesi, doğal davranışların tam 
olarak sergilenememesi ve bunlara bağlı olarak şekillenen can sıkıntısından kaynaklanıyorsa dışarıda geçiri-
lecek zamanın artırılması, yaş ve cinsiyete uygun gruplar halinde padoklarda tutulması ya da günlük egzersiz 
miktarının artırılması faydalı olmaktadır (Houpt, 1993; Mills, 2002; Gill ve ark., 2005). Dışarıda diğer atlarla 
geçirilen zamanın ya da egzersizlerin çok fazla artırılamadığı zamanlarda tavlaya metal aynaların veya doğa 
posterlerinin asılması, boksta oyalanabileceği bir nesnenin bulunması (tavana asılan top, lastik vb.), tavlanın 
atların birbirini görebileceği şekilde düzenlenmesi, yemleme sıklığının veya yem hacminin arttırılması da 
faydalıdır. Bazı davranışlar yemleme öncesi heyecandan kaynaklanır. Bu durumda bu atların diğerlerinden 
daha önce ve sık aralıklarla beslenmesi gerekir. Cezalandırma fazla etkili olmayan ve önerilmeyen bir yöntem 
olmakla birlikte, cezalandırmanın etkili olabilmesi için istenmeyen davranışla bağlantı kurulması gerekmek-
tedir. Atlarda anormal davranışları hafifletmek için narkotik antagonist ilaçlar da tedavide etkili olabilir. Fakat 
tedavi kesildiğinde davranış tekrar gözlenebilir. Ayrıca ilaç uygulamaları pahalıdır ve narkotik antagonistlerin 
bazıları atlarda sancıların meydana gelmesine neden olmaktadır (McAfee ve ark., 2002; Mills, 2002).

SONUÇ

Atlarda uzun süre tavlada kapalı tutulma, sosyal temasın engellenmesi ve normal davranışların sergileneme-
mesi durumlarında barınak ve yönetim sistemindeki olumsuz koşullara bağlı olarak anormal davranışların ser-
gilendiği bilinmektedir. Bu davranışların bilinmesi söz konusu olan problemin erken tanısında ve tedavisinde 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca farkında olmadan bu davranışların pekiştirilmesi ve sürü içerisinde yayılmasını da 
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engellemektedir. Anormal davranışların ve nedenlerinin bilinmesi atın performansının optimum olarak sağlan-
ması açısından olduğu kadar atın, diğer atların ve atla ilgilenen kişilerin emniyete alınması ile olası yaralan-
maların önüne geçilmesi açısından da önem taşımaktadır. 
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HAYVAN REFAHI, GIDA GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA
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Öz: Sürdürülebilir gıda üretimi, gelecek nesillerin gıda üretme olanaklarını azaltmadan nesiller boyunca gıda 
üretilebilmesidir. Gıda üretim metotları üretim zinciri boyunca gıda kalitesi ve gıda güvenliğini sağlamalı ve 
çevreye zarar vermemelidir.Yoğun hayvansal üretim hayvanlar üzerinde stres oluşturmaktadır. İleri derecede 
ıslah ile elde edilen yüksek verimli hayvanlardan yem teknolojisinin de sağladığı olanaklar ile yüksek verimler 
elde edilebilmektedir. Ancak bu üretim yaklaşımı hayvan refahını ve gıda kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Gübre idaresi ve hayvansal atıkların idaresine ilişkin yaşanan sorunlar çevre kirliliğini arttırmaktadır. Yük-
sek hayvan refahı hayvanların doğal davranışlarını sergileyebildiği, sağlıklı besleme, konforlu barındırma ve 
sağlık koruma tedbirlerini içeren bir çevrede sağlanabilir. Bu nedenle, hayvan refahı, gıda kalitesi ve çevre 
arasındaki etkileşimleri içeren bütüncül gıda üretim stratejilerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kyto Protokolü çevre 
kirliliğinin ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarının önlenmesini amaçlamaktadır. Özellikle sürdürülebilir 
olmayan tarımsal faaliyetler ve hayvansal gıda üretiminin çevre üzerine olumsuz etkilerinin giderilmesini he-
deflemektedir. Bu kapsamda tüm paydaşlar arasında etkili iletişim ve işbirliğinin kurulması ve farkındalığın 
arttırılması faaliyetleri sürmektedir. Bu bildiride, yoğun hayvansal gıda üretim metotlarının tüketici satın alma 
davranışı, hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda kalitesi ve güvenliği, yerel ve küresel üretim metotları ile su, hava 
ve toprak ekosistemlerine etkileri ele alınmıştır. Ayrıca küresel gıda üretimi stratejileri çevre koruma, gıda 
güvenliği ve hayvan refahı standartları perspektifinden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Gıda Üretimi, Hayvan Refahı, Gıda Güvenliği, Çevre

GİRİŞ

Birleşmiş Milletler’in nüfus tahminlerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9.15 milyara ulaşabileceği bek-
lenmektedir (Alexandratos ve Bruinsma, 2012). Bu tahmin, gelecek 30 yılda gıda ürünlerine talebin artarak 
devam edeceğini göstermektedir (Grafton ve ark., 2015). Bu aynı zamanda mevcut verim artışı yaklaşımlarının 
nüfus artışına göre yeterli olamayacağını ve tarımsal üretimin daha da arttırılması gerektiğini göstermektedir 
(Alexandratos ve Bruinsma, 2012). Ancak yoğun tarım faaliyetlerinin biyoçeşitlilik kayıplarına, iklim de-
ğişikliğine ve çevre kirliliğine neden olduğuna ilişkin bulgular tarımsal alanların daha fazla genişlemesine 
ilişkin tereddütleri arttırmaktadır (Bajželj ve ark., 2014). Dolayısı ile gıda üretim stratejilerinde “sürdürülebilir 
yoğunlaşma” yaklaşımının geliştirilmesine ve bu amaçla toprak ve suyun kullanımı ile yüksek verimlerin en 
ideal kombinasyonun elde edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır (Alexandratos ve Bruinsma, 2012; Grafton ve 
ark., 2015). 

Mevcut tarımsal faaliyetler ve gıda üretiminin sürdürülebilir niteliğinin arttırılması gerekmektedir (Alexandra-
tos ve Bruinsma, 2012; Grafton ve ark., 2015; Bozkurt, 2019). Çünkü küresel gıda üretim sistemi çok miktarda 
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su, azot, CO2 ve toprak kullanımına neden olmaktadır (Davis ve ark., 2016). McKenzie ve Williams (2015), 
çözüm bekleyen talep-üretim dengesinin bir yandan gıda üretim arzında aksama olmadan diğer yandan da bu 
üretimin gelecekteki gıda üretme yeteneğimizi sekteye uğratmadan ve kritik öneme sahip ekosistem hizmet-
lerinden ciddi şekilde ödün vermeden gerçelleştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Hayvanlar, insanlar ve 
çevre arasındaki etkileşimler ve bu karmaşık öncelikler arasındaki en iyi denge için hayvan yetiştirme yöntem-
lerinin optimize edilmesi çok önemlidir (Appleby ve Mitchell, 2018).

Gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik, bu yüzyılda küresel politikların en önemli hedefi haline gelmiştir (Appleby 
ve Mitchell, 2018). Gıda kalitesi, gıdaların elde edildiği hayvanların refah durumları ile son ürünün niteliği ve 
güvenliği ile şekillenmektedir (Broom, 2010). Daha önce tarımsal üretim stratejisi arz, fiyat ve rekabete odak-
lanmış iken günümüzde tüketiciler gıdalarının hayvanların refahına daha fazla saygı göstererek üretilmesini 
talep etmektedir (Blokhuis ve ark., 2003). Bu nedenle, gıda üretiminde potansiyel riskleri yönetebilmek ve 
aynı zamanda da toplumsal kaygıları ve pazar taleplerini karşılayabilmek önemlidir (Blokhuis ve ark., 2003; 
Lazarides ve Goula, 2018).

Küreselleşme, kentleşme, değişen iş yaşamı ve gelirlerdeki artış gıda ürünlerine yönelik tüketim davranışında 
değişime neden olan ana faktörlerdir (Zhllima ve ark., 2015). Gıda üretiminin sürdürülebilirliğine ilişkin so-
runlar, sürdürülebilir tüketim kalıpları ile kombine edilmelidir (De Bakker ve Dagevos, 2012, Buller ve ark., 
2018). Nitekim,tüketicilerin de gıda üretim süreçlerinde çevreye ve hayvana dost üretim tekniklerinin kullanı-
mına daha hassas yaklaştığı görülmektedir (De Bakker ve Dagevos, 2012; Zhllima ve ark., 2015; Miranda-de 
la Lama ve ark., 2019). Bu bildiride, yoğun hayvansal gıda üretim metotlarının tüketici satın alma davranışı, 
hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda kalitesi ve güvenliği, yerel ve küresel üretim metotları ile su, hava ve toprak 
ekosistemlerine etkileri ele alınmıştır. Ayrıca küresel gıda üretimi stratejileri çevre koruma, gıda güvenliği ve 
hayvan refahı standartları perspektifinden tartışılmıştır.

HAYVAN REFAHININ GIDA KALİTESİNE ETKİSİ

Geçen yüzyılın ikinci yarısında hayvansal üretim modelinde önemli değişiklik meydana gelmiştir. İlk önemli 
değişim yüksek verim yönünde yapılan ıslah ile genetik yapısında iyileştirme sağlanan çiftlik hayvanlarının 
kapalı sistemlerde yetiştirilmesiyle gerçekleşmiştir. Bunu, üretimin yoğunlaşması izlemiş, hayvancılık işlet-
melerinin sayısı azalırken kapasitelerinde artış meydana gelmiştir (Fraser, 2005). Yoğun üretim tenikleri ile 
üretilen ürünlerin organik ürünlere göre bazı besin değerinin daha düşük olduğu ve daha fazla kalıntı içerdi-
ğine ilişkin bildirimler bulunmaktadır (Bonti-Ankomah ve Yiridoe, 2006). Diğer yandan en fazla hayvansal 
üretim gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilirken batı toplumlarının hayvana ilişkin algı ve tutumunda da önemli 
değişimler meydana gelmiştir (Fraser, 2005; De Bakker ve Dagevos, 2012; De la Fuente ve ark., 2017; Hattori 
ve ark. 2018). Bu değişim, kentlerde yaşayan insan sayısının artması ve kent yaşamının insanların sosyo-eko-
nomik yaşam biçiminde meydana getirdiği değişimin bir sonucu olarak pet hayvan sahiplenilmesinde görülen 
artış, tüketim davranışlarında ve toplum sosyolojisindeki diğer değişimler ile etkilenmiş, etik ve sosyal değer 
ile çevre etiği temelinde gelişen toplumsal görüşler amaç ne olursa olsun hayvan kullanımının etik ve insani 
değerler ile sorgulamasına neden olmuştur (Fraser, 2001; Montossi ve ark., 2013).
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Hayvan Refahının Gıda Kalitesi ve Güvenliği Üzerine Etkileri

Hayvan refahının besin zinciri üzerindeki önemi büyüktür. Çünkü bir hayvanın refahı, sağlık durumu ve 
kesimden önceki stres seviyesi gibi faktörler o hayvandan alınan ürünlerin kalitesini doğrudan etkileyebilir 
(Blokhuis ve ark., 2008). Yüksek verim ve üretime öncelik veren yoğun hayvansal üretim teknikleri hayvanlar 
üzerinde stres meydana getirmektedir (Broom, 1986). Genetik verim kabiliyeti yüksek çiftlik hayvanlarından 
yeni yem teknolojisinin de sağladığı olanaklar kullanılarak yüksek verimler elde edilebilmektedir (Fraser, 
2005). Ancak bu üretim yaklaşımı hayvan refahını ve gıda kalitesini olumsuz etkilemekte (Blokhuis ve ark., 
2008), yaralanma, stres ve yetersiz beslenme gibi nedenler ile hayvan refahının düşmesine ve düşük refaha 
bağlı ekonomik kayıpların artmasına neden olmaktadır (Fraser, 2008). Bu stres ile hayvanlar baş edemedik-
lerinde verimlerde düşüş ve hastalıklarda artış ve hatta ileri durumlarda ölümler görülmektedir. Stres aynı za-
manda çiftlik hayvanlarından elde edilen gıda ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini de olumsuz etkiler (Broom, 
1986; Rostagno, 2009; Bengtsson ve Greko, 2014). ). Nitekim etkileyici üretim artışı ve verimlilik sağlayan 
yoğun üretim modelleri 1990’ların başlarında görülen deli dana hastalığı (BSE), 2000’lerde görülen kuş gribi 
A (H7N9) ve en son 2013’de görülen at eti skandalı (Jaskari ve ark. 2015) ve diğer küresel sağlık risklerinin 
(dioksinler, antibiyotikler, büyüme hormonları, vs.) ortaya çıkmasından sonra kaliteli ve güvenli gıda üreti-
mi ve etik yönden ciddi şekilde sorgulanır hale gelmiştir. Lazarides ve Goula (2018) kaliteli ve güvenli gıda 
üretiminin güvenceye alınması için yoğun üretim stratejilerinin oluşturduğu gıda krizlerlerinden uzaklaşarak 
üretimin yeniden sürdürülebilir yöntemler ile yapılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Yoğun üretim koşullarınsaki olumsuz yetiştirme koşulları hayvanların çevresel stres faktörlerine ve hastalık 
etlenlerine direncini düşürmektedir (Bengtsson ve Greko, 2014). Çiftlik hayvanlarında yaşam süresinde dü-
şüş, büyüme bozukluğu ve buna bağlı kas ve iskelet sistemi problemleri, üreme bozukluğu, vücut hasarları, 
hastalık, immünosüpresyon, adrenal aktivite bozuklukları ve davranış anomalileri ile tükenmişlik önemli diğer 
düşük refah sorunlarıdır (Broom, 1986). Ayrıca çeşitli bulaşıcı bakteriyel hastalıklar hayvanların acı çekme-
sine, verimlerde düşüşe ve ürün kalitesinde kayıplara neden olmaktadır (Vaarten, 2012). Hayvanların sıkışık 
barındırılması ile hastalıklar hızlı yayılmakta ve bu durum antibiyotik kullamının artmasına ve ürünlerde ka-
lıntı problemlerinin yaşanmasına neden olmaktadır (Bengtsson ve Greko, 2014). Hayvan sağlığı ve hayvan 
refahı arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılması, hayvan refahı ve gıda güvenliği arasındaki bağlantıyı daha 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır (De Passillé ve Rushen, 2005). Strese bağlı immünosüpresyonun da katkısı 
ile bulaşıcı hastalık insidansının yüksek olması daha fazla antibiyotik kullanımı, çevre kirliliği, koku ve toz 
oluşumuna ve halk sağlığı ve gıda güvenliği risklerininin artmasına neden olmaktadır (De Passillé, ve Rushen, 
2005; Canter, 2018). Ayrıca çiftlik hayvanlarının, Escherichia coli O157: H7, Salmonella ve Campylobacter 
gibi enterik patojenlerle kolonileştirilmesi ve daha sonra bunların insan gıda zincirine yayılması da gıda en-
düstrisi için önemli bir halk sağlığı riski oluşturmakta ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Rostagno, 
2009). Broom (1986) pek çok hastalığın düşük hayvan refahı koşulları ile ilişkili olduğunu ve hastalıkların 
azaltılması için hayvan refahı seyiyesinin arttırılması gerektiğini bildirmiştir.
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Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Hayvan Refahına İlişkin Tutumu

Sığır, domuz, koyun, keçi ve kanatlı hayvanların refahı batı toplumlarında yüksek bir profil sorunu haline gel-
mektedir (Hattori ve ark., 2018). Tüketiciler ile hayvan koruma aktivisti kişi ve grupların faaliyetleri ve yakın 
zamanda yaşanan gıda güvenliği krizlerinin (domuz gribi, BSE, şap, vs) yarattığı etkiler, insanların hayvan 
üretiminin bir endüstriden daha fazla olduğunu fark etmelerine neden olmuştur. Bu nedenle hayvan refahı, 
gıda kalitesi, gıda güvenliği ve çevre koruma gibi konular vatandaşlar için çok daha fazla önem kazanmış ve 
bu konulara ilişkin “tüketici endişeleri” artmıştır (De Bakker ve Dagevos, 2012; Miranda-de la Lama ve ark., 
2019).Ayrıca bu gelişmeler hayvansal üretimin hayvanlar ve çevre için sürdürülebilir olup olmadığının sorgu-
lanmasına neden olmuştur (Blokhuis ve ark.,2003). 

Çiftlik hayvanlarının refahı konusu, küresel hayvan yetiştiriciliğinde giderek daha önemli bir bileşen haline 
gelmektedir. Hayvan refahı, hayvan kullanılan sistemlerin sürdürülebilir olup olmadığını ortaya koyan önemli 
bir boyuttur. Düşük refah ile sonuçlanan bir yetiştirme sistemi sürdürülemez olup, pek çok tüketici ve vatandaş 
tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir (Broom, 2010; Miranda de lama ve ark., 2019). Yük-
sek verimlilik için genetik seçim ve yönetim daha fazla hastalığa ve diğer hayvan refahı problemlerine neden 
olabileceğinde, tüketiciler hayvansal üretim sistemlerinde bazı büyük değişiklikler talep etmektedir (Broom, 
2010). Hayvan refahı hayvansal gıdaları tüketen veya tüketmeyen kişilerin her geçen gün dahan fazla ilgilen-
diği ve endişelendiği bir konu haline gelmiştir. Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin elde edildiği hayvanların 
refahı ile gıda kalitesi ve güvenliğine ilişkin endişelelerini ele alan araştırmalar bulunmaktadır (De Bakker ve 
Dagevos, 2012; Hattori ve ark., 2018; Miranda de lama ve ark., 2019). Bu endişelere çevre korumaya ilişkin 
endişeler de eklenmektedir (Blokhuis ve ark., 2008; Montossi ve ark., 2013). Broom (2010) tüketici ve vatan-
daşların sorumlulukları altında olan veya ürünlerini satın aldıkları hayvanlara karşı yükümlülükleri olduğunu 
ve verdikleri tepkilerin temelinde bu sorumluluğun yerine getirilmesi düşüncesinin yer aldığını bildirmiştir.

Hayvan refahı ve gıda güvenliğine ilişkin endişeler özellikle gelişmiş ülkelerde tüketicilerin satın alma dav-
ranışını etkilemektedir. Diğer yandan et ürünlerine olan talebin gelecek yıllarda da artacağı beklenmektedir. 
Bu durumun et üretiminin arttırılmasına yönelik talep baskısı ile üretim anlayışındaki yenilikçi yaklaşımlar 
arasında bazı çelişkilere neden olabileceği ve tüketicileri bu çelişkilerden olumsuz etkileyebileceğine vurgu 
yapılmaktadır (Montossi ve ark., 2013; Davis ve ark., 2016). Miranda-de la Lama ve ark (2019) hayvan refahı 
ve gıda kalitesine ilişkin endişelerin azaltılması için iyi bir bilgilendirme sistemi ve güçlü pazarlama araçları-
nın kullanımının (üçüncü taraf hayvan refahı gıda etketleri gibi) gerekli olduğunu bildirmiştir. 

Tüketicilerin hayvansal ürünlere ilişkin tutumunun ağırlıkla üretim etiğiyle ilişkili olduğu bildirilmektedir 
(Broom, 2010). Bu nedenle hayvan refahının ihtiyaçlar, sağlık ve stres gibi kavramların iyi açıklandığı açık 
bir tanıma ihtiyaç vardır. Ayrıca hayvan refahının değerlendirilmesine ilişkin pratik ve standart yöntemlere 
ihtiyaç bulunmaktadır ( Blokhuis ve ark., 2003; Fraser, 2008; Grafton ve ark., 2015). Bununla birlikte hayvan 
refahının bilimsel değerlendirmesina ilişkin metodoloji son yıllarda hızla gelişmiş ve hayvan refahı büyük bir 
bilimsel disiplin haline gelmiştir (Broom, 2010).
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Tüketiciler son kullanıcısı oldukları gıda üretim zincirinde bekledikleri yüksek standartlar için üretici ve gıda 
sağlayıcılara daha toplumsal, ekonomik ve sürdürülebilir düzenlemeler yapmaya zorlamaktadır. Bu aynı za-
manda, ürünlerin kalitesi ve güvenliği konusunda bilgi edinmeyi de içermektedir (Blokhuis ve ark., 2003). 
Bu kapsamda tüketicilerin son ürünler hakkında istedikleri bilginin sunulması ve hayvan refahı standartlarını 
halka duyurulması için etkili stratejiler geliştirilmesine ilişkin çalışmalar sürmektedir (Pettitt, 2001; Zhllima 
ve ark., 2015). Hayvan refahı konusunda toplumun tüm kesimleriyle yoğun bir diyalog oluşturulmasına ihtiyaç 
vardır. Miranda-de la Lama ve ark., (2019) tüketicileri çiftlik düzeyindeki hayvan refahı koşulları hakkında 
doğru şekilde bilgilendirmek için güvenilir ve etkili bir etiketleme sistemin geliştirilmesi gerektiğini, bu sis-
teme, yüksek refah ve iyileştirilmiş çevre koşulları sağlayan yetiştiricilere ek ödeme veren bir sistemin eşlik 
etmesi gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca bu yaklaşımlar hayvansal üretimin şeffaflığını ve toplumsal sürdürülebi-
lirliğini teşvik edecektir (Pettitt , 2001; Blokhuis ve ark. 2003). 

Yetiştirici ve gıda sağlayıcılarının etiketleme veya resmi denetimler ile kanıtlanabilecek yüksek standartları 
sağlamak için gıda zincirini giderek daha fazla yönlendirdiği görülmektedir (Blokhuis ve ark., 2008). Ayrıca 
gıda sağlayıcıları bu şekilde güvence veren ürünlerin kalite algısını desteleyerek bazı yönlerden ticari bir avan-
taj da sağlayabileceğini tespit etmişlerdir. Dolayısı ile gıda kalitesi ve güvenliği ile hayvan refahı ve çevre gibi 
konulara hassasiyet gösteren tüketicilerin satın alma davranışları bir pazarlama fırsatı olarak görülmüş, gıda 
pazarındaki mevcut dar boğazlarının aşılması için bu tip kalite güvence yaklaşımları ile çok sayıda kalite gü-
vence programı geliştirilmiştir (Pettitt, 2001). Blokhuis ve ark., (2003)’e göre bilinçli ve verimli bilim-toplum 
diyalogunun sağlanabilmesi için gerekli bilginin transferini kolaylaştırılması, beklenen sinerjinin elde edilme-
si ve çiftlik hayvanlarının refahınına arttırılması için sürdürülebilir bir ilerleme kaydedilmesi sağlanmalıdır. 
Lazarides ve Goula (2018) yüksek standartların yaratılan değerin adil ve şeffaf dağıtımının teşvik edilmesi, 
kırsal kalkınma ve tüketicilerin kabul edilebilir fiyatlarla sağlıklı gıdalara erişiminin sağlanması ile de ilişkili 
olduğunu vurgulamıştır.

HAYVAN REFAHI VE ÇEVRE ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER

Gıda üretim sürecinde çevre gereklilikleri karşılanmalıdır (Swain ve ark., 2018; Manyi-Loh ve ark., 2018). 
Küresel gıda üretimi stratejilerinin çevre koruma, gıda güvenliği ve hayvan refahı standartlarını karşılaya-
bilmesi beklenmektedir (Bragaglio ve ark., 2018; Canter, 2018). Yüksek hayvan refahı hayvanların doğal 
davranışlarını sergileyebildiği, sağlıklı besleme, konforlu barındırma ve sağlık koruma tedbirlerini içeren bir 
çevrede sağlanabilir. Bu nedenle, hayvan refahı, gıda kalitesi ve çevre arasındaki etkileşimleri içeren bütün-
cül gıda üretim stratejilerine ihtiyaç bulunmaktadır (Broom, 2010). Geleneksel hayvan yetiştiriciliğinin gıda 
ürünlerinin kalitesi (kimyasal madde, hormon veya antibiyotik kalıntıları, somatik hücre, vs.) ve çevre üzerine 
(ötrofikayon, biyoçeşitlilik kaybı, sera gazı emisyonu, pestisit kirliliği, vs.) önemli etkilerinin olduğu kayde-
dilmiştir (De Boer, 2003). Swain ve ark., (2018) modern ve yoğun hayvan üretim sistemlerinin kilogram et 
başına önemli ölçüde daha düşük arazi gerektirdiğini ve daha fazka sera gazı emisyonlarına neden olduğunu 
bildirmiştir. 
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Sürdürülemez nitelikteki tarımsal faaliyetler biyolojik güvenlik risklerini ortaya çıkarmaktadır (Grafton ve 
ark., 2015). Manyi-Loh ve ark., (2018) hayvansal protein talebinin artmasına paralel olarak üretimin daha 
yoğunlaştığını, artan stres ve düşük hayvan refahına bağlı sağlık ve düşük zindelik sorunları ile baş etmek 
için kullanılan antibiyotiklerin gıda ürünlerinde katıntı sorunlarına neden olduğunu bildirmiştir. Antibiyotik 
direnci halk sağlığı açısından büyük bir sorundur çünkü antibiyotiğe dirençli bakteriler insan sağlığını için 
büyük tehlike oluşturmabilir ve hatta insanlara gıda zincirleri yoluyla kolayca bulaşabilir ve hayvan atıkları ile 
çevreye yayılabilir (Manyi-Loh ve ark.,2018). Hayvan sağlığı veya üretim artışı sağlamak için antibiyotiklerin 
irrasyonel kullanımı üretim maliyetlerinin artışı, zayıf sanitasyon ve hijyen durumu ve zoonoz patojenlerin 
antibiyotiklere direnç kazanmasına neden olmaktadır (Manyi-Loh ve ark.,2018; Vaarten, 2012).

Tarımsal faaliyetlerin toprak verimliliğinde düşüş, enerji, su ve toprak kaynaklarının sürdürülemez kullanımı, 
sentetik gübre kullanımı, toprak erezyonu gibi çevre kirliliği ve tahribatına neden olduğuna ilişkin kanıtlar 
giderek artmaktadır (Lacetera, 2018; Canter, 2018). Yoğun tarım ve hayvansal üretim küresel sera gazı emisyo-
nuna katkısını arttırmaktadır. Rumen metabolizması, arazi ve gübre kullanımı, yem bitkisi üretimi ve nakliye 
gibi faaliyetler nedeniyle açığa çıkan sera gazı miktarının küresel sera gazı emisyonunun yaklaşık beşte birisi 
olduğu bildirilmektedir ( Herrero ve ark., 2011). Yüksek barındırma sıklığı uygulanan kapalı hayvan barınak-
larında hava kalitesi düşmekte, yüksek gaz, toz ve mikroorganizma içeren havanın kalitesi düşmekte ve böy-
lece hayvan sağlığı ve refahı olumsuz etkilemektedir (Passillé ve Rushen, 2005). Aşırı gübre kullanımı toprak 
ve su kaynaklarında nitrat, tuz ve ağır metal birikimine ve ötrofikasyona neden olurken, azot ve kükürt içeren 
gazlar ile oluşan hava kirliliği sera etkisine katkı oluşturmaktadır (Savcı, 2012; Davis ve ark., 2016). Evans ve 
ark., (2019) yoğun tarım faaliyetleri ile birlikte, etkili bir şekilde yönetilmediği taktirde, tarımsal su kirliliğinin 
de artacağını bildirmiştir. Ayrıca gübre ve diğer hayvansal atıkların idaresine ilişkin yaşanan sorunlar çevre 
kirliliğini arttırmaktadır. Uwizeye ve ark. (2018) küreselleşen hayvancılık sektörünün azot (N) döngüsünü 
bozduğunu ve bölyece hayvan ve insan sağlı ve çevre üzerine riskler oluşturduğuna vurgu yapmıştır. 

Kyoto Protokolü ile insanların neden olduğu ve birim karbondioksit cinsinden sera gazı miktarını ifade eden 
karbon ayak izinin azaltılması için uluslararası stratejiler hayata geçirilmiştir (Bozkurt, 2019). Bu protokol, 
özellikle sürdürülebilir olmayan tarımsal faaliyetler ve hayvansal gıda üretiminin çevre üzerine olumsuz etki-
lerinin giderilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda tüm paydaşlar arasında etkili iletişim ve işbirliğinin ku-
rulması ve farkındalığın arttırılması faaliyetleri sürmektedir. Bölgesel gıda arzındaki kısa süreli dalgalanmalar, 
kuraklık veya sel gibi iklim değişikliği sorunlarının neden olabileceği olası yeni gıda krizlerini de dikkate alan 
bir gıda ticaretine de ihtiyaç duyulmaktadır (Grafton ve ark., 2015). Bragaglio ve ark (2018) sığır eti üretiminin 
sera gazı (GHG) salınımı, toprakta bozulma ve ormansızlaş gibi etkilerinin olduğunu bildirmiştir. Bununla bir-
likte her kg sığır eti üretiminin çevre üzerine etkileri sığır eti üretim sistemlerine göre farklılık göstermektedir. 
Swain ve ark., (2018) modern ve yoğun hayvan yetiştirme sistemlerinin kilogram et başına önemli ölçüde daha 
düşük arazi gerektirirken daha fazla sera gazı emisyonuna neden olduğunu bildirmiştir. İklim değişikliğinin 
hayvan sağlığı ve refahı üzerindeki olumsuz etkilerinin hava ve su kirliliği, yüksek çevre sıcaklığı, kuraklık, 
aşırı yağış ve sel gibi oluşumlar ile hem doğrudan hem de dolaylı olarak şekillenebildiğini bildirmiştir. Yoğun-
luğuna ve süresine bağlı olarak sıcaklık stresi, hayvanlarda metabolik sistem sorunlarına ve immün sistemin 
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baskılanmasına neden olabilir, oksidatif stresinin artması ile hastalık ve ölümlerde artışlar görülebilir. İklim 
değişikliğinin dolaylı etkileri arasında yem ve içme suyunun azalması veya kalitesinin düşmesi, patojenlerin 
ve parazitler hastalık etkenlerinin artışı bulunmaktadır (Lacetera, 2018).

SONUÇ

Tarımsal faaliyetler ve hayvan yetiştiriciliğinde verimler artarken gıda üretimin çevresel yükü de artmaktadır. 
Bu nedenle gıda güvenliği, çevrenin korunması ve hayvan refahı, tüketicilerin modern gıda üretim sistemleri 
hakkında sahip olduğu üç endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir. Çünkü bu faaliyetlerin insan ve hayvan sağ-
lığı ile hava, su ve toprak ekosistemleri üzerine olumsuz etkilerinin giderek arttığı görülmektedir. Artan insan 
popülasyonunun beslenmesi için üretim artışı hedeflerinin sürdürülebilirlik temelinde güçlendirilmesi, karbon 
ayak izinin ve muhtemel çevresel kirliliklerin azaltılması gerekmektedir. Bu amaçla gıda üretim stratejileri ile 
geliştirilecek olan gıda güvenliği, hayvan refahı ve çevre gerekliliklerine ilişkin standartlar arasında muhtemel 
çatışmalar önlenmelidir. Bu amaçla alternatif diyetler, düşük girdili gıda üretimi ile çevre gerekliliklerine uy-
gun sürdürülebilir üretim stratejilerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
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De Passillé, A. M., Rushen, J. (2005). Food safety and environmental issues in animal welfare. Revue Scienti-
fique et Technique-Office International des épizooties, 24(2):757.

Evans, A. E., Mateo-Sagasta, J., Qadir, M., Boelee, E., Ippolito, A. (2019). Agricultural water pollution: key 
knowledge gaps and research needs. Current Opinion in Environmental Sustainability, 36:20-27.

Fraser, D. (2001). Farm animal production:changing agriculture in a charging culture. J. Appl.Welfare Sci., 
4:175-190.

Fraser, D. (2008). Toward a global perspective on farm animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, 
113(4):330-339.

Fraser, D. G. (2005). Animal welfare and the intensification of animal production: Vol. 2. FAO, Rome, Italy.

Grafton, R. Q., Daugbjerg, C., Qureshi, M. E. (2015). Towards food security by 2050. Food Security, 7(2): 
179-183.

Hattori, M. Y., Banba, J. N., Gross, A. S., Kasai, B. K., Kylkilahti, E., Valros, A. (2018). Bringing farm animal 
welfare to the consumer’s plate. In The Business of Farm Animal Welfare (Vol. 120, No. 136, pp. 120-
136). ROUTLEDGE in association with GSE Research.



59

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Herrero, M., Gerber, P., Vellinga, T., Garnett, T., Leip, A., Opio, C., Westhoek H.J, Thornton P.K, Montdomery, 
H., Soussana,J.F., Steinfeld, H., McAllister, T.A. (2011). Livestock and greenhouse gas emissions: The 
importance of getting the numbers right. Animal Feed Science and Technology, 166:779-782.

Lacetera, N. (2018). Impact of climate change on animal health and welfare. Animal Frontiers, 9(1):26-31.

Lazarides, H. N., Goula, A. M. (2018). Sustainability and ethics along the food supply chain. In Food Ethics 
Education (pp. 41-61). Springer, Cham.

Manyi-Loh, C., Mamphweli, S., Meyer, E., Okoh, A. (2018). Antibiotic use in agriculture and its consequential 
resistance in environmental sources: potential public health implications. Molecules, 23(4): 795.

McKenzie, F. C., Williams, J. (2015). Sustainable food production: constraints, challenges and choices by 
2050. Food Security, 7(2): 221-233.
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ETÇİ KOYUNLARDA CANLI AĞIRLIK İLE HAYVAN REFAHI İLİŞKİSİ

Zehra BOZKURT1, Koray ÇELİKELOĞLU1, Özlem GÜCÜYENER1, Serdar KOÇAK1, Metin ERDOĞAN2, 
Mustafa TEKERLİ1
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Öz: Sürdürülebilir koyun yetiştiriciliği için iyi bir sürü yönetimine ihtiyaç vardır. Et tipi koyun yetiştiricili-
ğinde yüksek verim ve et kalitesine ulaşmak için uygulanacak olan sürü yönetimi stratejileri optimum bakım 
ve beslemenin yanı sıra yüksek hayvan refahı içermelidir. Hayvan refahı işletme koşullarına uygun şekilde 
izlenmeli ve ciddi ek yük getirmemelidir. Etçi koyunlarda hayvan refahının değerlendirilmesi ve izlenmesi 
için canlı ağırlık çok önemli bir parametredir. Koyunculuk işletmelerinde yüksek canlı ağırlık yüksek et ve-
rimi ve kalitesini, ideal büyüme ve üreme performansını yansıtmaktadır. Zayıf hayvanlar ise kötü bakım ve 
besleme veya hastalıklara bağlı düşük refahı yansıtmaktadır. Kuzu ve koyunların günlük besin ihtiyaçlarının 
ve tedavi sırasında veteriner ilaçlarının dozunun hassas şekilde belirlenmesi canlı ağırlığın mutlaka dikkate 
alındığı diğer önemli hususlardır. Sütten kesim kriteri olarak kullanılan canlı ağırlık, kuzu sağlığı ve refahını 
önemli ölçüde etkilemektedir. Çiftlik düzeyinde hayvan refahın değerlendirilmesi için beden kondisyon skoru 
ve canlı ağırlık gibi parametreler güvenli bir şekilde kullanılabilir. Koyunlarda refahın değerlendirilmesi için 
bazı refah değerlendirme protokolleri geliştirilmiştir. Bu protokoller de koyunlara sağlanan iyi besleme, iyi 
barındırma, iyi sağlık ve uygun davranış sergileyebilme olanakları değerlendirilmektedir. Koyunlarda refahın 
değerlendirilmesi için yapılacak işlemlerin mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanabilmesi beklenmekte-
dir. Bu kapsamda hayvan refahı ile yüksek derecede ilişkili olan parametreler saha koşullarında pratik şekilde 
koyun refahının değerlendirilmesine katkı yapabilecektir. Bu bildiride etçi koyunların refahı ile canlı ağırlık 
arasındaki ilişki ele alınmış, çiftlik düzeyinde hayvan refahının izlenmesinde canlı ağırlıktan yararlanma ola-
nakları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koyun, Canlı Ağırlık, Hayvan Refahı

GİRİŞ 

Koyun yetiştiriciliği iklim ve tabiat şartlarına bağlı olmak üzere küçük veya büyük sürüler halinde yapılmaktadır 
(Akçapınar, 2000). Koyunculuk kurak ve geniş otlama imkanı olan bölgeler için daha uygun bir yetiştirme tipi 
olsa da yılın büyük bir bölümünü dışarıda geçiren koyunlar için önemli refah problemleri bildirilmiştir (Dwyer, 
2009). Otlayan koyunların pek çok doğal davranışı sergileyebilmesi nedeniyle koyunların diğer çiftlik hayvan-
larına göre daha az refah problemi yaşadığı yönünde bir algı bulunmaktadır (Kılıç ve ark., 2013). Her ne kadar 
ekstansif şartlarda yetiştirilen hayvanlar entansif şartlarda yetiştirilenlerden daha fazla davranış özgürlüğüne sa-
hip olsalar da, kontrol edilemeyen çevre şartları, yırtıcılar, parazitler, mera koşulları veya yem ve su kıtlığı gibi 
önemli refah problemleri ile karşı karşıyadır (Dwyer, 2009; Sevi ve ark., 2009; Kılıç ve ark., 2013). 
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Yapağı verimi yönünden önemi geçtiğimiz yıllarda nisbeten azalan yapağıcı-etçi koyun ırkları et verimi yönün-
de geliştirilmiştir. Koyun eti, özellikle gelişmiş ülkelerde daha yüksek fiyata alıcı bulurken yetersiz besleme ve 
bakım koşullarında yetiştirilmeye uygunluğu nedeniyle koyunculuğa olan talep gelişmekte olan ülkelerde de 
yüksektir (Montossi ve ark., 2013: Malek ve ark., 2018; Miranda-de la Lama ve ark., 2019). 

Etçi koyun yetiştiriciliğinde ekonomik önemi en yüksek verim et verimidir. Bu nedenle geleneksel etçi koyun 
yetiştiriciliğinde kuzu verimi, yaşama gücü, yemden yararlanma ve yüksek karkas ağırlığına en fazla ağırlık 
verildiği görülmektedir (Stubsjøen ve ark., 2011; Napolitano ve ark., 2019). Bununla birlikte son yıllarda tü-
keticinin gıda ürünlerine ilişkin kalite anlayışında ve bu ürünleri satın alma davranışında önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. Bu nedenle yüksek gıda güvenliği ile gıda üretiminin karbon ayak izinin düşürülmesi gibi 
çevresel zararların azaltılması kuzu eti üretimi stratejilerinde yerini hızla almaktadır (Malek ve ark., 2018; 
Miranda-de la Lama ve ark., 2019).

Güvenli ve kaliteli kuzu eti üretimi sağlıklı olan ve yüksek refah seviyesinde yetiştirilen koyunlardan elde 
edilebilir (Napolitano ve ark., 2009; Stubsjøen ve ark., 2011; Kenyon ve ark., 2014)). Bu kapsamda, üretim 
zinciri boyunca koyunların sağlığının ve refahının izlenebilmesi çok önemlidir. Koyunlarda sağlık ve refahın 
izlenmesinde en pratik parametrelerden birisi canlı ağırlıktır. Düşük canlı ağırlık koyunlarda kötü sağlık koşul-
larını da önemli ölçüde yansıtmaktadır (Richmond ve ark., 2017). 

Hayvan refahının değerlendirilmesi için fizyolojik, davranımsal ve duygu durumlarını da kapsayacak şekilde 
daha kapsamlı bir değerlendirme gerekli olsa da düşük canlı ağırlık veya düşük beden kondisyon skoru de-
ğerleri düşük hayvan refahı ile yüksek ilişki göstermektedir (Broom, 2011; Richmond ve ark., 2017). Bununla 
birlikte, pratik koyunculuk uygulamaları hem coğrafi ve iklimsel hem de yetiştirme gelenekleri ve kültürü 
bakımından küresel boyutta çok farklılıklar içermektedir. Dolayısı ile koyun refahının değerlendirilmesi ve 
izlenmesi amacıyla önerilecek olan hayvan refahı değerlendirme yöntemlerin başarısı için kolay uygulanabilir 
pratik yöntemler ve parametreler çok önem taşımaktadır (Stubsjøen ve ark., 2011). Bu kapsamda hayvan refahı 
ile yüksek derecede ilişkili olan parametreler saha koşullarında pratik şekilde koyun refahının değerlendiril-
mesine katkı yapabilecektir (Richmond ve ark. 2017, Shands ve ark. 2009). Bu bildiride etçi koyunların refahı 
ile canlı ağırlık arasındaki ilişki ele alınmış, çiftlik düzeyinde hayvan refahının izlenmesinde canlı ağırlıktan 
yararlanma olanakları tartışılmıştır. 

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gıda kalitesi, gıdaların elde edildiği hayvanların refah durumları ile son ürünün niteliği ve güvenliği ile şekil-
lenmektedir (Broom, 2010). Bu nedenle, hayvanların refah durumunu değerlendirmek ve potansiyel riskleri 
yönetebilmek ve aynı zamanda da toplumsal kaygıları ve pazar taleplerini karşılayabilmek için hayvan refahını 
yükseltme stratejileri ve güvenilir çiftlik içi izleme sistemlerine ihtiyaç vardır (Blokhuis ve ark., 2003; Carop-
rese ve ark., 2016).

Hayvancılık, gıda güvenliği ve insanların beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü et ve diğer hay-
vansal ürünlerin insanların diyetlerinde yer alması çok önemlidir ve hayvancılık sektörü gıda üretim sistem-
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lerinin gelişiminin merkezinde yer almaktadır (Appleby ve Mitchell, 2018). Tüketicilerin satın alma davra-
nışının yoğun hayvansal üretimin sürdürülebilirliği ve üretiminin çevre, insan sağlığı ve hayvan refahı üze-
rindeki potansiyel zararları konusunda etkilendiği bildirilmektedir (Montossi ve ark., 2013; Malek ve ark., 
2018; Miranda-de lama ve ark., 2019). Hayvan refahı bilimi ve hayvan refahı politikaları, gıda güvenliği ve 
sürdürülebilirlik konusundaki küresel tartışmalardan bağımsız şekilde gelişmelidir (Buller ve ark., 2018; App-
leby ve Mitchell, 2018). Hayvanlarda davranış ve refah gereksinimlerinin iyi anlaşılması ve uygulanması sür-
dürülebilir tarımın üç ayağı olan ekonomik verimlilik, sosyal eşitlik ve çevre sağlığına da katkı sağlayacaktır. 

Sürdürülebilir koyun yetiştiriciliği için iyi bir sürü yönetimine ihtiyaç vardır. Et tipi koyun yetiştiriciliğinde 
yüksek verim ve et kalitesine ulaşmak için uygulanacak olan sürü yönetimi stratejileri optimum bakım ve 
beslemenin yanı sıra yüksek hayvan refahı içermelidir. Sürü yönetim stratejilerinde yüksek hayvan refahının 
sürdürülebilirliği için iyi bir hayvan refahı izleme planı bulunmalıdır (Broom, 2010; Montossi ve ark., 2013; 
Buller ve ark., 2018).

CANLI AĞIRLIK VE HAYVAN REFAHI İLİŞKİSİ 

İyi Besleme ve Verim Performansı 

Canlı ağırlık etçi koyunlarda et veriminin arttırılması amacıyla yapılacak olan seçimlerde önemli bir seçim 
kriterleri olarak kullanılır (Afolayan ve ark., 2006). Çünkü canlı ağırlık, bir bütün olarak hayvan performansını 
en iyi şekilde tanımlayan parametrelerden birisidir (Raji ve ark., 2008). Etçi koyun yetiştiriciliğinde canlı ağır-
lık, büyüme özellikleri yönünde yapılan seleksiyon çalışmalarında temel bir parametre olarak kullanılmıştır 
(Coop, 1973; Brown ve ark., 2015). Örneğin Afyonkarahisar ‘da yürütülen ve en önemli etçi yerli ırklarımız-
dan olan Ramlıç koyunlarının “Halk Elinde Islahı” projesinde 6. ve 12. ay canlı ağırlık yönünde yapılan se-
leksiyon çalışmalarında canlı ağırlık değerlerinde önemli artış sağlandığı bildirilmiştir (Tekerli ve ark. 2016). 

Bir üretim döneminde koyunların canlı ağırlık değerlerinde meydana gelen değişim koyunlarda büyüme 
(Marshall ve ark., 1991; Tekerli ve ark., 2016), beden kondisyonu (Kenyon ve ark., 2014; Benchohra ve Ama-
ra, 2016), verimler (Kenyon ve ark., 2014) ve işletme karlılığını (Young ve ark., 2011) yansıtmaktadır. Koç 
ve koyunlarda üreme performansının değerlendirilmesi ve izlenmesinde de canlı ağırlıktan yararlanılmaktadır 
(Ducker ve Boyd, 1977; Young ve ark., 2011). Canlı ağırlık koyunlarda döl verimi üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Koyunların yaşı arttıkça ve ergin çağ canlı ağırlık değerine yaklaşıldıkça üreme performansının arttığı 
bilinmektedir (Coop, 1973; Ducker ve Boyd, 1977). Niteim Koyuncu ve ark., (2018) doğum dönemindeki ko-
yunların vücut kondisyon skoru ile koyunların canlı ağırlığı, kuzu doğum ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışı 
arasında pozitif önemli korelasyonlar bildirilmiştir.

Canlı ağırlık koyunculukta performansı ve verimleri en fazla etkileyen besleme uygulamaları için de çok 
önemlidir (Brown ve ark., 2015). Bir hayvanın alması gereken yem miktarının belirlenmesinde ve diyetin bi-
leşenlerinin doğru kombine edilmesinde canlı ağırlıktan yararlanılmaktadır. Koyunlarda iyi refah durumunun 
sağlanabilmesi için iyi besleme yapılmalıdır (Kenyon ve ark., 2014, Brown ve ark., 2015). Bu, her hayvanın 
sahip olduğu yaş, cinsiyet, verim dönemi gibi bireysel özelliklerine ve mera veya hava sıcaklığı gibi çevresel 
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koşullara göre ihtiyaç duyduğu besin maddelerini temin edebileceği ideal yem karmasından yeterince alabil-
mesi anlamına gelmektedir. Bu ihtiyacın karşılanamaması durumunda hayvanların canlı ağırlığı düşürken, 
günlük ihtiyacından daha fazla yem verilen hayvanlarda da yağlanma görülmektedir.Yine canlı ağırlık yetiş-
tirme damızlıkta ilk kullanma veya sütten kesim gibi yetiştiricilik uygulamalarında da kullanılmaktadır. Ay-
rıca sütten kesim kriteri olarak kullanılan canlı ağırlık kuzu sağlığı ve refahını önemli ölçüde etkilemektedir. 
Yetersiz veya fazla besleme yapıldığında, her iki durumda da hayvanların refahı olumsuz etkilenmektedir.Bu 
nedenle etçi koyunlarda beslemeye bağlı düşük refah riskinin izlenmesinde canlı ağırlık yaygın şekilde kulla-
nılmaktadır (Benchohra ve Amara, 2016 ).

Koyunlarda çiftlik düzeyinde hayvan refahının değerlendirilmesi için canlı ağırlık ile yüksek oranda ilişki 
gösteren (Koyuncu ve ark (2018) beden kondisyon skoru da kullanılmaktadır (Benchohra ve Amara, 2016; 
Richmond ve ark 2017). Beden kondisyon skorunun değerlendirilmesi, hayvanların toplanmasını ve elle mu-
ayenesini gerektirir. Bununla birlikte, yöntem hızlı ve basittir ve hayvanların yem alım seviyelerini (Shands 
ve ark., 2009) izlemek için bir çok çiftçi tarafından zaten kullanılmaktadır. Dolayısı ile hayvan performansı, 
sağlığı ve refahının izlenmesinde canlı ağırlığa göre (Brown ve ark., 2015) beden kondisyon skorunun yetiş-
tirici tarafından daha kolay benimsendiği bildirilmektedir (Richmond ve ark., 2017). Hayvanların ideal beden 
konformasyonuna sahip olup olmadığının izlenmesinde kullanılabilecek olan canlı ağırlık ve beden ölçülerinin 
manuel olarak toplanması zahmetli bir iş olduğundan sık sık bu verilerin toplanması güç olmaktadır. Bu amaç-
la son dönemde 3D teknolojisinden yararlanılan stereo görüntüleme (Burke ve ark., 2004) veya hayvanların 
gezdikleri alanlara yerleştirilen tartılar da kullanıma girmiştir(Brown ve ark., 2012).

İyi Bakım ve Sağlık 

Koyunlarda canlı ağırlıktaki değişimler hayvan sağlığının izlenmesinde kullanılmaktadır (Richmond ve ark., 
2017). Sağlıklı hayvanların yaş, cinsiyet ve verim dönemine göre ırkın ideal canlı ağırlık değerline yakın olma-
sı beklenmektedir. Beklenen değerlerden daha düşük veya yüksek canlı ağırlık verisine sahip hayvanlar olası 
sağlık risklerini de yansıtmaktadır. Nitekim etçi koyunlarda hayvan sağlığı ve refahının değerlendirilmesi ve 
izlenmesi için hayvanlar periyodik olarak tartılmaktadır. Marshall (1991)’da piyeten nedeniyle ayak lezyonları 
bulunan koyunlarda canlı ağırlığın önemli ölçüde düştüğünü bildirmiştir. Koyunculuk işletmelerinde yüksek 
canlı ağırlık yüksek et verimi ve kalitesini, ideal büyüme ve üreme performansını yansıtmaktadır. Zayıf hay-
vanlar ise kötü bakım ve besleme veya hastalıklara bağlı düşük refahı yansıtmaktadır (Sevi ve ark., 2009). 
Hasta hayvanların tedavisinde de canlı ağırlık çok önemli bir parametredir. Kuzu ve koyunlarda hastalıkların 
tedavinde kullanılan veteriner ilaçlarının terapötik dozunun hassas bir şekilde belirlenmesinde canlı ağırlık 
mutlaka dikkate alınmaktadır. Bu işlem hayvan refahını akut şekilde etkilemektedir. Çünkü yetersiz veya aşırı 
doz riskinden kaçınmak için canlı ağırlığın dikkate alınması hayati bir öneme sahiptir. 

Yüksek İşletme Karlılığı

Canlı ağırlık, koyunların piyasa fiyatının belirlenmesi ve işletmenin ekonomik verimliliğinin değerlendirilme-
sinde kullanılan çok önemli bir parametredir. Nitekim ekonomik modellemeler, koyun canlı ağırlığının opti-
mumda tutulması ile çiftlik karlılığının arttırılabileceğini göstermektedir (Young ve ark., 2011). Koyunlarda 
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canlı ağırlığın düzenli olarak belirlenmesi ve izlenmesi ile yem, işçilik, sağlık ve diğer giderler mümkün olan 
en düşük düzeylerde (optimum) tutulabilir ve işletme karlılığı da arttırılabilir (Brown ve ark., 2015). Ayrıca 
iyi bir hayvan refahı izleme sağlayacak bu yaklaşım ile hem düşük hayvan refahına bağlı ekonomik kayıplar 
engellenebilir hem de kaliteli ve güvenli kuzu eti üretimi yapılarak daha yüksek fiyata ürün satışı gerçekleşti-
rilebilir (Brown ve ark., 2015; Young ve ark., 2011). 

KOYUNLARDA ÇİFTLİK DÜZEYİNDE YAPILACAK HAYVAN REFAHI DEĞERLENDİRMELE-
RİNDE CANLI AĞIRLIKTAN YARARLANMA OLANAKLARI

Hayvan refahı, yetiştirme şartlarında hayvanların biyolojik fonksiyonlarının ideal çalışabilmesi ve doğal ya-
şam koşulları ile pozitif duygu durumlarını sürdürebilmesi (negatif duygu durumu olmaksızın) perspektifinden 
değerlendirilmektedir (Broom, 2001). Bu nedenle, koyun yetiştiriciliğinde hayvanlara sunulan çevre koşulla-
rının hayvanlarda ne kadar adaptasyon sağlama çabası yarattığını ve koyunların bu adaptasyonu sağlayabilme 
çizgisine ne zaman gelebileceği çok iyi bilinmelidir. Hatta, koyunların olumsuz çevreye adaptasyon sağlama 
çabası başlangıçta tespit edilmeli ve tedbirler alınmalıdır (Dwyer, 2009). 

Koyunlar sürekli olarak veya mevsimlerin uygunluğuna göre günün belirli bir bölümünde açık alanlarda tutul-
maktadır (Akçapınar,2000). Bu nedenle koyunlarda hayvan refahının izlenmesinde de bazı güçlükler bulun-
maktadır (Sevi ve ark., 2009; Stubsjøen ve ark., 2011). Entansif koyunculuğa göre, ekstansif koşullar oldukça 
farklı olduğundan ekstansif koşulların hayvan refahına etkilerine ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulun-
maktadır (Dwyer, 2009). 

Hayvana dayalı refah değerlendirmelerinin kaynak ve hayvan idaresine dayalı değerlendirmelere göre daha 
isabetli olduğu kabul edilmektedir (Richmond ve ark., 2017). Koyunlarda, hayvana dayalı hayvan refahı de-
ğerlendirmelerinin ekstansif koşullarda da başarıyla uygulanabilmesi tercih edilecek olan hayvan refahı de-
ğerlendirme yöntemlerine bağlıdır (Richmond ve ark., 2017). Ayrıca hayvan refahı izleme programları işletme 
koşullarına uygun olmalı ve ciddi ek yük getirmemelidir (Napolitano ve ark., 2009; Stubsjøen ve ark., 2011). 
Bu işlem iklim ve mera gibi kontrolü zor çevresel faktörlere bağımlı olan rutin yetiştiricilik programını da 
telafi edilemez şekilde aksatmamalıdır. 

Hayvan refahı çok boyutlu bir kavramdır ve hayvanın subjektif deneyimlerine dayanmaktadır (Broom, 2001). 
Bu nedenle hayvan refahının değerlendirilmesi doğrudan yapılamaz, hayvan refahını güçlü şekilde yansıtabi-
len parametreler için yapılacak ölçüm ve değerlendirmeler kullanılarak yapılabilir (Broom,2010; Richmond ve 
ark., 2017). Bu nedenle hayvan refahının en iyi şekilde değerlendirilmesi için hayvan refahı izleme sistemle-
rinin geliştirmesi, iyileştirilmesi ve standartlaştırması gereklidir. Ayrıca geliştirilen sistemler tüketicilerin gıda 
ürünlerinin elde edilme sürecindeki hayvan refahı hakkında bilgi talebini karşılayabilmek için gerekli kalite 
güvence programları ve etiketleme ile de ilişkili olmalıdır (Blokhuis ve ark. 2003; Richmond ve ark., 2017; 
Malek ve ark., 2018).

Koyunlarda refahın değerlendirilmesi için bazı refah değerlendirme protokolleri geliştirilmiştir. Bu protokoller 
ile koyunculuk işletmelerinde hayvanların iyi besleme, iyi barındırma, iyi sağlık ve uygun davranış sergi-
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leyebilme olanaklarını değerlendirilmektedir. Koyunlarda refahın değerlendirilmesi için yapılacak ölçüm ve 
değerlendirmelerin mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanabilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda hayvan 
refahı ile yüksek derecede ilişkili olan parametreler saha koşullarında pratik şekilde koyun refahının değerlen-
dirilmesine katkı yapabilir. Bu parametreler arasında canlı ağırlık ve canlı ağırlıkla yüksek ilişkili olan beden 
ölçüleri veya beden kondisyon skoru değerlendirmeleri de bulunmaktadır. Canlı ağırlık, bir hayvanın vücut 
büyüklüğü ile vücut durumunun (zindelik) bir birleşimidir (Ducker ve Boyd, 1977) ve beden kondisyon skoru 
ile canlı ağırlık arasında bir pozitif ilişki bulunmaktadır (Kenyon ve ark., 2014, Sowande ve Sobola, 2008). 
Nitekim Dwyer (2009) da canlı ağırlığın hayvan refahının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulamıştır.

Koyunlarda refahının değerlendirilmesi için geliştirilmiş olan AWIN, ANI 35L ve Welfare Quality Protokol 
gibi başlıca koyun refahı değerlendirme protokollerinde de canlı ağırlık ve canlı ağırlıkla ilişkili bazı para-
metrelere yer verilmiştir (Napolitano ve ark., 2009; Caroprese ve ark., 2016; Richmond ve ark., 2017). Bu-
nunla birlikte özellikle koyunların dışarıda veya merada tutuldukları dönemlerde canlı ağırlık takibi zorluklar 
içermektedir. Bu dönemlerde canlı ağırlığın belirlenebilmesi için yapılabilecek pratik bazı ölçümleri (beden 
ölçüleri, beden kondisyon skoru, vs) veya diğer değerlendirme yöntemlerinden (görüntü, resim, vs ) daha fazla 
yararlanılabilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır (Jones ve ark., 2011; Brown ve ark., 2015 ).

SONUÇ

Değişen küresel tüketim eğilimleri üretim stratejilerinde yenilik ve dönüşüm gerektirmektedir.Koyunculuk 
bu talebe uygun, karbon ayak izi düşük, kaliteli ve güvenli gıda üretimi stratejilerine diğer çiftlik hayvanları 
içinde en kolay uyum sağlayabilecek olan yetiştiricilik alanıdır. Küresel gıda üretim stratejilerine uyumun 
sağlanabilmesi için koyunculuğun sağlıklı ve yüksek refah şartlarında yapılması gerekmektedir. Aslında bir 
avantaj olarak devam ettirilmesi gereken ekstansif koyun yetiştiriciliğinin hayvan refahının izlenmesine ilişkin 
zorluklarının aşılması şarttır. Bu bağlamda hayvan sağlığı ve refahı ile yüksek oranda ilişkili olan canlı ağırlık-
tan daha iyi yararlanılabilmesi için yeni ve pratik çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır.
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A REVIEW OF GENETIC STUDIES IN TURKISH NATIVE CATTLE BREEDS

Erva ESER

Ankara University, Graduate School of HealthSciences, Department of Animal Science,Ankara, Turkey

Abstract: Many factors such as changing world conditions, population growth, new pathogenic microor-
ganisms and the reduction of agricultural land comes with the demand for healthy food needs. In addition, 
breeding activities have been focused on increasing productivity especially in livestock. Disease resistance 
and adaptation abilities of native breeds make them more important on genetic improvement studies. Bio-
technological methods have been utilized for improvement studies. The most prominent of these studies are 
in the field of genetics. That is used for the improvement and determination of yield characteristics of native 
breeds. Genetic studies at the molecular level have addressed specific points and focused on the desired trait 
to be developed within the scope of breeding. PCR (Polymerase Chain Reaction) and STR (Short Tandem 
Repeat) methods were used for the improvement and determination of yield characteristics of native breeds. 
Gene polymorphism studies are examining genetic differences and relationships among genes. STR Marker 
researches focus on, relationship with gene relatedness of a specific trait. Thus, STR allows the compatibility 
of the populations with geographical areas, genetic characterization and suitability for identification studies are 
investigated. As a result, both gene polymorphism and STR Marker studies have shown the importance of the 
use of biotechnology in animal breeding. This review focuses on the genetic studies with using PCR and STR 
Marker methods in Turkish native cattle breeds; Yerli Kara (Native Black, NB), Boz Irk (Grey cattle), Güney 
Anadolu Kırmızısı (South Anatolian Red, SAR), Doğu Anadolu Kırmızısı (East Anatolian Red, EAR), Yerli 
Güney Sarısı (Native South Yellow, NSY) and Zavot. 

Keywords: Native Cattle, Genetic, Improvement, STR Marker, PCR

1. INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

The world’s population as a result of the increase in demand for healthy food has increased. At the same time 
the work also gained importance for animal welfare. Depending on them, improvement efforts, and in particu-
lar the genetic progress has accelerated. 

Genetic, also known as science of heredity, is the science that studies the diversity of organisms. Genetic sci-
ence research genes, genetic variation and heredity in alive organisms. Gene, and a chromosome is a unit of 
heredity that comprise a certain portion of a nucleotide sequence. Genes’s functions and longs can be different 
each others. Gene is issue of inheritance. 

Breeding is defined as improving the meaning of the word improvement. It covers all of the studies to obtain 
the highest yield from the genetic capacity limit of a living being ( Özbeyaz, C.). Breeding started with domes-
tication and continues to respond to the demands of modern technology. In breeding studies; pure breeding, 
hybridization, selection and sorting methods are used.
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Turkish native cattle breeds are totally six. They are Native Black, Grey Cattle, Southern Anatolian Red, Eas-
tern Anatolian Red, Native Eastern Yellow and Zavot. 

1.1. Turkish Native Cattle Breeds

Each native breed is resistant to disease and adverse environmental conditions in its geography. Thus, they 
carry weight with for genetic improvement studies. 

The Native Black cattle is spreading in central Anatolia. It is a productive (combined) breed of beef meat and 
milk. Small horned cattle breeds in terms of height and weight. Under protection in Lalahan International Li-
vestock Research  Instıtute.

The Grey Cattle, also known as Plevne Cattle or Step Cattle, is spreading in Thrace, South Marmara, North 
Aegean and Western Anatolia. It is a productive (combined) breed of beef meat and milk. The grey breed calf 
is born in light brown color and grows grey in color.

The Southern Anatolian Red Cattle is spreading in the southern Anatolian region from Icel to Şanlıurfa, is the 
center of Kilis, and it is grown in a combined way, especially milk and meat. As the age progresses, a zebu-like 
curved and drooping skin structure develops in the neck and a hump-like formation occurs especially in toros. 

The Eastern Anatolian Red Cattle is spreading in Eastern Anatolian region. This breed is grown in meat, milk 
and workforce way. 

The Native Southern Yellow Cattle, which grows in the direction of meat and milk yield, spreads in the pro-
vinces starting from Mersin to Hatay and Şanlıurfa, mainly in the regions between the Taurus and Amonos 
Mountains and the Mediterranean Sea and partly in the north and east of these mountains. 

Zavot Cattle is grown in Kars, Ardahan and Şavşat districts of Artvin province. There is information on the use 
of Simental, Podolya (white) and Eastern Anatolian Red breeds in the cultivation of the race. In small-scale 
family enterprises, it is grown based on pasture. Combined efficiency in terms of yield. The body is medium-
sized and robust.

2. BACKROUND

The aim of this review was researching to genetic studies in native cattle breeds in Turkey. Genetic improve-
ment was having much more importance for sustainable farming. The studies which ones using  PCR and STR 
Marker for different traits and genome studies were collecting. 

3. CONTENT

This study contents genetic studies in each Turkish Native Cattle Breeds for improvement. 
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4. MATERIAL and METHOD

Genetic polymorphism; a population is characterized by two or more genetically determined alternative phe-
notypes depending on different than to make ( Emekçi, A.). Rare changes in the genome that lead to permanent 
and heritable results are called mutations. Single gene defects; It occurs due to mutations in one or two alleles 
of the genes in the mitochondrial genome or on the autosomal or sex chromosomes. In order to call a change 
polymorphism, at least 1% of the individuals in the population (for example, humans) that are being investiga-
ted must have differences in the DNA region of interest. The difference between polymorphism and mutation 
is this difference in frequency. Mutations are much rarer than polymorphisms. The frequency of polymorphism 
may vary in different populations. Polymorphisms are responsible for the difference in the risk of the person 
getting the disease, the response to the disease and the side effects observed against the drugs. In addition, it is 
possible to evaluate the samples found at the crime scene by using DNA fingerprinting method or to perform 
paternity tests by using polymorphic regions as “genetic marker” (Giray Bozkaya, Ö.). 

The polymorphic gene must have two or more alleles and these alleles should be present in more than 1% of 
the population. In contrast, alleles that are observed in less than 1% of the population are called rare variants. 
Thanks to gene polymorphism, DNA can now be studied with PCR (Polymerase Chain Reaction) technology; 
thus, genetic transmission, genetic errors, variation and breeding studies are progressing rapidly.

PCR (Polymerase Chain Reaction); It is based on the amplification of DNA sequences under invitro conditi-
ons. It is a simple, specific and precise technique. It mainly aims to investigate a targeted locus on DNA using 
markers. Blood samples are taken from the person to be tested for the test. The first sample is heated to increase 
the DNA fragment using PCR. In this way, DNA is denatured or becomes two single-stranded DNA fragments. 
An enzyme called “plug polymerase Daha is then synthesized. This enzyme forms the DNA strand using the 
original strands as templates. There are three steps for each PCR cycle. Each of these cycles doubles the amo-
unt of target DNA. This is an exponential reaction. Therefore, one billion “target” DNA copies are generated 
in 30 to 40 PCR cycles.

The so-called Short Tandem Repeat (STR or microsatellite) study is based on the modeling of two or more con-
tiguous adjacent nucleotides. The repetition area consists of 2 or 6 parts (repetitions). This method, also known 
as parentel analysis or microsatellite analysis, is called an identification method based on the differences in the 
number of repetitive nucleotides (STR regions) in the genome.

The number of repetitions in each allele may be different, so the difference between the two alleles can be 
made apparent by separation of alleles by electrophoresis. The name of the allele is related to the tandem repeat 
number in the DNA fragment. Many STR regions can be simultaneously amplified by DNA amplification and 
can be distinguished from each other by size differences or different fluorescent molecules.

It is possible to examine sufficient STR regions in a related locus and to calculate the rate of repetition of this 
specific STR sequence to create an individual genetic profile.
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Forensic DNA analysis, DNA database creation, disaster cases, identification of missing persons, military 
(war, death), parent and kinship test: paternity test, immigration cases, heritage cases, genetic pedigree (Ge-
nealogy) & historical questions to answer, human lineage Authentication Human Cell Lines, identification of 
genetic chimeras, control of transplants, detection of cancer tumors, mapping of genetic diseases, examination 
of diversity in human population.

Nuclear DNA is isolated from the sample cells of interest in the STR Analysis Method application. Specific 
polymorphic regions in the isolated DNA are amplified by PCR. If used to make DNA visible, silver staining 
Ethidium bromide fluorescent dyes are used respectively. If STR fragments are separated by capillary electrop-
horesis, highly effective fluorescent dyes are used.

A certain number of STR loci can be identified using non-overlapping allelic distribution. This allows the se-
paration of multiple loci in a single polyacrylamide gel using multiplex PCR amplification. Multiplex amplifi-
cation of STR loci is achieved by using different fluorescent dyes. According to allele distributions, a different 
dye is used for each STR with overlap. Amplification is performed by binding the dyes to the primers so that 
different loci can be easily identified.

Akyüz et al. (2010) studied Indigenous “Cattle Breeds in Turkey Kappa Casein, Growth Hormone (GH) and 
prolactin Genetic Polymorphisms of Genes”. In this study, Kappa Casein, Growth Hormone and Prolactin gene 
polymorphisms were genotypically classified by PCR and PCR - RFLP methods in a study consisting of 259 
cattle in Eastern Anatolian Red, Southern Anatolian Red, Brown Breed and Domestic Land cattle and Holstein 
and Swedish Brown breeds. Genetic differences between populations were found to be less than 0.053 and 
0.001. As a result of the studies, the breeds with the highest genetic differences between the four indigenous 
breeds were found to be between South Anatolian Red and Eastern Anatolian Red breeds; this difference was 
found to be genetically insignificant.

Öztabak et al. (2009) has researched leptine gene polymorphism in Turkish Native Cattle Breeds. In this study, 
it was aimed to determine the leptin gene polymorphisms in Eastern Anatolian Red (EAR), Southern Anatolian 
Red (SAR) and Brown cattle. In this study, 40 SAR, 40 EAR and 40 Brown breed cattle were used. After obta-
ining genomic DNA samples, the target regions in exon 2, exon 3 and intron 2 were amplified by polymerase 
chain reaction (PCR). The single nucleotide polymorphism (SNP) region in exon 2 was determined by diges-
tion with restriction enzymes Kpn2I, HphI in exon 3 and SNP in intron 2 with Sau3AI restriction enzymes. 
For the Kpn2I polymorphism, the highest allele frequency associated with the yield traits was found in SAR 
breeds. T allele frequency was found to be quite high for HphI polymorphism in all three cattle breeds. B and 
C allele frequencies affecting the yield properties for Sau3AI polymorphism in each race were found to be re-
markably lower than the A allele frequency. As a result, it can be argued that there is no statistically significant 
difference between the three cattle breeds that may have an advantage in terms of leptin gene SNPs.

Özdemir (2011) examined the genetic variation of the growth hormone gene in Eastern Anatolian Red and 
crossbred cattle. In this study, the AluI polymorphism gene of Growth Hormone (bGH) gene in Eastern Ana-
tolian Red (EAR) native bovine breed (N = 76) and hybrids (51) which is preserved as a native gene source 
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grown in different farms in Eastern Anatolia region was investigated. In this study, three genotypes (LL, LV 
and VV) of bovine Growth Hormone gene applied to AluI enzyme were identified using PCR-RFLP method. 
L allele frequency was 0.78 in pure EAR and 0.79 in hybrids. The distribution of the three genotypes in pure 
EAR; LL 59%, LV 37% and VV 4%, and in hybrids LL 63%, LV 33% and VV 4%. It was observed that the 
studied populations were in CHW balance.

Bal et al. (2014) studied on Diacylglycerol in Holstein, Eastern Anatolian Red and Native Black Cattle Breeds 
Grown in the Hand of the People Determination of O-Acyltransferase 1 (DGAT1) Gene Polymorphism by 
PCR-RFLP Method.  In this study, the allele structure of the DGAT1 gene in 100 Holstein, 50 Eastern Ana-
tolian Red and 50 native RFLP method. In the determination of DGAT1 alleles, the obtained PCR products 
CfrI endonuclease enzyme. At the end of the cut, 411 bp single band; In individuals with CA genotype 411, 
208 and 203 three bands of bp; Two bands of 208 and 203 bp were observed in individuals of AA genotype. 
The highest in the breeds examined for the DGAT1 gene AA genotype frequency in Holstein race, highest KK 
genotype frequency in Native Land race and highest KA genotype frequency in Native It was seen in the land 
race. The frequency of A allele in Holstein and Eastern Anatolian Red races examined according to K allele 
high. However, the frequency of the K allele in the native land race was higher than other breeds. At the end of 
the study examined There was a deviation from the HW balance in terms of DGAT1 locus.

Akyüz et al. (2008) also studied on Determination of the Citrullinemia allele of some Native Cattle Breeds 
and Holstein breeds grown in Turkey. The material of the study, 176 heads of Holstein cattle and 10 heads of 
NativeBlack Cattle, 10 heads the Boz Cattle Breed was composed of 10 heads of South Anatolian Red and 10 
heads of Eastern Anatolian Red Cattle. Target site by PCR and positive samples were digested with AvaII rest-
riction enzyme. Presence of AvaII polymorphism %3 NuSieve agarose gel was controlled by electrophoresis. 
Citrullinemia carrier was not found in Holstein and indigenous cattle examined. 

 Determination of uridine monophosphate synthetase deficiency (DUMPS) in Holstein and native cattle in 
Turkey studied by Akyüz et al.(2008). DUMPS is an autosomal, recessive, hereditary disease that results in 
embryonic death. The material of the study consisted of bulls under the progeny test carried out jointly by the 
Central Association of Breeding Cattle Breeders and the Ministry of Agriculture and Holstein bull and bull 
candidates in the farms of the Breeding Cattle Breeders Association. A total of 120 Holstein and 20 Swiss 
Brown, 20 Native Land, 20 Gray Breed, 20 GAK and 20 DAK cattle were used in the study. DNA was extrac-
ted from the blood by phenol-chloroform extraction method. The resulting DNAs were amplified by PCR and 
the PCR products obtained to determine the mutation site were cut with Ava I endonuclease enzyme. The cut 
PCR products were electrophoresed in 4% NuSieve agarose gel. DUMPS alleles were not found in all races 
and samples used in the study.

Şahin et al. (2013) studied various polymorphisms in calpain (CAPN1), estrogen receptor α (ERα), prolactin 
(PRL) and myostatin (MSTN) genes which are thought to be related to some yield traits in 136 head cattle of 
Black Holstein and Brown cattle breed in Karacabey district of Bursa It was examined using. Both Holstein 
and Brown cattle were found to be monomorphic in terms of MSTN gene and 2 alleles of CAPN1, ERα and 
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PRL genes were determined. While 3 genotypes (CC, CT and TT) were determined in CAPN1 locus of both 
breeds, 2 (AG and GG) were determined in PRL locus of Black Holstein breed and 3 genotypes (AA, AG and 
GG) were detected in PRL locus of Brown cattle. Two genotypes (AG and GG) were determined in the ERα 
locus of both races. It was found that Black Pied and Brown cattle herds were in Hardy-Weinberg equilibrium 
in terms of all loci examined except PRL locus of brown breed

RAPD-PCR use for genetic analysis in native cattle breeds in Turkey, Güneren et al. (2010), was researhed to 
identify the genetic relationship and variations within and between local cattle breeds of Turkey. Compared with 
the other DNA fingerprinting method it is intended to determine the need of using less infrastructure RAPD-
PCR method, and Turkey native cattle breeds and genetic associations between genetic variation. RAPD-PCR 
method was performed by using blood samples taken from 77 animals from Native Black, Eastern Anatolian 
Red, Southern Anatolian Red and Grey Breed. 10 primer sets of 10 bases were used to identify polymorphisms 
in DNAs. Distance between races FST Distance Estimation Method, race grouping trees were made by UPG-
MA method. According to the presence of bands, the average genetic variances of the races ranged from 0.637 
to 0.809. It has been determined that the Native Black  race is closer to the Eastern Anatolian Red race than the 
Southern Anatolian Red race and the Grey Race is located in a different cluster from all three races.

Özşensoy et al. (2014) researched Y Chromosome Analysis of Turkish Native Cattle Breeds with Microsatel-
lite Markers. The aim of this study was to determine the phylogenetic relationship of 6 Turkish native catlle 
breeds by using 7 microsatellite DNA markers specific to Y chromosome. DNA isolation was performed by 
using standard phenol / chloroform method from Native Black, Grey Cattle, Eastern Anatolian Red, Southern 
Anatolian Red, Zavot and Native Southern Yellow races. PCR products were separated using capillary elect-
rophoresis method and marker genotypes were determined. A total of 41 different alleles were observed in the 
study. The total number of alleles for all populations was 5.86 and the mean Fis value was 0.427. The INRA189 
locus was found to be monomorphic in all populations except Southern Anatolian Red, while the UMN0307 
and INRA124 loci were found to be monomorphic in Eastern Anatolian Red and Indigenous Land populati-
ons, respectively. As a result of the assigment test, the Native Land population was assigned the highest level 
(78.26%) to its own population. In this study, Taurine specific allele was identified in the INRA124 locus. 
Taurine and Zebu specific alleles were observed at BM861, INRA189 and UMN0103 loci. 134 alleles detected 
in the INRA124 locus are thought to be Taurine or Zebu specific alleles. In addition, alleles of UMN0307 and 
UMN0504 loci need to be investigated for Zebu or Taurine specific alleles. As a result, Neighbor Merger Tree 
and structure analyzes support the compatibility of populations with today’s geographic areas.

Genetic characterization of some Turkish Native Cattle Breed with using STR Markers. The aim of this study 
is to determine the genetic characterization and phylogenetic relationships of native cattle breeds using mic-
rosatellite DNA markers within the scope of TURKHAYGEN-I project. A total of 274 different alleles were 
detected, the lowest number of alleles (8) INRA005 and BM1824, the highest number of alleles (23) was ob-
served in the TGLA122 locus. Genetic parameters and phylogenetic relationships of these breeds were found 
to be compatible with their current geographical location.
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5. RESULTS

As a result of the studies, the importance of conservation and improvement of domestic cattle genetic resources 
was revealed. The importance of biotechnology in genetic fields and breeding studies is clearly seen. Impro-
vement of genetic characteristics is put in the forefront in the production of efficient and healthy individuals, 
which are the main purpose of breeding. With the growing population, food needs are expected to be met at 
some point through breeding activities. Genetic breeding of native cattle breeds is becoming a mandatory issue 
for sustainable agriculture and food. Genetic studies should be increased especially in native breeds in order to 
meet the healthier and adequate food supply.
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Abstract Turkey, which dates back to ancient times, is rich in animal genetic resources with broad geographi-
cal location and terrain. Dogs constitute an important part of these gene resources. Dog breeds can be classified 
as follows in Turkey; Endemic breeds that are ancient mastiff-type huge dogs, the other breeds that coming to 
Anatolia with migration like, the Kangal is the most known as the best sheep flock guard dog all over the World 
and the Akbaş is the second most known as sheep flock guard dog around the world, some dog genotypes ob-
tained by selection or gene mutation like, the Malaklı is not dated back ancient times but it consists of dogs 
that are selected by looking for their strong, courageous and aggressive characteristics by mating their Kangal 
dogs with mastiff-type dogs, also there are some breeds originally has external origin but raised for a long time 
in Turkey affected with the environment, selected and crossbred ones, which gains different morphological 
and genetic traits and became a native dog breeds like Zağar and Tarsus Çatalburun, except those; dogs with a 
foreign origin but not scientifically defined like Kars dog and other shepherd dogs. In this paper, information 
about Turkey’s domestic dogs was reviewed.

Keywords: Akbaş, Dog Breeds, Kangal, Malaklı, Tarsus Çatalburun, Zağar

Introduction

The dog is one of the first domesticated animals. Canis lupus familiaris (dog) is originated from the wild an-
cestors of the Canidae family that recall the northern wolves and it has been developed by domestic wolves. 
Archaeological studies mentioned that the dog was lived as a pet in Northern Iraq during 14-12th century BC. 
Archaeological studies also reveal that the dog existed in Anatolia in 7th century BC (Clutton-Brock, 1995; 
Akcapınar and Ozbeyaz, 1999).

Because of the geographical position, very large fertile areas and being the host of various civilizations in her 
past, Turkey has a lot of different animal genetic resources (Yüceer-Özkul, et al., 2019). Dogs are an important 
part of these gene resources. In this study, most known Turkish dog breeds, Akbaş, Kangal, Malaklı, Tarsus 
Çatal Burun, Zağar and Zerdava, morphological traits were reviewed.  

Kangal

Turkey’s and world’s most recognized shepherd dog Kangal is grown in Central Anatolia, especially in Sivas 
province. Kangal is a very good flock protection dog. This breed is famous for its black mask on face and spiral 
tail to the top of the waist. Its coat colour is range from off-white to the grey, but generally yellowish white (Öz-
beyaz, 1994). Some body measurements of Kangal as follows; Body weight (BW): 55.74 kg, withers height 
(WH): 73.30 cm, head length (HL): 33.30 cm, chest girth (CG): 95.61 cm (Atasoy, et al., 2005).
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Akbaş

Akbaş is the most well-known shepherd dog in the world after Kangal. Featuring a completely white feather, 
Akbaş has a spreading area in Eskişehir, Sivrihisar and Ankara. Some body measurements of Akbaş as follows; 
BW: 41.95 kg, WH: 64.42 cm, HL: 28.75 cm, CG: 82.09 cm (Atasoy, et al., 2011).

Malaklı

Another genotype that belongs to the large dog class is Malaklı. Generally, they consist of dogs that are se-
lected by looking for their strong, courageous and aggressive characteristics by mating their Kangal dogs with 
mastiff type dogs. The aim is fighting, field defence and demonstration. Its main spreading area is Aksaray, 
Şereflikoçhisar, Niğde, Nevşehir, Yozgat and Kayseri. Some body measurements of Malaklı as follows; BW: 
59.96 kg, WH: 77.00 cm, HL: 32.45 cm, CG: 88.48 cm (Atasoy, et al., 2014).

Zağar

Zağar dogs ranging from Çankkale, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla and Afyonkarahisar to moun-
tainous regions of Central Anatolia thresholds are grown in areas where continuation of the yörük tradition. 
It is a very capable breed in land hunting and especially in rabbit hunting. It’s Body colour is black, and face, 
abdomen and legs are brown. Some body measurements of Zağar as follows; BW: 17.90 kg, WH: 50.48 cm, 
HL: 23.30 cm, CG: 57.64 cm (Yüceer-Özkul, et al., 2019).

Zerdava

It is a genotype grown in different parts of the Black Sea, especially in Trabzon and Giresun. In the morpho-
logical and genetic studies, these dogs are more uniform than other dogs, which mean that they are less de-
generated. This was due to the poor recognition of the genotype and the isolation of the Black Sea due to its 
geographical conditions. Mainly used for field protection and pig hunting, the dog is brown in colour and white 
in the distal part of the legs. The last 1/3 of the tail is white. Some body measurements of Zerdava as follows; 
BW: 16.02 kg, WH: 48.20 cm, HL: 20.95 cm, CG: 53.30 cm (Atasoy, et al., 2016).

Çatalburun

Because it is homeland is Tarsus it is known all over Turkey with the name of Tarsus Çatalburun. Probably 
because of a gene mutation, the nose was cleaved in the middle and the shape of a double nose was liked by 
people and it was used in hunting with the idea that it had a better smell. Although the predominant colour of 
these dogs is brown and shades, there are currently no breed registers and unconscious hybridization practices 
have resulted in the production of dogs of very different colours and bodies. The only common feature of these 
different dogs is that their noses are split. Some body measurements of Çatalburun as follows; BW: 20.20 kg, 
WH: 48.23 cm, HL: 20.05 cm, CG: 59.40 cm (Atasoy, et al., 2016).

There are also dogs in different colours and shades in Turkey. These dogs are named as Yörük and Anadolu 
Shepherd Dog. No scientific studies have been conducted with these dogs. Although these dogs are not collect-
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ed under the name of a breed, they successfully perform guard and herd protection tasks. In conclusion, dogs 
are one of the rich genetic resources in Turkey, and they are needed to be studied and registered scientifically.  
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Abstract: Since the beginning of the domestication of the horse, they used; as food supply, for transportation, 
in battlefields, in agriculture and at trading. In modern days they have been used in hippotherapy, in scientif-
ic researches and they have been used as sport horses. Folk wisdom mention that Chestnut horses are better 
than the other horses and a few early studies reported that Chestnut horse had better race performance in long 
distance than Bay horse. Recent studies indicate that race performance not affected by coat colour. A new pub-
lication which published in 2018 reports that potential regulatory regions near some genes may control both 
race performance and coat colour. Aim of this study was to investigate the effect of coat colour on race perfor-
mance in Thoroughbred horse. The data of last three race records of 95 Thoroughbred horses collected as the 
race performance. The effects of coat colour on race performance were analysed by using the t-test. The means 
of rankings and speed (m/s) were 6.8 and 15.5; 7.5 and 15.4; 7.8 and 15.3 for the 1st; the 2nd and the 3rd race 
for Bay Horses, respectively. And, the means of rankings and racing time were 6.4 and 15.4; 5.6 and 15.5; 6.7 
and 15.1 for the 1st; the 2nd and the 3rd race for Chestnut Horses, respectively. Bay horses, were slower than 
Chestnut Horses. In conclusion, race performance was not affected by coat colour. Additionally, genetic studies 
should be conducted to understand the relationship between coat colour and race performance.

Keywords: Coat Colour, Horse, Race Performance, Thoroughbred

Introduction

Domestication of the horse dates back to 6000-8000 years ago. At first, they used as food, for clothing material 
and for making tools, then horses began to use for faster transport, later they used in warfare, agriculture and 
trade. Recently, horses have been using in sports events, in hippotherapy and scientific researches (Neves et al., 
2017). After the domestication of the horse, the coat colour was one of the earliest selection targets (Liu et al., 
2017). In general, the coat colour has fascinated horse owners and scientists all over the world for centuries. 
This interest can be explained by the fact that its phenotypic properties are easily recognizable, which makes 
it easier to monitor heredity from generation to generation. Thus, the coat colour has become a model pheno-
type to study gene action and gene interactions (Thiruvenkadan et al., 2008). The majority of the horses have 
a coat colour phenotype in three colours that are black, bay and chestnut. These three basic colours, built from 
the two pigments produced by horses, are derived from the interaction of two genes: melanocortin‐1 receptor 
(MC1R) and agouti signalling protein (ASIP). The influence of other genes determines the variations of each 
of the three basic colours (Thiruvenkadan et al., 2008; Neves et al., 2017; Sponenberg and Bellone, 2017). Bay 
is the first most frequent horse coat colour and the second most frequent coat colour is Chestnut. According 
to folk wisdom, bay horses are friendly (warm-blooded), they are known to be quiet and inconspicuous. They 
tend to be durable and average horses. Thus, these characteristic traits may explain the common distribution of 
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this colour all over the World. Some researchers suggest that bays grew up more slowly than chestnut horses, 
but they tend to have longer racing careers. Folk wisdom mentions that chestnut horses are nervous. Chestnut 
horses are more unstable than bays and tend to react more strongly to external stimuli. Earlier studies reported 
that chestnut horses had better average race performance at younger ages but more recent studies found that the 
colour of Thoroughbreds and Arabians has no effect on racing performance (Sponenberg and Bellone, 2017). 
In one of earlier study mentions the coat colour of horses has little to do with its race performance (Thiruven-
kadan et al., 2008). But, a recent study conducted in 2018 reported that potential regulatory regions near some 
genes may control both race performance and coat colour (Fegraeus at al., 2018). This study aimed to investi-
gate the effect of the two most seen coat colour on race performance in Thoroughbred horse.

Material and Methods

The data were obtained from 75 bay and 20 chestnut thoroughbred horses that are racing in TJK (Türkiye Jok-
ey Kulübü) turfs.  The last three races of 95 horses collected as race performance. The effects of coat colour on 
race performance were analysed using the t-test.

Results 

Total of 95 thoroughbred horses consists of 75 bays and 20 chestnut, 66 female and 29 male horses. Bay horses 
were faster than chestnuts except for 2nd race (Table 1) but it found not significant. Male horses were faster in 
all inspected races than females (Table2) but it is also not significant.

 Table 1. t-test of coat colour and race results  

n 1st race 2nd race 3rd race

Coat 
Colour

Rank Speed (m/s) Rank Speed (m/s) Rank Speed (m/s)

Bay 75 6.8 ± 3.4 15.5 ± 0.7 7.5 ± 3.8 15.4 ± 1.1 7.8 ± 3.6 15.3 ± 0.8

Chesnut 20 6.4 ± 3.8 15.4 ± 0.5 5.6 ± 3.5 15.5 ± 0.7 6.7 ± 2.9 15.1 ± 0.6

P - - - - - -

P>0.05
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Table 2. t-test of sex and race results 

n 1st race 2nd race 3rd race

Gender Rank Speed (m/s) Rank Speed (m/s) Rank Speed (m/s)

Female 66 7.2 ± 3.3 15.4 ± 0.7 7.6 ± 3.8 15.3 ± 1.1 8.1 ± 3.6 15.1 ± 0.8 

Male 29 5.5 ± 3.6 15.5 ± 0.6 5.8 ± 3.6 15.6 ± 0.7 6.5 ± 2.9 15.4 ± 0.7 

P - - - - - -

P>0.05

Conclusions

In this study, Bay horses were faster than chestnuts but it is not significant these findings were matching various 
former reports (Stachurska et al. 2007; Thiruvenkadan et al., 2008; Sponenberg and Bellone, 2017) but not 
matching Fegraeus at al., (2018)’s report about potential regulatory regions near some genes may control both 
race performance and coat colour.  Male horses are faster in all inspected races than females it could be due 
to differences in muscle structure. In conclusions, we need to make more genetic studies for a more accurate 
evaluation of the effect of coat colour on race performance.
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Öz: Türkiye’de çevresel altyapı yatırımlarının büyük bir kısmını içme suyu, kanalizasyon, içme suyu arıtma 
ve atık su arıtma tesisleri oluşturmaktadır. Bu çevresel altyapı tesisleri hem temel ihtiyaç olan su ve sanitasyon 
hizmetlerinin yerine getirilmesi hem de doğal kaynakların, çevrenin ve ekosistemin korunması için gereklidir. 
Çevresel altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği için projelerin ilk yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ile 
cari harcamalarının iktisadi olması beklenmektedir. Başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin çevresel 
altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde mali kaynaklarının yetersiz olması projelerin hayata geçirilmesi ve 
sağlıklı uygulanmasındaki en büyük engel olduğu görülmektedir. Türkiye’de su ve kanalizasyon hizmetlerinin 
ana sorumluluğu belediyelerde bulunmaktadır. Su ve kanalizasyon projelerinin başlatılması ve işletilmesinde 
belediyelerin karşılaştığı en önemli sorun projelerin uygulanması için gerekli finansmana erişimdeki zorluk-
lardır. Finansman sorunu yaşayan belediyeler altyapı projelerini hayata geçirememesi çevresel ve ekonomik 
zararları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki su ve kanalizasyon altyapı projelerinin 
hayata geçirilmesi için 2011 yılından beri uygulanan SUKAP programının analiz edilmesi ve değerlendiril-
mesidir. Çalışma kapsamında, konunun birincil paydaşları olan belediyeler ve İlbank’ın SUKAP programını 
daha etkin hale getirilmesinde ve merkezi yönetimden hibe desteği sağlanarak yapılan projelerin mali açıdan 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, SUKAP deneyimlerine dayanılarak öneriler ortaya konulmuştur. SUKAP 
ile oluşan tecrübenin diğer çevresel altyapı projelerinin, yerel iklim değişikliği eylem planlarının ve yerel sür-
dürülebilir enerji projelerinin uygulanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: su ve kanalizasyon, çevre, altyapı finansmanı

GİRİŞ

Modern teknoloji ve sanayileşme, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere kırsal alanda yaşayan nüfusu 
kentlere davet etmektedir (Esen, 2002). Dünyada başta altyapı yatırımları olmak üzere kamu hizmetlerinin 
daha hızlı uygulanabilmesi için yerel yönetimler kurularak, merkezi yönetimlerdeki sorumluluk yerel yöne-
timlere aktarılmıştır (Rahmanlar, 2017). Bu değişim sürecinde şehirler, yoğun nüfus baskısı altında kalmak-
ta, yeterli altyapı hizmetini sürdürülebilir bir finansman yapısı içinde sağlamada sıkıntı yaşamaktadır (SBB, 
2019b). Altyapı projelerinin finansman modelleri devletlerin ekonomik yapısı ile doğrudan ilişkili olup bu 
yatırımlar genel olarak üç şekilde finanse edilmektedir: Maliyetlerin doğrudan kullanıcıdan temin edilmesi, 
dolaylı olarak kullanıcıdan temin edilmesi ve devlet destekleridir. Birinci yöntem olarak doğrudan kullanıcı-
dan temin edilen bedeller yoluyla oluşturulan finansmanın temel amacı, ücretlendirme yoluyla hizmet bede-
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linin kullanandan alınmasıdır. Bu bedeller yatırım bütçesini artırma ve atıksuyun verimli deşarjını sağlamak 
için toplanmaktadır. Bu bedellerin kirlenmenin azaltımı yönünde pozitif etkisi olduğu görülmektedir (Helmer, 
Hespanhol, & Welch, 1997; Larsen, Udert, & Lienert, 2013; Mccullough, Moreau, & Linton, 1993). İkinci 
yöntem, dolaylı olarak kullanıcıdan temin edilen hizmet bedelleri, yerel yönetimler tarafından çeşitli vergi 
kalemleri altında toplanarak altyapı hizmetlerinin finansmanında kullanılmaktadır. Bahse konu gelirler işletme 
ve bakım giderlerini sürdürülebilir bir şekilde sağladığı gibi, yeni yatırım borçlarının da garanti altına alınma-
sına yardımcı olmaktadır (Franks, Kay, & Smith, 2014; Helmer vd., 1997). Üçüncü ve son yöntem olan devlet 
destekleri; merkezi yönetimler tarafından hibe desteği, kredi desteği, vergi tahsisi adı altında yerel yönetimle-
rin yatırımlarına destek olunmaktadır (Helmer vd., 1997).

Türkiye’de dünya örneklerinde olduğu gibi içmesuyu ve atıksu altyapı yatırımları belediyelerin sorumlulu-
ğundadır. Bu sorumluluğun belirlenmesiyle ilgili başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun,6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bulunmaktadır. 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun gereği ve 6360 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeyle Büyükşehir Belediyeleri müca-
vir alan içindeki tüm ilin altyapısından sorumlu hale gelmiş, diğer büyükşehir olmayan belediyeler de kendi 
belediye sınırlarından sorumlu olarak görülmüştür (Günaydın, 2015; Rahmanlar, 2017). Fiziki olarak beledi-
yelerin çevresel istatistikleri olarak su ve kanalizasyon göstergeleri incelendiğinde, belediye nüfusunun yüzde 
98’i içmesuyuna; yüzde 90’ı kanalizasyon sistemine, yüzde 75’i de atıksu arıtma sistemine erişebilmektedir 
(TÜİK, 2016). Ancak içmesuyu kayıp-kaçak oranları, atıksu arıtma sistemlerinin işletilmesinde yaşanan teknik 
ve fiziki sorunlarla birlikte 6360 sayılı Kanun sonrasında mali açıdan zorluk çeken belediyeler, altyapı sistem-
lerinin verimli bir şekilde işletilmesinde sorun yaşamaktadır (Rahmanlar, 2017). Türkiye’deki su ve kanalizas-
yon altyapısında, mevzuattaki sık güncellemeler, belediyelerin yatırım ve işletmede yaşadığı mali problemler, 
başta personel ve makine teçhizat olmak üzere kapasite eksiklikleri, yerel yönetimleri altyapı yatırımlarının 
işletilmesindeki yetersizliği ortaya çıkarmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’de 2011 yılından beri uygulanmakta olan Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SU-
KAP) programındaki uygulama modelinden elde edilen deneyimin gelecekte belediyelerin su ve kanalizasyon 
altyapı projelerinin sürdürülebilir olarak yapım ve işletimi için uygulama önerileri sunulmuştur. Çalışmada, 
SUKAP programı ile ilgili proje bilgileri, maliyetleri, destek ödemeleri, il ve ilçe belediyedeki durumları kul-
lanılmıştır. TÜİK, İlbank, DSİ ve ÇŞB’nin derlediği veriler çalışmada kullanılmıştır. Ayrıca 2011-2019 yılları 
arasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Belediye Mevzuatı, Çevre Kanunu, su ve kanalizasyon idarelerinin 
mevzuatı, gibi ulusal düzenlemelerle AB uyum sürecinde çevre müktesebatının ilgili direktiflerinin su ve ka-
nalizasyon alt yapıları için getirdiği şartlar dikkate alınmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem su ve kanalizasyon 
altyapı yatırımlarının finansmanı için akademik ve kurumsal literatürün taranması ve SUKAP programına ait 
bilgilerin istatistiksel analizinin gerçekleştirilmesiyle yapılmıştır. Ayrıca, mevzuat ve politika belgeleri için 
analiz ve değerlendirme yapılmış, SUKAP projeleri için de tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. 
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TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİ 

T.C. Anayasası’nın 168. Maddesinde belirtildiği üzere, tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasar-
rufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri su ve 
atıksu hizmetleri yerel yönetimler tarafından bir arada yürütülmektedir. 831 sayılı Sular Hakkında Kanun, 
su konusuna özel ilk düzenleme olup, söz konusu Kanun ile insanların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması 
ve suları temiz tutma görevi belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinde belediyelere, diğer yerlerde ihtiyar 
meclislerine verilmiştir. Daha sonra yürürlüğe giren 1393 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yerel yönetim-
lerin sorumluluğundaki su yönetimine sağlıkla ilgili kural ve koşullar getirilmiştir. Mevcutta kuruluş bazında 
Büyükşehir ve diğer belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ve İlbank sorumluluğu bulunmaktadır. 

Türkiye’de su yönetimi konusunda çok sayıda kurum ve kuruluş yetki ve sorumluluğa  sahiptir. Bu kurum-
ların, suyun korunması ve kullanılması ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili yasal düzenlemelerde 
tanımlanmıştır. Mevzuattaki bu çok başlı durum, su ile ilgili hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. 
Su sektöründeki bu dağınık yapılanma ve farklı sorumluluklar, hizmetlerde maliyetin yükselmesine ve ölçek 
sorununa sebep olmaktadır. 

Yerel yönetimlerin sorumlu oldukları su ve kanalizasyon altyapıları ile atıksu arıtma tesislerinin yapımının 
finansmanının sağlanabilmesi için iç ve dış kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. İç kaynaklar bankalardan 
sağlanan krediler, nakdi destekler ve gelirlerden oluşurken, dış kaynaklar ise uluslararası finans kuruluşlar 
tarafından sağlanan krediler ve hibelerden oluşmaktadır (Gül, 2009).Su ve kanalizasyon altyapılarıyla atıksu 
artırma tesisleri gibi yatırım maliyeti ve teknoloji düzeyi yüksek olan yatırımların belediyelerin kendi öz kay-
naklarından karşılanması, belediyeleri mali açıdan zorlamaktadır. Söz konusu projeler için belediye gelirlerine 
ek olarak iç finansman kaynaklarından ve uluslararası finansman kaynaklarından faydalanılmaktadır. Bu kay-
nakların çoğu borçlanma esasına dayanmaktadır (Ortak, 2011).

5779 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçeden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun ile beledi-
yelerin alacakları paylar belirlenerek 6360 sayılı Kanunla da Büyükşehir ve Belediyeler arasında gelir oran 
değerleri düzenlenerek genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 4,5’i büyükşehir belediyelerine, 
yüzde 1,5’i diğer belediyelere, yüzde 0,5’i ise il özel idarelerine dağıtılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından, büyükşehir belediye payları doğrudan, il özel idarelerine aktarılmakta olup, diğer belediyelerin 
payları ise ilgili idarelere aktarılmak üzere tahsil edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İlbank’a aktarılmak-
tadır. İlbank da payları ilgili idarelere göndermektedir. Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin gelirleri yerel 
yönetimlerin öz gelirleri, yerel yönetimlere yapılan transferler ve borçlanma olmak üzere üç temel kaynağa 
dayanmaktadır (Esin, 2013). Belediyelerin transfer kaynaklarını İlbank, ÇŞB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından sağlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Katılım Öncesi 
Yardım Aracı tarafından sağlanan hibeler ile gerçekleştirilecek projelerin, yüzde 85’i AB hibesinden tahsis edi-
lirken, yüzde 6’sı ÇŞB hibesinde geri kalan yüzde 9’u belediyelerin borçlandırılması ile yapılmaktadır. Ayrıca 
ÇŞB tarafından hazırlanmış olan Tip Paket atıksu artıma tesisi projeleri için de finansal destek sunulmaktadır. 
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Teşvik amaçlı olarak ÇŞB atıksu arıtma tesislerinin elektrik giderlerinin yüzde 50’sini karşılamaktadır. 6107 
sayılı İlbank Kanunu’nda belirtildiği üzere bankanın amaçlarından biri de; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı 
kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacının karşılan-
ması olarak sayılmıştır. Türkiye’de yerel yönetimler uzun yıllar boyunca altyapı yatırımlarını kamu kredileri 
ile finanse etmişlerdir. İlbank belediyelere piyasa koşullarından daha avantajlı krediler verebilmekte ve kredi 
borçlarını belediyelerin gelir kaynaklarından kesinti yaparak tahsil edebilmektedir. Bu nedenle belediyeler, 
ağırlıklı olarak İlbank’tan iç borçlanma yoluna gitmektedirler. İlbank’a ilave olarak DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından da borçlanma yapılabilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde belediyelerin 
İlbank dışında başka bankalardan borçlanmasını kısıtlayan bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla be-
lediyeler, Kanun’un 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlara uymak koşuluyla kamu ve özel 
bankalardan da iç borçlanma yoluna gidebilmektedir. Belediyeler borçlanmada faiz oranı, teminat, vade gibi 
unsurların İlbank borçlanmasından uygun olması durumunda diğer bankalardan borçlanma yolunu tercih et-
mektedir (Güngör, 2008).

Belediyeler ülke genelinde altyapı projelerinin finansman ihtiyacının karşılanmasında dış kredi ve hibe kay-
naklarını da bir seçenek olarak kullanmaktadır. Bu kaynaklar AB fonlarından, ikili anlaşma yapılan ülkelerden, 
uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan hibe ve kredilerdir. Belediyeler tarafından gerçekleştirilmesi plan-
lanan projelere Avrupa Birliği’nden, uluslararası finans kuruluşlarından veya uluslararası konsorsiyumlardan 
hibe temin edebilmektedir. IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve öncelikle-
rine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan AB fonları, AB müktesebatına 
uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasite oluşturulmasını hedeflemektedir. 

Türkiye’de yerel yönetimlere dış kredi kullanımı 1982 yılında başlamış olup, 1991 yılından sonra ivme ka-
zanmıştır (Güler, 1997). Belediyelerin finansmanı konusunda Uluslararası Finans Kuruluşları (Dünya Ban-
kası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi 
Kalkınma Bankası) ve İki Taraflı Kalkınma İşbirliği Kuruluşları (Alman Yatırım Bankası, Japon Uluslararası 
Kalkınma Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, Fransız Kalkınma Bankası, Körfez Arap Ülkeleri İşbir-
liği Konseyi, vb.) altyapı ihtiyaçları için kredi desteği sunmaktadır. Bu desteklerin bir kısmı İlbank aracılığıyla 
yerel yönetimlerin yatırım ihtiyaçlarına yönlendirilirken bir kısmı doğrudan belediyelere sözleşme yapılarak 
aktarılmıştır (İlbank, 2014).

SU VE KANALİZASYON ALTYAPI PROGRAMI (SUKAP)

Önceki kısmında bahsi geçen altyapı finansman yöntemlerinin her üçü de (maliyetlerin doğrudan kullanıcıdan 
temin edilmesi, dolaylı olarak kullanıcıdan temin edilmesi ve devlet destekleri) Türkiye’de kullanılmaktadır. 
Ancak, altyapı yatırımlarından sorumlu olan belediyelerin yaşadığı mali problemler, belediyeleri merkezi yö-
netimden alacakları sübvansiyonlara yönlendirmektedir. 6360 sayılı Kanunu ile büyükşehir sınırları içerisinde 
kalan belde belediyeleri kapatılarak mahalleye, büyükşehir sınırları dışarısında kalan nüfusu 2.000 altında ka-
lan belediyeler kapatılarak mahalle veya köye dönüştürülmüştür. Söz konusu Kanun ile belediye sınırları içe-
risindeki atıksu artırma tesisler sorumluluklarıyla bağlandıkları belediyelere devredilmiştir. Aynı zamanda söz 



87

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

konusu Kanun ile kapanan belediyelerin yatırım ihtiyacı bağlandıkları büyükşehir belediyelerine geçmiştir. Bu 
kapsamda, büyükşehir belediyelerinin hizmet alanları genişleyerek borç tutarları artmıştır (Dönertaş, 2018). 
Su kanal idareleri, İlbank ve DSİ’nin değerlendirmelerine göre söz konusu Kanunun su ve kanal idarelerine 
büyük bir yük ve sorumluluk getirdiğini ortaya koymuştur (Rahmanlar, 2017). 

2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyelere destek vermek amacıyla AAT’lerin enerji 
giderlerinin yüzde 50’si karşılayacak yönetmelik çıkartılmıştır. Söz konusu mevzuatın amacı işletme giderleri 
sebebiyle tesislerin işletilmesinde zorluk yaşayan belediyelere mali kaynak sağlanması ve tesislerin atıl bıra-
kılmamasıdır. Ancak söz konusu yönetmelik diğer kamu kurumlarının müdahalesiyle sonradan eklenen (g) 
ve (ğ) maddeleri ile işlevsiz hale getirilmiştir. Ayrıca bahse konu maddeler belediyelerin sosyal güvenlik ve 
Hazine ve Maliye Bakanlığına borçsuz olması şartı getirerek, borçlu olan belediyelerin teşvikten faydalanması 
engellenmiştir. Söz konusu durum borçlu belediyenin diğer belediyelerden daha pahalı elektrik kullanmasına 
neden olarak belediyeyi içinden çıkılmaz bir borç döngüsüne sokmaktadır (Rahmanlar, 2017). Bunlara ek 
olarak aktif olarak çalıştırılan tesisler dahi, söz konusu teşvik yönetmeliğinin şartlarını sağlayamamaktadır. 
Öte yandan işletme maliyetleri konusunda da atıksu sektöründe sıkıntı yaşanmaktadır (Esen, 2002; Rahmanlar, 
2017). Özellikle merkezi yönetim eliyle yapılan atıksu artırma tesislerinin söz konusu belediyelere devredil-
dikten sonra, işletme maliyetlerinin de devlet tarafından karşılanması beklenildiğinden, maliyet yükü sebebiy-
le işletilmeyerek kapatılmaktadır. Bu sebeple sadece yatırım değil belediyeler işletilme konusunda da desteğe 
ihtiyaç duymaktadır. 

Belediyelerin yaşadığı mali ve teknik sıkıntıların çözümü için dünya örnekleri incelendiğinde birçok yönetim 
problemlerin üstesinden gelmek için hibe imkânlarını kullanmayı seçmiştir (Dönertaş, 2018). Ancak özellikle 
gelişmemiş ülkelerde ve ülkemizde hibe desteği verilen projelerde sahiplenilme eksikliği problemi ortaya 
çıkmıştır. Söz konusu yatırımlar ücretsiz yatırım olarak görülmesi durumunda daha çabuk yıpranmakta veya 
hiç kullanılmamaktadır. Bunun dışında hibe desteği ihtiyaçtan fazla yatırımların ortaya çıkmasına ve merkezi 
bütçeye daha fazla mali yük getirmesine neden olmaktadır. Kredi desteği incelendiğinde ise özellikle kamusal 
faydası yüksek projelerde ve merkezi bütçe tarafından geri ödemeli olarak yatırım yapılan projelerde harcanan 
bedelin takip edilemediği ya da geri toplanamadığı tespite edilmiştir. Bu sebeple kredi ve hibe desteklerinin 
daha verimli uygulanabilmesi adına yeni bir sistem arayışı ortaya çıkmıştır. 

Önceki kısımda bahsedildiği üzere 6107 sayılı Kanuna göre İlbank kârının belli bir oranını yerleşim yerlerinin 
nüfus büyüklüğüne göre altyapı hizmetlerinin finansmanı için hibe olarak kullandırabilmektedir. Mevzuattaki 
yönlendirmelerin daha etkin bir şekilde uygulamaya geçebilmesi için 2011/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu 
(YPK) Kararı gereği Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında nüfusu 25.000’in altında 
bulunan belediyelerin içmesuyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve şebeke arıtma tesislerinin yapımının yüzde 
50’si SUKAP ödeneğinden hibe, yüzde 50’si İlbank tarafından kredilendirilerek banka tarafından yürütülmek-
tedir. Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyelerin ise 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’ndaki borç stoku limitine 
uyma şartı aranmaksızın başvurması halinde İlbank koşullarında kredi temin edilmektedir. Ayrıca, projesi hazır 
olmayan belediyelerin projeleri İlbank tarafından öncelikle projelendirilmektedir (İlbank, 2019). Programın 
başlatıldığı tarihten itibaren, yeni talebi olan belediyelerin talepleri SUKAP Program listelerine senelik olarak 
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yayımlanan YPK kararı ekinde yer alan listelere göre güncellenmektedir. Proje ile İstanbul ve Kocaeli illeri 
dışarısındaki tüm iller faydalanabilmektedir. 6360 sayılı Kanunundan sonra Büyükşehir Belediyesine dönüşen 
ve halen başlamamış projeler SUKAP kapsamından çıkarılmıştır. Altyapı yatırımları Türkiye’de SUKAP prog-
ramı öncesinde iki ana yöntemle gerçekleştirilmekteydi. İlki merkezi yönetim bütçesinden DSİ gibi kurumlar 
vasıtasıyla yapılması, ikincisi de tamamen yerel yönetimler özellikle belediyelerin öz kaynakları, hibe ve kre-
dileri harekete geçirmesiyle yapılmasıdır. SUKAP programı hibrit bir yöntem olup merkezi yönetim bütçesiyle 
belediye bütçesini harmanlayarak altyapı yatırımlarını gerçekleştirmektedir.  SUKAP listesinde 1.500’ü atıksu 
projesi olmak üzere toplam, 2.673 adet proje yer almaktadır. Ödenek veya proje dağılımlarında herhangi bir 
önceliklendirme yapılmamış olup tüm Türkiye’yi kapsamaktadır (Şekil 1 ve Şekil 2). Proje tutarı 9 Milyar TL 
olan 492’si içmesuyu, 801’ü atıksu olmak üzere toplam 1.293 adet iş başlatılmıştır  (Şekil 1). 892 adet proje 
tamamlanmış olup, 310 adet projenin inşaatı devam etmekte,  91 projenin hazırlık işlemleri devam etmektedir 
(İlbank, 2019).

Şekil 1. SUKAP kapsamında yapılan projelerin illere göre dağılımı (2018 yılı itibarıyla) (Kaynak: Ya-
zarlar tarafından hazırlanmıştır)



89

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Şekil 2. SUKAP projesi kapsamında sağlanan hibelerin dağılımı (2018 yılı rakamlarıyla) (Kaynak: Ya-
zarlar tarafından hazırlanmıştır)

Şekil 3’ten görüleceği üzere Programa 2011-2019 yılları arasında toplam 4,7 milyar TL civarında ödenek 
ayrılmıştır (İlbank, 2019). Her yıl SUKAP ödenek miktarı artırılması ve daha fazla belediyenin programdan 
faydalanması programın su ve kanalizasyon altyapısına önemli ölçüde katkı sağladığını göstermektedir. 

Şekil 3. 2011 – 2019 yılları arasında tahsis edilen SUKAP ödeneği (Kaynak: Yazarlar tarafından hazır-
lanmıştır)

SUKAP programı devlet tarafından yürütülen diğer yatırım projelerine göre bitirme hızı açısından başarılı 
olarak kabul edilebilir. Örnek vermek gerekirse DSİ 2019 yılı yatırım programında yer almakta olan içmesuyu 
projelerinin yatırım ihtiyacı 11,8 milyar TL ve yılı ödeneği 730 milyon TL olduğu düşünüldüğünde bitirme 
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süresi yaklaşık 16 yıla tekabül etmektedir. SUKAP programında ise bu süre 1,5 yıl civarındır (SBB, 2019a). 
Bu durum SUKAP programının daha başarılı olduğunu göstermektedir. Programın diğer bir faydası da yatı-
rımların geri ödeme miktarıdır. Yine DSİ tarafından geri ödemeli olarak yapılan yatırımların yüzdesel olarak 
ne kadarının geri ödendiği tam bilinmemekle birlikte yüzde 15 civarında olduğu düşünülmektedir. SUKAP’ta 
ise kredilerin geri ödeme oranı yüzde 100’e yakındır. Bunun temel sebebi ise İlbank’ın yatırım ödeneğini doğ-
rudan belediye bütçesinden kesebilmesidir. 

SONUÇ

SUKAP programı 2011’den bugüne kadar merkezi bütçenin desteği ile yürütülmekte olup, uygulama hızı 
ve ödeneğin geri dönme yüzdesi bakımından başarılı sayılabilecek yenilikçi uygulamalardan birisidir. Ancak 
özellikle projelerin kapsamının genişletilmesi ve diğer sübvansiyon sistemleri ile entegre edilmesi altyapı ya-
tırımlarının sağlıklı bir şekilde uygulanmasını ve işletilmesini sağlayacaktır. SUKAP programı uygulamanın 
ve takibin daha pratik yapılabilmesi için önceliklendirme kriteri uygulanmadan sadece nüfus kriteri dikkate 
alınarak tüm Türkiye genelinde uygulanmıştır. Program her ne kadar tüm Türkiye’yi kapsasa da bazı bele-
diyelerin ihtiyaçlarını tam olarak çözememiştir. Özellikle 6360 sayılı Kanun sonrasında nüfusu 25.000 üstü 
olup acil nitelikli ihtiyaçları olan Büyükşehir Belediyesi sayısı oldukça artmıştır. Mevcut durumda Büyükşehir 
Belediyelerini doğrudan destekleyecek herhangi bir sübvansiyon sistemi bulunmamaktadır. Birçok belediye 
SUKAP programından faydalanamadığı için DSİ’nin yatırımlarına başvurmakta bu durumda merkezi bütçeye 
yük oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak yatırım maliyeti dışında işletme maliyetlerinin de tek elden destek-
lenmesi ve standartlaştırılması su ve atıksu sistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 
Ayrıca, yerel yönetimlerin su ve kanalizasyon altyapı projeleri dışında yerel iklim eylem planları, sürdürülebi-
lir enerji eylem planları, katı atık bertaraf tesisleri gibi diğer çevresel altyapı projelerinde de SUKAP modeli 
esas alınarak hem merkezi yönetim bütçesinden hem de belediyelerin kendi kaynaklarından oluşan hibrit bir 
finansman yapısı oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak SUKAP benzeri bir yapının genişletil-
miş iş tanımları ve yeni kriterlerle yeniden tasarlanarak belediyelerin altyapı yatırımlarının daha verimli olarak 
uygulanması ve işletilmesini sağlayacaktır. 
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ECOLOGICAL TOURISM POTENTIAL OF SARILAR NEIGHBORHOOD (MANAVGAT, 
ANTALYA, TURKEY

Hacer BAKIR SERT

Akdeniz University, Manavgat Tourism Faculty, Department of Recreation Management, TR-07600,  
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Abstract: Sarılar neighborhood is one of the first cities to come to mind when tourism is mentioned in our 
country. The world-renowned Manavgat Waterfalls also offer an excellent environment for ecological tourism 
with its rich flora and fauna and natural beauty. In this study, the ecological tourism potential of Sarılar neigh-
borhood is emphasized.

Keywords: Ecology, Tourism, Sarılar, Manavgat; Antalya, Turkey

INTRODUCTION

Our country has a great tourism potential with its priceless cultural treasures from various civilizations, na-
tural beauties and climate differences found in very few countries of the world. Turkey, mountains, springs, 
caves, rivers, lakes, constitute a broad range of thermal tourism resources. In parallel with the rapid economic, 
political and technological developments in the world, a significant change has been observed in tourism con-
sumption patterns in recent years. Participation in luxury tourism movements gradually decreases and there is 
a tendency to move away from the usual tourism centers that come to this level of satisfactionAlkış and Kaya 
2018, Dolnicar 2010, Hiwasaki 2003). New types of tourist expectations, which have become more evident 
over time, are summarized as an active holiday in pristine and clean surroundings in facilities not exaggerated 
with nature away from the sea, sand and the sun (Kuvan 2010, Stankova et al 2008, Stronza 2001, Zanotti and 
Chernela 2008). 

Therefore, changes in both the tourist profile and consumption patterns lead to the formation of the concept 
of ecological tourism en which envisages the use of the natural, cultural environment within the balance of 
protection and use. 

Tourism of Turkey is very important to have a place in and around Manavgat bed capacity is no longer reac-
hed saturation and is known primarily in the forefront of alternative tourism resources, including ecological 
tourism (Sert and Akdeniz 2018). 
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Figure 1. Location of Sarılar neighborhood (Google earth)

Sarılar neighborhood is one of the important cities to come to mind when tourism is mentioned in our country 
(Figure 1). In this study, the ecological tourism potential of Sarılar neighborhood is discussed.

MATERIALS AND METHODS

This study will be carried out within the borders of Sarılar neighborhood, Manavgat (Antalya/Turkey). Sug-
gestions will be developed by revealing the ecotourism opportunities of Sarılar. The data obtained during the 
research will also benefit from the work of the Ministry of Culture and Tourism, Manavgat Municipality, ATİM 
(Antalya Provincial Directorate of Tourism), and MATSO (Manavgat Chamber of Commerce and Industry).

RESULTS

Sarılar is located in Antalya province and is connected to Manavgat district; 3 kilometers away from Manav-
gat town center. The distance of Sarılar district to Antalya city center is about 64 km. This city has a Mediter-
ranean climate. Winters are warm and rainy, summers are hot and dry.
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Figure 2. Examples of stone houses in the neighborhoods of Sarılar

Sarılar neighborhood of Manavgat, which is one of the most important districts of Antalya, is very suitable for 
alternative tourism with its preserved natural and cultural values. Considering the rapid increase in the mass 
tourism structures in the Manavgat district, the necessity to diversify the district tourism in the coming years 
comes to the forefront. 

In addition to its historical and cultural importance, Sarılar neighborhood provides rich investment oppor-
tunities for rural and ecological tourism with its rich plant and animal biodiversity, protected forest texture. 
Mountain and hiking, photo safari, agricultural tourism, ornithotourism, plant and wildlife monitoring can be 
applied very successfully in the district. Stone houses in the village bring a rich cultural richness (Figure 2).

Born on the eastern slopes of the Western Taurus Mountains, the 93 km long Manavgat River, which flows 
through the Bosphorus Strait into the Mediterranean Sea and feeds from the large groundwater, forms the 
Manavgat Waterfall which spills from the cliffs of approximately 5 meters. The Manavgat River is home to 
many fish and bird species (trout, carp, mullet, sea bass, crayfish, crustacean, duck, goose, kingfisher, herons 
of different species, seagulls, etc.), and many trees such as willow, plane tree, poplar, mulberry, species and 
has a rich variety of plants. 



95

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

In addition, various natural sports such as rafting and canoeing can be practiced on certain stages of the river, 
which enables adventure in all these natural beauties. Recreational areas (restaurants, buffets, sales units, res-
ting places, restrooms, and observation terraces, etc.) were established in Manavgat Waterfall, which was re-
organized by Manavgat Municipality in accordance with the natural structure. The waterfall, loacted in Sarılar, 
which has a magnificent nature view, is a good option for those who want to escape the noise and crowds of 
the city (Figures 3,4) (www.kultur.gov.tr, www.manavgat.bel.tr).

      Figure 3. Manavgat Waterfall (located in Sarılar)
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Figure 4. Top view of manavgat waterfall and recreation areas

Figure 5. Locale people living in the region (www.twitter.com, Diaspora Türk)
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Locale people living in the region, Tugayoğulları also found among them since the 17th century, are subject 
to local news from time to time (Figure 5). The main sources of livelihood in the neighborhood are citrus and 
olive cultivation and these gardens should definitely be evaluated in terms of ecotourism (Figures 6,7).

Figure 6. Olive gardens from the neighborhood

Figure 6. Citrus gardens from the neighborhood 
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With its history, nature, culture and one of the world’s most known waterfalls the Sarılar neighborhood has a 
great potential for ecological tourism but can not use. If this potential is used better by planning, it helps both 
the development of the neighborhood and the increase of  the economic power of the local people.
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Abstract: Sarcophagus with Clinea is one of the most popular works in the Side museum (Antalya, Turkey). 
In addition to the degradation of the aesthetic appearance, pits, blisters, ruptures and breaks were observed 
on Sarcophagus. Historical monuments, our cultural heritage, are exposed to many biological, physical and 
chemical threats. When biological factors, which have not been detected for many years, are examined, it is 
revealed that especially birds, lichens, bacteria and micro-fungi pose a serious threat to our historical monu-
ments. As a result of the morphological and molecular genetic investigations, many microfungi species were 
identified on sarcophagus. The species of the genera Sarcinomyces, Coniosporium, Capnobotryella, Exophiala 
and Trimmatostroma form small black colonies on stone.

Keywords: Sarcophagus, Fungi, Deterioration, Side

INTRODUCTION

Side antique city is 75 km from the city center (Antalya) and 8 km from the town center (Manavgat). It is loca-
ted on a peninsula in length. Side museum; in the ancient city of Side, was dated to the 2nd century. It is located 
in an ancient bathhouse (Agora Bath) which has survived to the present day with the additions and changes 
in the 5th - 6th centuries. In the garden of the museum, there are grave inscriptions from the Seljuk Period, 
inscriptions, friezes from the Roman Period, sarcophagi, column bases and columns, mosaic fragments, busts 
and statues.

During a dissertation study conducted in the past years, microcolonial fungi were detected on the historical 
monuments in the ancient city of Side (Figure 1-3) (Sert et al. 2007). After the completion of doctoral thesis, 
some microorganisms that were not present in the ancient city and caused extensive degradation of historical 
monuments were found in the field studies conducted in the ancient city at certain intervals.

The ancient city of Side is exposed to intense moisture due to its location by the sea. The damp and salty wind 
coming from the sea has a great effect on the buildings or historical monuments in the city. Especially, the 
reasons of decay of our historical artifacts that come from the past and which will give direction to our future 
should be determined and protection measures must be taken.

Cultural heritages are at risk of biodeterioration caused by diverse populations of microorganisms such as 
fungi, bacteria, algae, lichens and cyanobacteria (Decrourez et al.1992, Dix and Webster 1995). For example, 
stone monuments may be discolored and degraded by growth and activity of microorganisms. Specially, fungal 
species cause aesthetic and structural damage on and in stones. The mechanical action of fungal growth affects 
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building materials such as brick and concrete (Gravesen et al. 1994, Gorbushina et al. 1994) and marble, li-
mestone and sandstone (Sterflinger and Krumbein 1997, Sterflinger 2005). Their deteriorating effect is due to 
mechanical and chemical actions as penetration of materials with deep-reaching deteriorating effects, such as 
swelling and deflation as physical effects, constant microvibrations through micromotility and acid production 
(Urzi and Krumbein 1994).

Sarcophagus with Clinea is one of the most popular works in the Side museum. In the field studies Sarcopha-
gus with Clinea is regularly examined and it is observed that color changes, potholes, fractures and spills and 
flaking are gradually increasing.

Figure 1. Location of Side antique city (Google earth)
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Figure 2. Side antique city (www.kultur.gov.tr)

Figure 3. Entrance of Side antique city
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MATERIALS AND METHODS

Sample collection, isolation, morphological characterization and molecular characterization are carried out 
according to Sert et al. (2007) and Sterflinger et al. (1999). The Internal Transcribed Spacers (ITS regions), 
which are nested in the nuclear rDNA repeat, have been selected to investigate the fungal diversity of fungi 
on monuments (Sterflinger and Prillinger 2001, Martin and Rygiewicz 2005). The ITS regions possess a high 
variation between taxonomically distinct fungal species and even within the species (Sterflinger 2010). 

RESULTS 

Sarcophagus with Clinea is one of the most important works in the Side museum (Figure 4). And in recent 
years, observations have shown that the microorganisms living on and within Sarcophagus with Clinea, espe-
cially black microfungi, are gradually increasing. When biological factors, which have not been detected for 
many years, are examined, it is revealed that especially birds, lichens, bacteria and micro-fungi pose a serious 
threat to our historical monuments. As a result of the morphological and molecular genetic investigations, 
many microfungi species were identified on sarcophagus. The species of the genera Sarcinomyces, Coniospo-
rium, Capnobotryella, Exophiala and Trimmatostroma form small black colonies on stone (Figures 5-7).

Figure 4. Sculpture with Clinea in Side museum  
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Figure 5. Microscopy of Capnobotryella sp (x3000)

Figure 6. Microscopy of Sarcinomyces sp (x3000)
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Figure 7. Microscopy of Coniosporium sp (x3000)

Fungi play a very important role in the decay of our cultural heritage. It is necessary to identify the species of 
fungi that cause corrosion on historical monuments by increasing these studies which are still in the beginning 
level in our country. Then, not only chemical but also biological control methods should be developed so that 
historical monuments can be transferred to future generations intact.

REFERENCES

Decrouez, D., Chamay, J. & Zezza, F. 1992. The conservation of monuments in the Mediterranean Basin, Proc 
2nd Int. Sym., Musee d’Atr et d’Histoire Naturelle, Geneva.

Dix, N.J. & Webster, J. 1995. Fungal Ecology, pp. 2-20. Chapman & Hall, London, U.K. 

Gorbushina, A.A, Krumbein, W.E., Hamman, C.H., Panina, L., Soukharjevski, S., and Wollenzien, U. 1994. 
Role of black fungi in color change and biodeterioration of antique marbles. Geomicrobiology Journal 
11: 205-220. 

Gravesen, S., Frisvad, J.C. & Samson, R.A. 1994. Micro-fungi. Damaging effects on building materials, pp 20. 
Munksgaard, Copenhagen. 



105

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Martin K.J., Rygiewicz P.T. 2005. Fungal-specific PCR primers developed for  analysis of the ITS region of 
environmental DNA extracts, BMC   microbiology, 5:28

Sert, H.B., Sümbül, H., Sterflinger, K. 2007a. Microcolonial fungi from antique marbles in Perge/Side/Termes-
sos (Antalya/Turkey). Antonie van Leeuwenhoek 91: 217-227.

Sterflinger, K. 2005. Black yeasts and meristematic fungi: ecology, diversity and identification. In Rosa C.A 
and Gabor P. (eds.) Yeast Handbook, Springer Verlag 

Sterflinger, Katja (2010): Fungi: Their role in the deterioration of cultural heritage.     

        Fungal Biology Reviews, 24, 47-55; ISSN 1749-4613

Sterflinger, K., Krumbein, WE. 1997. Dematiaceous fungi as a major agent of biopitting for Mediterranean 
marbles and limestones. Geomicrobiology Journal 14: 219-230. 

Sterflinger, K., Krumbein, W.E., Lellau, T. & Rullkötter, J. 1998. Two cases of biogenic patina formation on 
rock. Ancient Biomolecules 3: 51-65.

Sterflinger K, de Hoog GS, Haase G (1999) Phylogeny and ecology of meristematic ascomycetes. Stud Mycol 
43:5–22

Sterflinger, K., Prillinger, H. 2001. Molecular taxonomy and biodiversity of rock fungal communities in an 
urban environment (Vienna, Austria). Antonie van Leeuwenhoek 80: 275-286.

Sterflinger, K; Lopandic, K; Pandey, RV; Blasi, B; Kriegner, A Nothing Special in the Specialist? Draft Genome 
Sequence of Cryomyces antarcticus, the Most Extremophilic Fungus from Antarctica. PLOS ONE. 2014; 
9(10)

Urzi, C., and Krumbein, W.E. 1994. Microbiological impact on the cultural heritage. In Report on the Dahlem 
Workshop on Durability and Change: The science, responsibility and cost of sustaining cultural heritage, 
eds. W. E. Krumbein, P. Brimblecombe, D.E. Cosgrove, and S. Staniforth. Chichester: Wiley.



106

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSKLERİN AĞIRLIKLANDIRILMASI  
(ORMAN DEPOLARI ÖRNEĞİ)

Uğur ÇAKMAKLI1, Ersin GÜNGÖR2

1Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük/ Türkiye
2Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bartın

Öz: Bu çalışmada, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından risklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve Çok 
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden biri olan Ranking (Sıralama) Tekniği ile karar elemanlarının 
ağırlıklandırılması (sıralanması) konusu ele alınmıştır. Ranking tekniğinde, karar verici tarafından risklere 
göreceli önem derecelerine göre dokuz dereceli ölçekte bir ağırlık değeri verilir ve böylece sayede riskler 
sıralanır. Bu nedenle Ranking, risklerin önceliklendirilmesi aşamasında önemli bir kullanım alanına sahiptir. 
Çalışmada, Türkiye tomruk yükleme ve istifleme yoğunluğu açısından ilk sıralarda yer alan Karabük ili Yeni-
ce ilçesi orman depolarında İSG riskleri tanımlanması, sınıflandırılması ve ağırlıklandırılması ele alınmıştır. 
Konuyla ilgili yayınlar, ilgili kurumların ve kuruluşların kayıtları ve anket çalışması sonucu elde edilen veriler 
çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında İSG planlama ilkelerinin gözetildiği ve her bir 
orman deposunda risklerin ve önceliklerinin tanımlandığı üç aşamadan oluşan bir metodoloji izlenmiştir. İlk 
aşamada, Yenice ilçesindeki orman depolarında (Balıkısık, Kayadibi, Doksan ve Değirmenönü) karşılaşılabi-
lecek riskler araştırılmış ve olası riskler ve alt riskler tanımlanmıştır. Bu çalışmada, risklerin tanımlanmasına 
yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ÇSGB) tarafından geliştirilen “Orman Satış İstif Yerle-
rinde Boşaltma, Yükleme ve İstifleme Risk Değerlendirme Kontrol Listesi” dikkate alınmış ve böylece 12 risk 
kriteri tanımlanmıştır. İkinci aşamada bu riskler 15 kişiden oluşan Risk Değerlendirme Ekibi (RDE) üyelerince 
L Tipi (5×5) Risk Değerlendirme Matrisi yardımıyla sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, 
risklere yönelik her bir RDE üyesinden elde edilen sayısal değerler Ranking (Sıralama) Tekniğine göre ağırlık-
landırılmıştır. RDE üyelerine göre 12 risk arasından 8.14 ağırlık puanı ile birinci sırada “Genel Riskler”, 7.48 
ağırlık puanı ile ikinci sırada “Boşaltma, Yükleme İstifleme ve Güvenlik Donanımları” ve 7.33 ağırlık puanı ile 
üçüncü sırada “İSG Eğitimi ve Bilgilendirme” yer almaktadır. Risklerin ağırlıklandırılması ile işveren çalışma 
alanında hangi riskleri önlemeye öncelik vereceğini de planlamış olacaktır. Araştırma sonuçlarının konuyla 
ilgili sonraki çalışmaları öncülük edeceği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: İSG Riskleri ve Öncelikleri, Orman Depoları, L Tipi Matris, Çok Kriterli Karar Verme 
(ÇKKV), Ranking Tekniği.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde endüstri ve teknolojik gelişme üretimin nitelik ve niceliğini arttırmış bu artış üretimde insan 
faktörü açısından riskler ve tehlikeleri çeşitlendirmiş ve fazlalaştırmıştır. Önceleri yeterince dikkate alınma-
yan riskler ve tehlikeler, işyeri koşullarındaki düzensiz durum ve çalışanların düzensiz davranışlardan doğan 
kazaların artması ve ölümcül sonuçlara yol açmasıyla birlikte günümüzde önemli bir hal almıştır. Keza işye-
rinde yaşanan kazaların maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle günümüzde sorunsuz çalışma olgusu önem 
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kazanmış ve hem işyeri hem de çalışan açısından iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulması şart olmuştur. İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı, tanım, hukuksal boyut ve mevzuatı açısından dünyanın birçok ülkesinde 
dikkate alınır olmuştur. Bu doğrultuda İSG; çalışanların iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin ortadan 
kaldırmak veya azaltmak için getirilen yol, yöntem ve yükümlülüklerden oluşan kurallar bütünlüğü olarak 
ifade edilebilir. 

İSG’de ana amaç, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarınındın korumak ve daha sorunsuz bir ortamda 
çalışmalarını sağlamaktır. İSG’nin başka bir amacı ise işletme ve üretim güvenliğini sağlayarak işyerinde ve-
rimliliği arttırmaktır. İSG’nin genel amacı ise İSG kültürü sayesinde çalışana, ailelerine, işyerine ve sorumlu 
makamlara karşı olan yükümlülükleri azaltmak ve verim kayıpları, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kay-
naklı sorunlar nedeniyle ülke ekonomisinde yaşanan kayıpları azaltmaktır. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerden biri olan ormancılıkta, İSG faaliyetleri ayrıca önem arz etmektedir. 
Keza ormancılıkta üretim ve işletme güvenliği sağlanarak işletme verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. 
Doğaya açık ve doğa ile bir bütün içinde yapılan ormancılık birçok biyotik ve abiyotik riskin etkisinde ger-
çekleştirilmektedir. Örneğin; Türkiye ormanlarının fiziki koşulları dikkate alındığında ormancılık faaliyetle-
rinin birçoğu eğim grubu yüksek arazilerde gerçekleştirilmektedir. Özellikle ağaç kesme, boylama, sürütme, 
taşıma ve istifleme faaliyetleri kazaların en çok gerçekleştiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Konuya 
riskler açısından bakıldığında, olumsuz hava koşulları, ergonomik olmayan çalışma ortamı, yiyecek ve içecek 
problemi, çalışmaya uygun olmayan donanımlar ve sorunlu alet ve edevatlar ormancılık faaliyetlerini olum-
suz etkilemektedir. Bu nedenle ormancık koşullarının çalışanlar açısından oldukça zor olduğu ifade edilebilir. 
Değişkenlik gösteren sıcaklıklar, bitki örtüsü ve farklı arazi koşulları çalışanları olumsuz etkilemektedir. Bu 
durum sonucunda çalışanları farklı şekillerde etkileyen hastalıklar meydana gelebilmektedir. Deri hastalıkları 
ve kimyasal tahriş, güneş çarpması, kanserojen maddeler, kas ve iskelet rahatsızlıkları ile zehirlenme gibi bir-
çok sağlık sorunları nedeniyle çalışanlar risk altındadır. Böylece meslek hastalıkları açısından da ormancılık 
faaliyetleri riskler içermektedir. Diğer yandan çalışma koşullarının ağırlığı, hukuksal ve sosyal haklarının bi-
linmemesi, barınma koşullarının kötülüğü ve kayıt altına alınmayan ramak kala olaylar ile kazalar çalışanlara 
daha fazla İSG sorunu yaşatmaktadır. Ayrıca ormancılık çalışmalarında hala daha makine gücü yerine emek 
gücü ağırlıklı çalışma çalışanları İSG açısından zorlamaktadır. Özetle Türkiye ormancılık faaliyetlerinde çalı-
şanlar açısından birçok İSG problemi olduğu söylenebilir. 

Diğer yandan ormancılık yönetim planlarının hazırlanması ile başlayan süreç, kesim planlarının oluşturulması 
ve kesme, sürütme, taşıma faaliyetleri ile devam etmekte, orman depolarında tomrukların satışa hazır hale ge-
tirilmesi ve satılması faaliyeti ile sonlanmaktadır. Bahsedilen bu süreçte kesme, taşıma, sürütme ve depolama 
işlemleri İSG kapsamında en büyük tehlike ve risklerin yaşandığı işlerdir. Özellikle orman depolarında yürü-
tülen iş ve işlemler İSG kapsamında dikkat edilmesi gereken işlerin başında gelmektedir. Bu nedenle Türkiye 
ormancılığında İSG’yi değerlendirmek için, ormancılık çalışmalarındaki her bir riski detaylı olarak incelemek 
ve çözüm yollarını belirlemek gerekir. 
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AMAÇ 

Anlatılanlardan yola çıkarak Ülkemiz ormancılık faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan orman depolarının 
İSG açısından da önemli olduğu ve yapılan faaliyetlerin risk açısından önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Bu ne-
denle çalışmada, İSG açısından risklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve çok kriterli karar verme (ÇKKV) 
tekniklerinden olan, Ranking (Sıralama) Tekniği ile karar elemanlarının ağırlıklandırılması (sıralanması) ko-
nusu ele alınmıştır. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında, Türkiye tomruk yükleme ve istifleme yoğunluğu açısından ön sıralarda yer alan Kara-
bük ili Yenice ilçesi orman depoları belirlenmiş ve bu depolarda İSG riskleri tanımlanması, sınıflandırılması 
ve ağırlıklandırılması gerçekleştirilmiştir. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü (OİM)’nün Ormanlık ve Orman 
Toprağı (OT) alanları 882,8 ha, toplamları 59.630,6 ha’dır (OGM, 2019). Orman varlığı açısından oldukça 
zengin olan Yenice’de yoğun bir ormancılık faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Zonguldak Orman Bölge Müdür-
lüğü (ZOBM)’ne bağlı olan Yenice OİM’de toplamda 4 orman deposu bulunmaktadır (YDEP, 2018). Bunlar 
sırasıyla; Balıkısık, Kayadibi, Doksan ve Değermenönü Orman Depolarıdır (Şekil 3.1).

Şekil 3.1: Yenice OİM’ye bağlı 4 orman deposu.

Çalışma konusuna ve alanına ilişkin genel bilgilerin (coğrafi konum, topografya, iklim, jeolojik ve jeomorfo-
lojik yapı, toprak, flora, fauna, bugünkü kullanım durumu, nüfus, ekonomi gibi) elde edilmesinde arazi gezileri 
ile Karabük OİM ve Yenice OİM kayıtları ve birçok makale, kitap ve dergi gibi yayın ve internet kaydı kulla-
nılmıştır (Östberg, 1980; Zander, 1980; Poschen, 1993; ÇSGB, 1993; 2017; 2018; Arıcı, 1999; Ringdahl, 2001; 
Geray vd., 2007; Camkurt, 2007; Güngör, 2010; Ceylan ve Başhelvacı, 2011; OGM, 2012; 2019; Gümüş ve 
Türk, 2012; Sayın vd., 2014; Calay, 2015; KOİM, 2018). Elde edilen bilgiler derlenerek çalışma alanına ilişkin 
mevcut durum ortaya konulmuştur. Orman depolarına ilişkin teknik ormancılık bilgileri ise Yenice OİM’ye 
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bağlı Depo Şefliği kayıtlarından (YDEP, 2018) elde edilmiştir. Çalışmanın çeşitli aşamalarında anket uygula-
maları gerçekleştirilmiştir. Orman depolarının sıralanmasına, risk faktörleri ve alt faktörlerin ağırlıklarının ve 
önceliklerinin belirlenmesine ilişkin hesaplamalarda anketlerden elde edilen bilgiler kullanılmıştır.

YÖNTEM

İlk aşamada, Yenice ilçesindeki orman depolarında (Balıkısık, Kayadibi, Doksan ve Değirmenönü) karşılaşıla-
bilecek riskler araştırılmış ve olası riskler ve alt riskler tanımlanmıştır. Risklerin tanımlanmasına yönelik Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen “Orman Satış İstif Yerlerinde Boşaltma, Yükle-
me ve İstifleme Risk Değerlendirme Kontrol Listesi” (ÇSGB, 2018) ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değer-
lendirmesi Yönetmeliği” yükümlülükleri (çalışma şartları, işçi-işveren ilişkisi, yapılan çalışmanın özelliği ve 
sorumluluğu) dikkate alınmıştır. Bu sayede toplam 12 risk kriteri tanımlanmıştır. İkinci aşamada bu riskler 15 
kişiden oluşan Risk Değerlendirme Ekibi (RDE) üyelerince “L Tipi (5×5) Risk Değerlendirme Matrisi (LTM)” 
yardımıyla sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, risklere yönelik her bir RDE üyesinden 
elde edilen sayısal değerler “Ranking (Sıralama) Tekniği”ne göre ağırlıklandırılmıştır. 

Çalışma kapsamında dikkate alınan kriterlere ilişkin tanıtıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

L Tipi (5×5) Risk Değerlendirme Matrisi (LTM): LTM, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi matris 
diyagramları ile analiz eder ve tehlikelerin ortaya çıkma olasılığını ve vuku bulduğunda hasar arasındaki iliş-
kiyi analiz eder. LTM, basitliği ve yapılabilme kolaylığı nedeniyle en sık kullanılan yöntemlerdendir. Bununla 
birlikte, LTM başarısı uzmanın (analistin) tecrübesine göre değişmektedir. Ayrıca farklı süreçleri içeren işler 
için yeterli kaldığı durumlar da oluşmaktadır. LTM’de olasılık kavramına yaklaşımlar başarı düzeyini etkile-
mektedir. Olasılık, gelecekte bir süreçte ne olacağını tahmin etme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem-
de, ilk önce, oluşma olasılığı olan bir olay meydana gelirse, sonuç derecelendirilir ve ölçülür. “R (Risk Skoru) 
= O (Olasılık) × Ş (Şiddet)” sonucu bulunan sayısal değerdir. Risk skoru dikkate alınarak elde edilen riskler 
ve tanımları aşağıda verilmiştir. LTM’de; 25 puan “Katlanılamaz Risk”; 15, 16 ve 20 puan “Önemli Riskler”; 
8, 9, 10, 12 puan “Orta Düzeydeki Riskler”; 2, 3, 4, 5, 6 puan “Katlanılabilir Riskler”; 1 puan “Önemsiz Risk” 
olarak tanımlanmıştır. 

Ranking Tekniği: Çok kriterli karar verme tekniklerinden biridir ve karar elemanlarının sıralanmasında ve/
veya önceliklendirilmesinde kullanılmaktadır. Ranking (sıralama) tekniğinde, karar elemanları karar verici 
tarafından göreceli önem derecelerine göre sıralanmaktadır. Ancak, Ranking Tekniğinde sıralanacak karar ele-
manlarının çok olmamasına dikkat edilmelidir. Zira bu teknikte yer alan karar elemanlarının, insan beyni 
tarafından aynı anda dikkate alınabilecek sayıda (10+2) olması önerilmektedir (Schomoldt vd. 1995). Ranking 
tekniğinin basit ve uygulanabilir olması yaygın bir alanda kullanılmasını sağlamıştır. Ülkemizin ormancılık 
alanında özellikle orman kaynaklarının planlanmasına yönelik çalışmalarda (Yılmaz 2004a,b; Yılmaz 2005; 
Geray ve Yılmaz 2006; Geray vd. 2007; Güngör, 2010) kullanıldığı görülmektedir.
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BULGULAR

Orman depolarına yönelik riskler tanımlanırken risk kriterleri 12 başlık altında değerlendirilmiş ve analiz 
edilmiştir (Tablo 4.1). 

Tablo 4.1 Orman Depolarında Karşılaşılan Risk Kriterleri (ÇSGB, 2018).

No Risk Kriterleri

1 Genel Riskler (İklim, Zemin, Eğim vb.)

2 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Yardımcıları

3 Boşaltma, Yükleme İstifleme Güvenlik Donanımları

4 Boşaltma, Yükleme, İstiflemede Güvenli Davranış ve 
Teknikler

5 Elle Kaldırma, Taşma, Ergonomi ve Monoton Çalışma

6 İSG Eğitimi ve Bilgilendirme

7 Acil Durumlar

8 Sağlık Gözetimi ve Hijyen

9 Hava Koşulları

10 Tehlikeli Maddeler

11 Biyolojik Etkenler

12 Psiko-Sosyal Etkenler

Saptanan 12 risk kriterinin çalışma amacı doğrultusunda sıralanması (önceliklendirilmesi) gerekmektedir. Bu 
kapsamda RDE üyeleri, her bir orman deposunu belirtilen risk kriterlerini dikkate alarak LTM ve Ranking ile 
değerlendirmiştir. RDE üyelerinden elde edilen bilgiler toplanarak depolara ve sonraki adımda oluşturulacak 
risk faktörleri için değerlendirmeler yapılmıştır. Böylece LTM ve Ranking sıralama değerleri ve ortalama pu-
anları elde edilmiştir (Tablo 4.2). 
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Tablo 4.2 Olası Risk Kriterlerinin LTM ve Ranking tekniği ile sıralanması.

Risk
Sıra 
No

Risk Kriterleri LTM  Ranking

Toplam 
Puan

Ort 
Puan

Sıra Ort
Puan

Sıra

1 Genel Riskler 2.298 7.66 1 8.14 1

3 Boşaltma, Yükleme İstifleme Güvenlik 
Donanımları

2.232 7.44 2 7.48 2

6 İSG Eğitimi ve Bilgilendirme 2.106 7.02 3 7.33 3

9 Hava Koşulları 1.998 6.66 6 6.89 4

2 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve 
Yardımcıları

2.064 6.88 4 6.79 5

4 Boşaltma, Yükleme, İstiflemede Güvenli Dav. ve 
Teknikler

2.022 6.74 5 6.74 6

5 Elle Kaldırma, Taşma, Ergonomi ve Monoton 
Çalışma

1.806 6.02 8 6.70 7

7 Acil Durumlar 1.965 6.55 7 6.39 8

8 Sağlık Gözetimi ve Hijyen 1.548 5.16 10 5.30 9

10 Tehlikeli Maddeler 1.731 5.77 9 5.35 10

11 Biyolojik Etkenler 636 2.12 12 4.40 11

12 Psiko-Sosyal Etkenler 1.032 3.44 11 3.20 12

Tablo 4.2 incelendiğinde LTM ile Ranking bulgularının benzer olduğu ve hatta risk kriterlerinde ilk üç sı-
ralamanın aynı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak sıralamanın 4 ve sonraki aşamaları iki kritere göre değişiklik 
göstermektedir. Bu nedenle daha kantitatif sonuçlar verdiği için Ranking tekniği sonuçlarının dikkate alınması 
uygun olacaktır. 

 SONUÇ

Çalışmada, risk faktörlerine yönelik gerçekleştirilen Ranking hesaplamalarına göre orman depolarında en yük-
sek puanı 8.14 ile “Genel Riskler” kriteri almaktadır. İkinci öncelik 7.48 puan ile “Donanım, Davranış ve 
Ergonomi” kriterindedir. Üçüncü en yüksek puan 7.33 ile “İSG Eğitimi ve Bilgilendirme” kriterindedir. En 
düşün puanı 3.20 le “Psiko-Sosyal Etkenler” almaktadır. İlgili orman depolarına yönelik ortaya çıkan risk ön-
celikleri dikkate alındığında, ilgili yönetici hem kaynak hem de bütçe kısıtları kapsamında riskleri bu sıralama 
doğrultusunda dikkate almalıdır. Keza orman depolarına yönelik hazırlanacak “Risk Analizi” ve “Acil Eylem 
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Planları”nda öncelikler üzerinde hassasiyetle durulması olası ramak kala olayları, kazaları ve bu kazalardan 
kaynaklanacak maddi/manevi kayıpları en aza indireceği düşünülmektedir.    

Risk analizi gereği tanımlanan her bir riske yönelik verilerin yeterli ve güvenilir olması gerekmektedir. Araş-
tırmada, özellikle biyolojik risklere yönelik yeterli veriye ulaşılamamıştır. Ayrıca, İSG risklerinde önemli ek-
siklikler olduğu görülmüştür. Bu nedenle, ilgili riskler hakkında kapsamlı ve doğru veriler elde etmek için 
araştırmaya ihtiyaç vardır. Çalışmada veri eksikliği nedeniyle bazı genellemeler ve çıkarımlar elde edilmiş ve 
çözüm grupları elde edilmiştir. Bu nedenle, İSG riskleri için envanter kayıtlarının oluşturulması gerekmekte-
dir. Böylece ormancılıkta yapılan risk analizlerinin sağlıklı veriler elde etmek için temel olarak oluşturulması 
ve periyodik olarak güncellenmesi gerekir. İSG planlarının hayata geçirilmesi de çok önemlidir. Orman stok-
larını belirlemek ve önceliklendirmek için geliştirilen yöntemler pilot bölgelerde uygulandıktan sonra ülkeye 
genişletilmelidir. Bu amaçla saha yöneticileri hazırlanan İSG planları hakkında bilgilendirilmelidir. Ülkemizde 
İSG kavramı gelişim sürecinde olduğundan, çalışanların ve özellikle ormancılık organizasyonundaki uygula-
yıcıların eğitimi önemlidir.
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PREDICTION OF FIRMNESS IN CHERRY TOMATOES USING FT-NIR REFLECTANCE 
SPECTROSCOPY*

Hüseyin SELEN1, İsmail KAVDIR2

1-2Çanakkale Onsekiz Mart University, Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, 
Çanakkale / Türkiye

Abstract: Firmness has been accepted as an important quality criterion in fruits and vegetables. However, 
firmness measurements applied on agricultural produce are destructive in nature and applied only on limited 
number of selected produce instead of applying them on all the products available. On the other hand, automat-
ed quality control systems have been aiming for non-destructive quality measurements on every single produce 
and for sending the product to the right market with a good competitive power after the evaluation. NIR spec-
troscopy has an important potential in this sense and recently, it has been studied intensely with the purpose of 
determining inner as well as outer quality criterions of agricultural produce non-destructively. With this study 
it was aimed to develop a firmness quality prediction model based on partial least squares (PLS) method to 
determine fruit flesh firmness of cherry tomatoes non-destructively using FT-NIR reflectance spectroscopy. For 
this purpose, first FT-NIR reflectance spectrums of cherry tomatoes, which were grown in a green house and 
harvested at 6 different maturity stages, were taken using a FT-NIR spectrometer (Bruker Optik, GmbH, Et-
tlingen, Germany) and then, firmness measurements were performed using TA-XTP Plustexture (Stable Micro 
Systems Ltd., UK) texture equipment and TextureExponent 32 software. After these measurements, chemo-
metrics relations were sought between FT-NIR spectrometer readings and firmness measurements (Force-1, 
Area, Force-2) based on partial least squares (PLS) method using The Unscrambler X (Version 10.5.1, Camo 
A/s, Oslo, Norway) software for the purpose of developing firmness prediction models. In the results, fairly 
good prediction models were obtained between FT-NIR reflectance spectrums and firmness measurements. 
According the prediction results, Force-1 firmness value was predicted with a coefficient of determination of 
0.78 (RMSEP= 251.01) (R2=0.75, RMSEC= 239.56 in calibration) while Force-2 and Area firmness criterions 
were predicted with coefficients of determination of 0.79 (with RMSEPs of 276.98 and 427.39, respectively) 
(with R2 values of 0.76 and 0.75 and, RMSECs of 266.25 and 412.37, respectively). These results can be as-
sumed as good prediction results considering that the investigated quality criterion is firmness, which is hard 
to predict non-destructively.

*This manuscript has been prepared from the preliminary studies of the first author’s ongoing Master of Sci-
ence Thesis at COMU Graduate School of Natural and Applied Sciences.

Key Words: FT-NIR Reflectance Spectroscopy, PLS Analysis, Cherry Tomato, Non-destructive firmness Pre-
diction
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INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Firmness together with other quality attributes, is a very critical physical property that is highly related with the 
maturity of the product. Also, firmness has been used as a measure of product maturity for a long time. How-
ever, firmness measurements have been mainly applied destructively on the produce being investigated. These 
destructive firmness measurements are usually applied on a selected group of produce from different quality 
bins. This approach, on the other hand, limits the ability to predict the quality of the produce before releasing 
them to the market causing under or overrating the produce at hand. 

Automation in monitoring qualities of fruits and vegetables has been gaining momentum in recent years. 
Although outer quality criterions such as color, size and defect were initial targets of automated sorting tech-
niques, inner qualities such as soluble solids content, and firmness have also been aimed to detect in recent 
years. NIR spectroscopy has the potential for detecting both inner and outer quality attributes of commodities. 
Recently, NIR spectroscopy has been intensely studied for detecting inner quality attributes of agricultural 
commodities. Escribano et al., (2017:112-120) worked on determining soluble solids and dry matter content 
of sweet cherries using NIR spectroscopy; Zude et al., (2006:254-260) applied Vis/NIR spectroscopy to detect 
apple fruit flesh firmness and soluble solids content; McGlone et al., (2002:135-144) used Vis/NIR spectros-
copy to estimate quality indices of ‘Royal Gala’ apples; Saranwong et al., (2004:135-144) measured mango 
quality criterion using NIR spectroscopy non-destructively. 

Cherry tomatoes like other tomatoes have been available in the markets all year long. Especially in winter 
months, they have been in competition with other fruits and vegetables with their prices showing that they 
have become indispensable products for the consumers. Therefore, tomatoes have been included in recent 
studies that focus on automation in detecting fruit quality non-destructively. Inner quality features such as firm-
ness and soluble solids content have also been studied in recent years in addition to outer quality criterions. 
Radzevicius et al., (2016: 91-98) used NIR spectroscopy to predict quality attributes of tomatoes; Hong and 
Tsou (1998:A321-A324) used NIR spectroscopy to predict inner quality attributes of tomatoes such as total 
soluble solids, titratable acidity and color.

Performing a complete quality detection for an agricultural commodity non-destructively including inner and 
outer quality criterions would provide tremendous advantages for both seller and consumers as it will help 
optimal evaluation of the product. Firmness is a leading factor in deciding on tomato maturity and quality. 
Therefore, it was aimed to develop a firmness quality prediction model based on partial least squares (PLS) 
method for cherry tomatoes non-destructively using FT-NIR reflectance spectroscopy, in this study.

METHOD

Around 720 cherry tomatoes from Yingzi F1 (Lycopersicum esculentum Mill. Cv.) variety were used in this 
study. Tomato seedlings were planted in greenhouse on May 6th (2019). Fertilizer of DAP (10 kg/da) were 
spread during planting operation. Irrigation (1 m3/100 m2) was also provided in planting and periodically 
during growing period of tomatoes. Additional fertilization was also applied during the growing stages of 
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tomatoes. Starting from July 8th tomatoes were harvested from greenhouse twice a week. In each harvest, to-
matoes from 6 different maturity stages were collected including green, green-yellow, yellow-orange, orange, 
light-red and red. Harvests were performed during evening hours. Later they were stored at cold storage at 4 
֯C during the night and NIR spectroscopic measurements were performed on the following day after harvest 
and equilibrium at room temperature (24 ֯C). Physical measurements were performed on the second day after 
harvest keeping the tomatoes at cold storage again after NIR measurements. FT-NIR reflectance spectrums of 
cherry tomatoes were taken using a FT-NIR spectrometer and Opus software (Bruker Optik, GmbH, Ettlingen, 
Germany) (Figure 1). The fiber optic probe had a bifurcated optical configuration which guided the light to the 
sample by the source fibers and received the reflected light with the detector (TE-InGaAs) fibers, which formed 
a measuring opening of 11.7 mm2 at the end of the probe. Reflectance measurements were made in the range of 
780-2500 nm. Thirty-two scans were performed for each reflectance spectrum in about 15.32 seconds. Resolu-
tion was 8 cm-1. Reflectance spectra were obtained from both reference (spectralon) and sample consecutively 
for each sample. After NIR measurements, firmness measurements were performed using TA-XTP Plustexture 
(Stable Micro Systems Ltd., UK) texture equipment and TextureExponent 32 software (Figure 2). An acrylic 
cylindrical load cell, which had 400 mm diameter and 20 mm thickness, with a flat surface was used to com-
press the fruit at a deformation speed of 1 mm/sec and with a 4 mm deformation distance onto the fruit. Initial 
compression force was 5 g (Figure 2).

Although there were more than 3 firmness measurements performed, Force-1, Area, and Force-2 firmness val-
ues were used as firmness measures later in the prediction models. After these measurements, chemometrics 
relations were sought between FT-NIR reflectance spectroscopy readings and firmness measurements based 
on partial least squares (PLS) method using the Unscrambler X (Version 10.5.1, Camo A/s, Oslo, Norway) 
software for the purpose of developing firmness prediction models. 

The wavelength range between 780 and 2500 nm was analyzed to find the optimal sub-wavelength ranges that 
would yield the best correlations between the firmness features and spectroscopic measurements. PLS analy-
ses were performed for the common wavelength ranges in the full spectrum of the samples and for all their 
possible combinations to determine the optimal sub-wavelength ranges, i.e., PLS analysis was repeated in the 
subwavelength ranges. Calibration and validation were applied using 2/3 of the samples for calibration and 1/3 
for validation in developing models for predicting firmness features. Cross validation was also performed dur-
ing calibration procedures. In addition to testing different wavelength ranges, different processing techniques 
were applied on tomato spectra to find out if they would improve the performance of the calibration models. 
For this purpose, following pre-processing techniques were applied on the spectra of tomatoes consecutively 
and in combination in some cases: baseline correction, smoothing, normalization, derivative, standard normal 
variate (SNV), de-trending, multiplicative scattering correction (MSC), center and scaling, and quantile nor-
malization. Mean centering was applied on all types of spectra, processed or not. The Unscrambler X software 
was used in establishing calibration models and for performing validations. The coefficient of determination, 
the root mean squared error of estimation (RMSEE), the root mean squared error of cross validation (RM-
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SECV) and the root mean squared error of prediction (RMSEP) were used to evaluate the performances of the 
calibration models.

 

Figure 1. FT-NIR spectrometer used in acquiring reflectance spectra of cherry tomatoes

Figure 2. Firmness measurements using TA-XTP Plustexture (Stable Micro Systems Ltd., UK) 

FINDINGS

In the results, fairly good firmness prediction models were obtained using FT-NIR reflectance spectrums, 
firmness measurements and PLS method. According the prediction results, Force-1 firmness value was pre-
dicted with a coefficient of determination of 0.78 (RMSEP= 251.01) (R2=0.75, RMSEC= 239.56 in calibra-
tion) (Table 1 and Figure 3-a) while Force-2 and Area firmness criterions were predicted with coefficients of 
determination of 0.79 (with RMSEPs of 276.98 and 427.39, respectively) (with R2 values of 0.76 and 0.75 and, 
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RMSECs of 266.25 and 412.37 for calibration, respectively) (Table 1 and Figure 3-b,c). These results can be 
assumed as good prediction results considering that the investigated quality criterion is firmness, which is hard 
to predict non-destructively.

Although various spectra pre-processing techniques mentioned above were applied on tomato spectra before 
PLS analyses, the procedure including no spectra pre-processing, except smoothing and mean centering, was 
the most efficient on the prediction models obtained using PLS analysis.

Sirisomboon et al., (2012:218-226) determined a coefficient of determination of 0.85 (SEP=1.05) for average 
firmness (also for initial firmness) feature in compression test in non-destructive evaluation of tomato texture 
using NIR spectroscopy. Dijk et al., (2006:575-584) reported a correlation coefficient of prediction for firm-
ness, which was measured based on compression test, as R2=0.83 (SEP=0.514). Correlation values obtained 
for firmness prediction in both of these studies were close to the correlations obtained in this work.

 
(a)

 
(b)

(c)
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Figure 3. Prediction of firmness for Force-1 (a), Force-2 (b), and for the Area (c) using FT-NIR reflectance 
spectroscopy features. 

Table 1. Summary of calibration, cross validation and validation results for the optimum firmness pre-
dictions obtained for cherry tomatoes using FT-NIR reflectance spectral data

Physical Properties Factor Calibration Cross Validation Validation

R2 RMSEC R2 RMSECV R2 RMSEP

Firmness Force-1 8 0.75 239.56 0.73 248.22 0.78 251.01

                 Force-2 8 0.76 266.25 0.74 275.95 0.79 276.98

                 Area 8 0.75 412.37 0.73 426.71 0.79 427.39

The sub wavelength range of 800-2175 nm was the most efficient compared the full wavelength range of 780-
2500 nm. Also, spectra processing technique of smoothing together with mean centering was the most effective 
on getting the highest prediction values (Tables 2 and 1). 

Table 2. Effective wavelength ranges for optimal firmness predictions for cherry tomatoes

Firmness feature Wavelength range (nm) Pre-processing applied

Force-1 (g) 800-2175,33 Smoothing

Force-2 (g) 800-2175,33 Smoothing

Area (g.sec) 800-2175,33 Smoothing

CONCLUSION

Cherry tomato firmness was predicted nondestructively and successfully using FT-NIR reflectance spectros-
copy. For this purpose, PLS models were developed using NIR spectroscopic readings and firmness measure-
ments of Force-1, Area and Force-2. In the results, good correlations were obtained in predicting firmness of 
cherry tomatoes using spectral readings. All of the three firmness values were successfully predicted. Firmness 
features Force-2 and Area were predicted with R2=0.79 (with RMSEPs of 276.98 and 427.39, respectively) 
while Force-1 was predicted with R2=0.78 (RMSEP= 251.01). Results were similar to the results reported in 
the literature.
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Abstract: Cherry tomato, which has been a must-have product in both summer and winter, is in competition 
with other crops also with its price. Therefore, measuring and predicting tomato quality non-destructively has 
been gaining interest together with the developments in automated classification systems. In this study, predict-
ing the fruit color of cherry tomato using FT-NIR spectroscopy measurements is aimed. FT-NIR spectrums of 
cherry tomatoes, which were grown in a greenhouse and harvested at 6 different maturity stages, were taken us-
ing a FT-NIR spectrometer (Bruker Optic, GmbH, Ettlingen, Germany). After spectrum measurements, colors 
of the tomatoes were measured in L*a*b* color space using Minolta CR-400 (Konica Minolta Sensing, Osaka, 
Japan) equipment. A high coefficient of determination in predicting L* color value was obtained; and it was 0.90 
(RMSEP= 2.41) for validation data group while it was 0.92 (RMSEC= 2.17) for calibration data group. After the 
L* color value, the highest coefficient of determination was obtained for predicting a* color value; coefficient of 
determination obtained in predicting a* color value was 0.81 (RMSEP=4.21) for validation data group while it 
was 0.83 (RMSEC=4.02) for calibration data group. Hue color value was predicted with a coefficient of determi-
nation of 0.72 (RMSEP= 0.31) in validation, it was predicted with R2=0.81 (RMSEC= 0.25) in calibration stage. 
Chroma, on the other hand, was predicted with R2=0.71 (RMSEP= 2.47) in validation while it was predicted with 
R2=0.81 (RMSEC= 2.19) in calibration. As a result, successful prediction models were obtained in predicting 
color values of cherry tomatoes using FT-NIR reflectance spectroscopy measurements.

Key Words: FT-NIR Reflectance Spectroscopy, PLS Analysis, Cherry Tomato, L*a*b* Color Values

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Tomato is one of the most important agricultural products grown and exported from Turkey. According to 
2017 data, table and processing tomatoes were planted on 1.774 thousand decares in Turkey. On the other 
hand, 12.750 thousand tons of tomatoes were produced. With this production, Turkey had 7% of the tomatoes 
produced worldwide (FAO, 2019). Cherry tomatoes (Lycopersicum esculentum Mill. Cv. Yingzi F1) are among 
the freshly consumed popular products. It usually contains higher dry matter and soluble solids contents than 
the other tomatoes. These high values of constituents associated with cherry tomatoes are due to higher glu-
cose-fructose sugar contents and organic acids (malic and citric) in them compared to other tomatoes (Raffo et 
al, 2002: 6550-6556). In addition, it is stated that cherry tomatoes contain high amounts of vitamins A, B6, and 
C, lycopene and beta carotene compared to other tomatoes (Kutlu and İşci, 2016:197-204). Non-destructive 
techniques are widely used in determining the quality parameters of agricultural products. The most important 
advantages of such systems are the ability of re-using the products without damage, keeping the human labor 
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force to a minimum level, determining the quality criteria at the highest accuracy and saving time. Color can 
be defined as the perception of visible radiation (light) in human eye with different wavelengths reflected from 
objects. Color can also be defined as an indicator of the quality in products produced in agriculture and food 
sector (Keskin et al., 2017: 2350-2359). In addition, color is an important criterion which determines customer 
satisfaction for fruit and vegetables (Clément et al., 2008: 9813-9818). Color can be defined as the most impor-
tant quality indicator in tomato products as the color is fairly distinctive and unique for tomatoes.

In this study, it was aimed to estimate the color differences in cherry tomatoes at 6 different maturity stages during 
their growing period using FT-NIR spectroscopy, color measurement and partial least squares (PLS) method. In this 
context, it was aimed to evaluate the color, which is one of the important quality parameters of agricultural products, 
while performing measurements of other physical quality parameters of cherry tomatoes non-destructively.

METHOD

Yingzi F1 cherry tomato variety was used in the experiments. These tomatoes were produced in a greenhouse 
located in the Plant Production Research and Application Unit of COMU Faculty of Agriculture. Cherry toma-
toes were harvested at 6 different maturity stages each time during their harvest period of 4 weeks. A total of 
8 harvests were performed between July 8 and July 31sth of 2019. Tomatoes were harvested during evening 
hours and kept in cold storage at 4  ̊C till next morning. On the day following harvest and after equilibrium at 
room temperature (24  ̊C), FT-NIR spectroscopic (Bruker Optik, GmbH, Ettlingen, Germany) measurements 
in reflectance mode were performed first and then color measurements were performed on the same day. In the 
spectral measurements, the fiber optic probe was placed at a 90 degree angle to the equatorial plane of each 
tomato and reflectance measurements were taken. The fiber optic probe had a bifurcated optical configuration 
which guided the light to the sample by the source fiber and received the reflected light with the detector (TE-
InGaAs) fibers. Reflectance measurements were made in the range of 780-2500 nm. Reflectance spectra were 
obtained from both reference (spectralon) and sample consecutively for each sample. Thirty-two scans were 
performed for each reflectance spectrum in about 15.32 seconds. Resolution was 8 cm-1. After the spectral mea-
surements, the color of tomatoes was measured with Minolta CR-400 (Konica Minolta Sensing, Osaka, Japan) 
based on L * a * b * color space system taken on the equatorial plane of the products. Chroma and hue color 
values were obtained by using a * and b * values based on the equations given below. Prediction models were 
developed between measured FT-NIR reflectance spectrums and color values (L *, a *, b *, Chroma and Hue) 
using partial least squares (PLS) method and OPUS (Bruker Optik, GmbH, Ettlingen, Germany) software.

    

According to CIELAB color chart, L* represents lightness ranging between black (0) and white (100), a* 
ranges between green (-) and red (+) while b* changes between blue (-) and yellow (+).

Relative spectra of the samples were resulted directly from the OPUS software as a result of the following 
calculation;
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The wavelength range between 780 and 2500 nm was analyzed to find the optimal sub-wavelength ranges 
that would yield the best correlations between the color values and spectroscopic measurements. PLS analysis 
was performed for the common wavelength ranges in the full spectrum of the samples and for all their pos-
sible combinations to determine the optimal sub-wavelength ranges using OPUS software, i.e., PLS analysis 
was repeated in the subwavelength ranges. Calibration and validation were applied using 2/3 of the samples 
for calibration and 1/3 for validation in developing models for predicting L*, a*, b*, chroma and hue. In ad-
dition to testing different wavelength ranges, different processing techniques were applied on tomato spectra 
to find out if they would improve the performance of the calibration models. For this purpose, three different 
procedures were used for processing the spectra of tomatoes in developing calibration models. Firstly, the rela-
tive spectra were used without any pre-processing except smoothing, baseline correction and mean centering. 
Secondly, the following spectrum pre-processing techniques were applied on the tomato spectra, one at a time: 
constant offset elimination, min–max normalization, vector normalization, straight line subtraction, first de-
rivative, second derivative, multiplicative scattering correction. Finally, two processing techniques, one after 
another, were applied on the tomato spectra: first derivative and straight line subtraction, first derivative and 
vector normalization, and first derivative and multiplicative scattering correction. Baseline correction, smooth-
ing and mean centering were applied on all types of spectra, processed or not. The OPUS software was used in 
establishing calibration models and for performing validations. The coefficient of determination, the root mean 
squared error of estimation (RMSEE), and the root mean squared error of validation (RMSEP) were used to 
evaluate the performance of the calibration models.

FINDINGS

Color is considered as an important quality criterion for agricultural products as it is closely related with ma-
turity. The physical and color measurement values of cherry tomatoes collected during the 4-weeks ripening 
period are given in Tables 1 and 2.

Not applying any spectral data processing on tomato spectrums (except baseline correction, smoothing and 
mean centering) in general was the most efficient on the prediction models obtained using PLS analysis. How-
ever, MSC (multiplicative scattering correction) was the most efficient spectral processing technique for the 
models developed for b* color value evaluation. 

Table 1. Physical measurement values of cherry tomatoes (n = 720)

Weight
(g)

Length 
(mm)

Diameter 
(mm)

L* a* b* Chroma Hue

Average 12,68 39,35 23,20 45,21 16,28 25,40 32,07 0,71

Min 5,80 26,55 17,57 28,41 -11,07 11,28 12,76 -1,56

Max 22,45 83,23 28,37 70,30 36,82 39,53 44,89 1,56
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Table 2. Means of the color parameters by the harvest date

L a* b* Chroma Hue

1st Harvest 
(09.07.2019)

63,43 -8,98 18,37 20,46 -1,11

2nd Harvest 
(11.07.2019)

44,92 13,17 25,83 29,82 0,96

3th Harvest 
(15.07.2019)

45,69 16,27 28,17 33,72 0,90

4th Harvest 
(18.07.2019)

43,05 19,98 26,82 34,23 0,93

5th Harvest 
(22.07.2019)

42,07 22,69 26,46 35,56 0,86

6th Harvest 
(25.07.2019)

42,55 18,73 24,36 31,99 0,79

7th Harvest 
(29.07.2019)

44,19 19,23 26,41 33,97 0,85

8th Harvest 
(01.08.2019)

42,72 18,25 24,23 31,49 0,89

Table 2 shows the average color parameters of cherry tomatoes at harvest times, at which tomatoes from 6 
different maturity groups were harvested each time. Color values for the data group of first harvest were quite 
different from the color values of the data groups from rest of the harvests. This was probably due to the fact 
that only green tomatoes were included in the first harvest while the rest of the harvest groups included toma-
toes from 6 different maturity levels. 

According to PLS analysis, the highest predictability was obtained for L* color value; coefficient of determina-
tion for L* value was 0.90 (RMSEP = 2.41) for validation data group while it was 0.92 (RMSEC = 2.17) for 
calibration data group (Figure 1-a and Table 3). Clemenet et al. (2008: 9813-9818), who worked on nonde-
structive measurement of cherry tomatoes using NIR spectroscopy, determined the coefficient of determination 
for Hunter L color value prediction as r2= 0.919 (RMSECV= 1.456), which was very close the result obtained 
in this work. On the other hand, prediction of a* color value was performed with r2=0.81 (RMSEP= 4.21) for 
validation data group (r2=0.83 and RMSEC= 4.02, for calibration data group) in this study while it was pre-
dicted with r2= 0.98 (RMSECV= 1.126) by Clemenet et al. (2008: 9813-9818). Prediction of b* color value 
was performed with R2= 0.64 (RMSEP = 3.33) for validation and with R2= 0.79 (RMSEC= 2.58) for calibra-
tion for cherry tomatoes in this study. Hue color value was predicted with a coefficient of determination of 
0.72 (RMSEP = 0.31) in validation while it was predicted with R2= 0.81 (RMSEC= 0.25) in calibration stage. 
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Chroma, on the other hand, was predicted with R2= 0.71 (RMSEP= 2.47) in validation while it was predicted 
with R2= 0.81 (RMSEC= 2.19) in calibration (Figure 1 and Table 3).

(a) (b)

(c) (d)

(e)
Figure 1. Prediction of color values of L* (a), a* (b), b* (c), Chroma (d), and Hue (e) using FT-NIR re-

flectance spectroscopy features. 

Figure 2 shows the average spectrums of the cherry tomatoes in harvest period. Most important spectrum 
peaks were between 780-1460 nm. Peaks at 810, 1067, 1267 nm were obtained as water bands in tomatoes. 
Especially the peaks at 1067 and 1267 nm correspond to H-O-H stretching and bending absorbances. Clément 
et al., (2008: 9813-9818) reported similar results for tomatoes. Büyükcan et. al., (2013: 246-252) reported that 
peaks at 919, 1090, 1289 and 1389 nm were effective on the a* value on tomatoes.
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Table 3. Summary of calibration and validation results for the prediction of color values obtained for 
cherry tomatoes using FT-NIR reflectance spectral data

Color values Factor Calibration Validation

R2 RMSEC R2 RMSEP

L* 11 0.92 2.17 0.90 2.41

a* 11 0.83 4.02 0.81 4.21

b* 10 0.79 2.58 0.64 3.33

Chroma 14 0.81 2.19 0.71 2.47

Hue 14 0.81 0.25 0.72 0.31

Effective wavelengths were 1170-2175 nm for L*, a*, chroma, and hue and 800-1334 nm (and 1835-2175 
nm) for b*; effective pre-processing techniques were no processing for L*, a*, chroma, and hue and MSC 
(multiplicative scattering correction) for b*. Smoothing, baseline correction and mean centering were applied 
to all the spectrums before PLS analysis.  

 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\01Agustos.SPC.0          Test | Av. of 105          Solid Probe
 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\09temmuz.SPC.0          Test | Av. of 60          Solid Probe
 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\11temmuz.SPC.0          Test | Av. of 60          Solid Probe
 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\15temmuz.SPC.0          Test | Av. of 90          Solid Probe
 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\18temmuz.SPC.0          Test | Av. of 99          Solid Probe
 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\22temmuz.SPC.0          Test | Av. of 95          Solid Probe
 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\25temmuz.SPC.0          Test | Av. of 105          Solid Probe
 E:\Domates2019\Tubitak_Domates_2019\Reflectance\ortalamalar\29temmuz.SPC.0          Test | Av. of 105          Solid Probe
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Figure 2. FT-NIR spectra of the cherry tomatoes

CONCLUSION

Results show that colors of cherry tomatoes can be predicted successfully. For this purpose, PLS models were 
developed using the NIR spectroscopic readings and color measurements of L*, a*, b*, Chroma and Hue. 
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In the results, good correlations were obtained in predicting color values of cherry tomatoes using FT-NIR 
spectral readings. Color values L* and a* were especially predicted with high coefficients of determination 
(R2=0.90, RMSEP = 2.41 and R2=0.81, RMSEP= 4.21, respectively). Color values of b*, Chroma and Hue 
were also estimated with high values (R2= 0.64, RMSEP = 3.33, R2= 0.71 RMSEP= 2.47, and R2= 0.72, RM-
SEP = 0.31, respectively). Not damaging the product while taking the spectrums, the ability using the same 
product over for other measurements, less time requirement for measuring and high accuracy in predicting the 
quality parameters were the most important advantages of the FT-NIR spectroscopy. However, more future 
works are needed to improve the predicting ability of the NIR systems for agriculture products.
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TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARET PROJEKSİYONLARI

Esra KAPLAN1, Kaan KAPLAN1, Halil KIZILASLAN1

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tokat / Türkiye

Öz: Bitkisel bir tekstil hammaddesi olan pamuk birçok sanayi sektörünün ham maddesi olmasından dolayı 
katma değeri çok yüksek bir bitki olduğu bilinmektedir. Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) verile-
rine göre; 2013/14 üretim dönemi ile 2017/18 sezonu arasında dünyada ortalama 32,1 (32.115) milyon hektar 
alanda pamuk üretimi yapılmış olup son dönemde ekim alanlarında yaşanan daralma 2017/18 sezonu ile son 
bulmuştur. 2017/18 sezonunda pamuk ekimi yapılan 33 milyon hektar alanın %37’si Hindistan’dadır. Ekim 
alanlarının genişliğinde Hindistan’ı, ABD, Çin, Pakistan ve Özbekistan izlemektedir. Türkiye pamuk ekim 
alanı açısından 9’uncu sırada yer almaktadır. 2017/18 sezonunda ICAC verilerine göre Türkiye pamuk veri-
minde üçüncü sıraya yükselmiştir. TÜİK verilerine göre ise aynı sezonda verim 1800 kg/ha olup bu verilere 
göre ülkemiz lif pamuk veriminde dünyada ikinci sırada bulunmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 80 milyon ton 
olan bitkisel üretimin %17,3 ünü endüstri bitkileri oluşturmaktadır. Endüstri bitkileri içinde pamuk, son yirmi 
yılda ortalama 700.000 ton üretimiyle imalat sanayine önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Dünyada pamuk 
üreten ülkeler arasında ise Türkiye, ilk on içinde yer almaktadır. Pamuğun tarımsal ve endüstriyel önem dikka-
te alındığında; pamuk üretiminin üretim ve dış ticaretindeki gelişmeleri analiz etmek çalışmanın esas amacıdır. 
Çalışma 1992-2018 yılını içeren yirmi altı yıllık bir zaman serisini kapsamaktadır. Çalışma kapsamına pamuk 
üretim alanı, üretim miktarı ve dış ticareti ele alınmıştır. Bu doğrultuda, ele alınan değişkenlere trend analizi 
uygulanarakmış değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, İthalat, İhracat

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde, insan yaşantısında tekstil, beslenme ve beslenme sanayiinden, film endüstrisi ve harp sanayine 
kadar elliden fazla sanayi kolunun hammaddesini oluşturan pamuk, Dünya nüfusunun hızla artışı ile birlikte 
üretiminde önemli değişimler göstermiştir. 18. Yüzyıl sonlarında, Avrupa tekstil sanayinde giyim amacıyla 
tüketilen lifler 1 milyon ton civarında iken bu sayı 20. Yüzyılda 14 milyon tona yükselmiştir. 

Pamuk tarımının, Anadolu’da M.Ö. 330 yılına kadar uzanan bir tarihçesi vardır. Ancak pamuk tarımındaki asıl 
gelişmeler, 11. Yüzyılda Anadolu’da Selçuklu Türkleri döneminde olmuştur (Gençer, 1999). 

Ancak pamuk tarımında asıl önemli ve büyük gelişmeler, Cumhuriyet döneminde yapılan kurumsal düzenle-
meler sonucunda oluşmuştur. Bu dönemde yeni dokuma fabrikaları kurulmuş ve pamuk üretim bölgelerinde 
Üretim İstasyonları, Araştırma Enstitüleri ve Devlet Üretme Çiftlikleri yapılandırılmıştır. Ayrıca eğitim ama-
cıyla, yabancı ülkelere teknik eleman gönderilmiş, yabancı uzmanlar davet edilmiş, pamuk tohumu üretimi ve 
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pamuk ıslahına yönelik yasal mevzuat oluşturulmuş ve böylece pamuk ıslahı ve üretim tekniği üzerinde ciddi 
bilimsel çalışmalara başlanmıştır.

Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından yarattığı katma değer ve istihdam ola-
naklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahiptir. Artan nüfus, doğal elyafa olan ilginin 
giderek artması ve yaşam standardının yükselmesi, pamuk bitkisine olan talebi de artırmaktadır. 

Pamuk, Dünya üzerinde çeşitli coğrafi bölgelerde yetiştirilmektedir. Bu bölgelerin başında Asya kıtası gelmek-
te, bu kıtayı Amerika ve Afrika kıtaları izlemektedir. Ayrıca sınırlı sayıda ülkenin ekolojisi pamuk tarımına 
elverdiğinden, Dünya üretiminin yaklaşık %80’i, Türkiye’nin de içinde olduğu sekiz ülke tarafından gerçek-
leştirilmektedir (Özudoğru, 2002).

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) verilerine göre; 2013/14 üretim dönemi ile 2017/18 sezonu ara-
sında dünyada ortalama 32,1 (32.115) milyon hektar alanda pamuk üretimi yapılmış olup son dönemde ekim 
alanlarında yaşanan daralma 2017/18 sezonu ile son bulmuştur. 2017/18 sezonunda pamuk ekimi yapılan 33 
milyon hektar alanın %37’si Hindistan’dadır. Ekim alanlarının genişliğinde Hindistan’ı, ABD, Çin, Pakistan ve 
Özbekistan izlemektedir. Türkiye pamuk ekim alanı açısından 9’uncu sırada yer almaktadır. 2017/18 sezonun-
da ICAC verilerine göre Türkiye pamuk veriminde üçüncü sıraya yükselmiştir. TÜİK verilerine göre ise aynı 
sezonda verim 1800 kg/ha olup bu verilere göre ülkemiz lif pamuk veriminde dünyada ikinci sırada bulunmak-
tadır. Türkiye’de yaklaşık 80 milyon ton olan bitkisel üretimin %17,3 ünü endüstri bitkileri oluşturmaktadır. 
Endüstri bitkileri içinde pamuk, son yirmi yılda ortalama 700.000 ton üretimiyle imalat sanayine önemli bir 
kaynak oluşturmaktadır. Dünyada pamuk üreten ülkeler arasında ise Türkiye, ilk on içinde yer almaktadır.

Türkiye’de pamuk üretimi genelde Ege, Antalya, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaş-
mıştır. Pamuk üretim alanları bölgeler arasında dönemsel olarak farklılıklar göstermektedir. Bazı bölgelerde 
üretim alanında düşüş yaşanırken bazı bölgelerde ise yapılan çalışmalar sonucunda (GAP vb.) pamuk üretim 
alanında artış yaşanmıştır. 

Türkiye’de ekim alanının yaklaşık stabil bir yapıda olmasına karşın, pamuk lif veriminin, yaklaşık 40 yıl önce-
sine göre, iki katın üzerinde bir artış gösterdiği; buna bağlı olarak pamuk üretiminin 2800000 tonlara ulaştığı 
görülmektedir.

AMAÇ

Türkiye’de üretilen 80 milyon ton bitkisel üretimin %17,3’nün endüstri bitkilerinden oluşuyor olması ve 
Türkiye’nin dünyanın önemli pamuk üreticisi ülkelerinden birisi olması, en çok pamuk üreten on ülkeden biri 
olması ve dünyada pamuk üretim alanı açısından dokuzuncu sırada yer alması sebebiyle konu önem arz etmek-
tedir. Bu sebeple çalışmanın amacı, 1991 ila 2018 yılları arasındaki Türkiye’nin ithalat ve ihracat verileri ele 
alınarak, mevcut durum incelenmiştir. 
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KAPSAM

Çalışma Türkiye’deki pamuk üretiminin sonucunda yapılmış olan ihracat ve ithalat verilerinin geleceğe yö-
nelik projeksiyonlarının araştırmalarını kapsamaktadır. Ayrıca dünyadaki pamuk üretimi, verimi ve ithalat ile 
ihracat verileri neticesinde söz konusu ürünün dünyadaki durumu araştırılmıştır.

YÖNTEM

Çalışma makro ve mikro olarak ele alınmıştır. Çalışmanın makro kısmında dünya da ve Türkiye’deki pamuğun 
üretimi, verimi ve dış ticareti incelenmiştir. Çalışmanın materyalini pamuk ekim alanı, üretimi ve dış ticaretle 
ilgili (ithalat, ihracat) veriler oluşturmaktadır. Kullanılan ikincil veriler 1996-2018 dönemine ait zaman serisi-
dir.  Bu veriler, TÜİK ve FAOSTAT’tan elde edilmiştir. 

Çalışmanın veri analizinde uygulanacak yöntem

Çalışmada pamuk üretiminde ekiliş̧ alanları ve üretim miktarlarındaki genel eğilimi görmek amacıyla trend 
denkleminden yararlanılmıştır. Uygun trend denkleminin bulunması amacıyla, veriler aşağıda formüle edilen 
1-4 no’lu denklemlerinin her biri için denenerek hata terimi (MSD) en düşük model baz alınmıştır. 

Verilere uygulanan trend denklemlerine ilişkin modeller aşağıda verilmiştir (Gürel, 2013). 

Doğrusal (Linear trend model) Yt = b0 + (b1* t) + et (1) 
Polinomial (Quadratic trend model) Yt = b0 + b1* t + (b2* t2) + et (2) 
S eğrisi (S-curve trend model) Yt = b0 * b1

t * et (3) 
Üstsel (Exponential growth trend model) Yt = (10a) / (b0 + b1 b2

t) (4)

Çalışmada Trend Analizinde Minitab 17 ve SPSS paket programlarından yararlanılmıştır. 

BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında Türkiye’deki pamuk üretim alanı, miktarı ve verim değerleri incelenmiştir. Elde edi-
len ikincil veriler TÜİK ve FAO’dan derlenen değerler ile aktarılmıştır.
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Çizelge 1. Türkiye’de Pamuk Üretim Alanı, Üretim Miktarı ve Verimi

Yıl Ekilen Alan (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da)

1990 641 253 1 767 960 275

2000 654 177 2 261 000 345

2001 684 665 2 358 000 344

2002 721 077 2 542 000 352

2003 637 329 2 346 000 368

2004 640 045 2 460 000 384

2005 546 040 2 245 000 411

2006 589 700 2 555 000 433

2007 529 853 2 275 000 429

2008 494 891 1 820 000 367

2009 419 873 1 725 000 410

2010 480 439 2 150 000 447

2011 541 952 2 580 000 476

2012 488 496 2 320 000 474

2013 450 890 2 250 000 499

2014 466 839 2 350 000 503

2015 434 000 2 050 000 572

2016 416 002 2 100 000 504

2017 501 853 2 450 000 488

2018 518 634 2 570 000 496

Kaynak: TUİK, 2019.

Çizelge 1’de Türkiye’deki pamuk üretim alanı, üretim miktar ve verimi verilmiştir. Çizelgeye göre yıllar itiba-
riyle ekilen alan, üretim ve verimde dalgalanmalar görünmektedir. Ayrıca 2018 yılı verilerine göre üretim alanı 
518.634 hektar, üretim miktarı 2.570.000 ton iken dekara verim ise 496 kilogramdır. 

Ayrıca TÜİK verilerine göre 2017 yılında ülkemizde üretilen pamuğun % 56’ü Güneydoğu Anadolu bölgesin-
de, % 22’ü Ege Bölgesinde % 18’i Çukurova yöresinde ve % 1’i Antalya yöresinde üretilmiştir (TÜİK, 2018).
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Çizelge 2. Dünyada En Çok Pamuk Üreten Ülkeler (ton)

Ülkeler 1980 1990 2000 2010 2015 2016

Çin 8 121 223 13 523 219 12 251 000 17 910 000 16 830 000 16 029 000

Hindistan 4 038 000 5 228 000 5 128 000 17 760 000 16 016 000 14 413 036

ABD 6 477 559 8 789 500 9 580 630 9 473 800 8 382 808 10 049 990

Pakistan 2 143 500 4 912 740 5 476 167 5 613 600 4 871 738 4 942 746

Brezilya 1 675 884 1 921 409 2 014 987 2 950 013 4 007 326 3 464 103

Özbekistan - - 3 001 800 3 442 800 3 361 300 3 307 469

Türkiye 1 350 000 1 767 960 2 261 000 2 150 000 2 050 000 2 100 000

Avustralya 219 000 798 300 1 786 700 939 000 1 274 100 1 518 678

Yunanistan 357 042 670 000 1 324 898 710 553 1 279 840 1 354 754

Arjantin 485 400 922 950 417 680 757 502 795 345 673 145

Meksika 1 085 013 553 335 223 844 440 490 593 439 487 914

Diğer Ülkeler 15 434 482 15 159 341 8 511 053 7 077 706 7 313 993 7 050 700

Kaynak: FAO, 2019.

Dünyada en çok pamuk üreten ülkeleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgeye göre 2016 yılında en çok pamuk 
üreten ülke 16.029.000 ton ile Çin olurken, Çin’i sırasıyla 14.413.036 ton ile Hindistan, 10.049.990 ton ile 
ABD, 4.942.746 ton ile Pakistan, 3.464.103 ton ile Brezilya, 3.307.469 ton ile Özbekistan, 2.100.000 ton ile 
Türkiye, 1.518.678 ton ile Avustralya, 1.354.754 ton ile Yunanistan, 673.145 ton ile Arjantin ve 487.914 ton ile 
Meksika izlemektedir. Türkiye ise en çok pamuk üreten ülkeler arasında yedinci sıradadır. 
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Çizelge 3. Türkiye’nin Pamuk İthalatını En Çok Yaptığı Ülkeler

2015 2016 2017 2018

Ülkeler Miktar 
(kg)

Ülkeler Miktar 
(kg)

Ülkeler Miktar 
(kg)

Ülkeler Miktar 
(kg)

A.B.D. 328241851 A.B.D. 333750081 A.B.D. 395188072 A.B.D. 379011952

Türkmenistan 148385029 Brezilya 119345751 Yunanistan 97709537 Brezilya 88361559

Yunanistan 115846876 Türkmenistan 116754565 Brezilya 94597966 Yunanistan 66516961

Brezilya 73530011 Yunanistan 69948239 Türkmenistan 71125886 Azerbaycan 42723495

Burkina Faso 29312666 Burkina Faso 30145612 Avustralya 53491017 Türkmenistan 39900031

Tacikistan 23326146 Suriye 25873450 Burkina Faso 32709408 Avustralya 27299829

Fildişi Kıyısı 15680584 Hindistan 16226257 Azerbaycan 19807830 Sudan 14215593

Arjantin 14301194 Tacikistan 16093818 Tacikistan 19508990 Suriye 13795700

Özbekistan 9567335 Özbekistan 13673066 Sudan 19224550 Tacikistan 12687582

Hindistan 8775655 Fildişi Kıyısı 12462573 Mali 16252057 Mali 9721265

Kaynak: TUİK, 2019.

Çizelge 3’te Türkiye’nin en çok pamuk ithalatı yaptığı ülkeler 2015 ila 2018 yılları arasında listelenmiştir. 
Listeye göre yıllar itibariyle en çok ithalat yapılan ülkelerin sıralaması değişmektedir. 2018 yılına göre en çok 
pamuk ithal edilen ülke 379.011.952 kg ile ABD’dedir. ABD’yi sırasıyla Brezilya, Yunanistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Avustralya, Sudan, Suriye, Tacikistan ve Mali izlemektedir.

Çizelge 4. Türkiye’nin Pamuk İhracatını En Çok Yaptığı Ülkeler

2015 2016 2017 2018

Ülkeler Miktar 
(kg)

Ülkeler Miktar 
(kg)

Ülkeler Miktar 
(kg)

Ülkeler Miktar 
(kg)

İtalya 9864666 İtalya 7682047 İspanya 7673361 İtalya 4883073

Polonya 6487868 İspanya 5889279 İtalya 7590489 Almanya 3427073

Hollanda 3935465 Polonya 5230432 Almanya 5957990 Polonya 2563212

Rusya 2718973 Almanya 5121767 Polonya 5522871 Hollanda 2372601

Almanya 2718097 Hollanda 4816836 Hollanda 5077865 Rusya 2309722

İspanya 1951465 Rusya 2976440 Rusya 2785170 İspanya 2239480

Bulgaristan 1931942 Bulgaristan 1777941 Bulgaristan 1768310 Bulgaristan 1187229
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Kaynak: TUİK, 2019.

Çizelge 4’te Türkiye’nin 2015 ila 2018 yılları arasında en çok pamuk ihracatı yaptığı ülkeler verilmiştir. Çi-
zelgeye göre 2018 yılında en çok pamuk ihracatı yapılan ülke 4.883.073 kg ile İtalya’dır. İtalya’yı sırasıyla 
Almanya, Polonya, Hollanda, Rusya, İspanya ve Bulgaristan izlemektedir. 

Araştırmada, Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan pamuğun 1991-2018 yılları arasında dış ticaret trendleri hazır-
lanmıştır. Bu trendler ile 5 yıllık projeksiyonlar yapılmıştır. 

Türkiye’de, yıllar itibariyle pamuk üretimindeki azalışa ve tekstil sektöründe yaşanan genişlemeye paralel ola-
rak tüketimdeki artış̧ iç üretim ile karşılanamadığından, pamuk ithalat miktarı artmış̧ ve net pamuk ihracatçısı 
olan Türkiye 1990’lı yıllarla birlikte net pamuk ithalatçısı ülkelerden biri arasına girdiği ifade edilmektedir 
(Anonim, 2018).  

Grafik 1. Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Pamukta İthalat Değerlerinin Trend Analizi (Dolar)
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Grafik 2. Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Pamuk İthalat Miktarlarının Trend Analizi (Ton)
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Görüldüğü gibi ihracatta son 15 yılda ciddi bir değişiklik olmamış̧, ithalat ise dalgalı olarak artan bir seyir izle-
miştir. 2001-2017 arası ülkemiz pamuk ihracatı değer bazında 37-146 milyon dolar arasında değişirken, ithalat 
500 milyon-1,8 milyar dolar arasında değişmiştir. 

Ülkemiz pamuk dış ticareti miktar bazında 2007 yılında, değer bazında ise 2011 yılında zirve yapmıştır. Dünya 
pamuk fiyatlarının seyrine bağlı olarak pamuk ithalatımız 1,7 - 1,8 milyar dolar gibi yüksek rakamlara ula-
şabilmektedir. Ülkemizde pamuk üretimi yeterli seviyeye getirilemediği için tüketim artışı ithalat artışını da 
beraberinde getirmektedir.

2017 yılında Türkiye’nin yaklaşık 1,7 milyar dolarlık pamuk ithalatında ilk sırayı % 44’lük payla ABD al-
maktadır. İthalatın % 60’lık kısmı ABD, Yunanistan ve Brezilya’nın oluşturduğu 3 ülkeden yapılmaktadır. Bu 
ülkeleri, Türkmenistan, Avusturya, Burkina Faso takip etmektedir. Öte yandan, başlıca pamuk tedarikçilerimi-
zin üretimleri büyük ölçüde sübvansiyonlarla desteklenmektedir ve ABD’den yapılan pamuk ithalatında GSM 
kredileri oldukça etkili olmaktadır. 



136

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Grafik 3. Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Pamukta İhracat Değerlerinin Trend Analizi (Dolar)
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Grafik 4. Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Pamukta İhracat Miktarlarının Trend Analizi (Ton)
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2017 yılında Türkiye’nin 115 milyon dolarlık pamuk ihracatının yaklaşık % 12’si İtalya’ya % 11’i Almanya’ya 
% 10’u Polonya’ya yapılmıştır. İhracatın büyük bir kısmı Avrupa ülkelerine yapıldığı ifade edilmektedir (Ano-
nim, 2018).

SONUÇ

Pamuk, birçok tarımsal üründe olduğu gibi teknolojik gelişmelere karşın, üretimi doğa koşullarına önemli 
ölçüde bağlı bulunan bir üründür. Bu nedenle üretimi özellikle de dış ticaret değerleri kısa dönemde piyasa 
fiyatının altında veya üstünde gerçekleşmesi beklenebilir. Ancak uzun dönemde ithalat ve ithalattaki meydana 
gelebilecek farklar, piyasanın etkin isleyişi hakkında bazı sapmaları daha açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu 
nedenle çalışmada geleceğe yönelik tahminlerde bulanabilmek için trend analizi yapılmıştır. 

Türkiye’de pamuk üretiminin tüketimi karşılayamaması, yüksek miktarlarda pamuk ithalatı yapılmasına neden 
olmaktadır. Türkiye dünyanın en büyük pamuk tüketicisi ve ithalatçı ülkeleri arasında yer almaktadır. Pamu-
ğun ülke içi üretiminin tüketimi karşılayacak seviyeye gelene kadar, ithalatın daha düşük bedellerle gerçekleş-
tirilmesi için alternatiflerin değerlendirilmesi, göz önüne alınması gereken bir husustur. 

Türkiye’de pamuk üretimi oldukça fazla yapılmasına rağmen, bu yapıyı olumsuz yönde etkileyebilen birçok 
sorun ortaya çıkmaktadır. Pamuk üretimini, verimini olumsuz yönde etkileyebilen ve çözümlenmesi gereken bu 
sorunlara bakıldığında, politikalara ilişkin sorunlar; pamuk tarımındaki üretim masraflarının yüksek olması; pa-
muk tarımında çeşit, tohumluk ve üretim tekniği konularındaki sorunlar; pamuk hasadı, hasat sonrası ve yabancı 
madde sorunları; pamuk standardizasyon sistemindeki sorunlar, pamuk üretim ve işleme tekniği konusundaki 
eğitim yetersizliği; pamuk ile ilgili kesimler arasındaki iletişim ve işbirliği yetersizliği olarak özetlenebilir.

Türkiye’de pamuk üretim ve tüketiminin ekonomideki stratejik yeri ve önemi dikkate alınarak, pamuk üretimi 
tüketimi karşılayacak bir seviyeye getirmek hedeflenmeli, buna göre politikalar geliştirilmelidir. Özellikle 
yüksek verim ve kalitede üretim yapılabilen bölgelerde ekim alanlarının artırılması sağlanmalıdır. 
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TÜRKİYE BAKLAGİL ÜRETİMİ VE FİYAT EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE  
BİR ARAŞTIRMA

Kaan KAPLAN1, Halil KIZILASLAN1, Nuray KIZILASLAN1

1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tokat / Türkiye

Öz: Dünyada tarıma elverişli olmayan bölgeler haricinde diğer tüm bölgelerde yetişebilen baklagiller famil-
yasındaki tüm bitkiler tek yıllık ve çok yıllık olmak üzere on iki bin türü kapsamaktadır. Bu türlerden sadece 
iki yüz türün tarımsal üretimi yapılmakta ve yemeklik olarak fasulye, nohut, mercimek, bakla, börülce ve be-
zelye kullanılmaktadır. Türkiye’de de yemeklik tane baklagiller içerisinde üretim miktarı yüksek olan ürünler 
sırasıyla nohut, mercimek, fasulye, bakla, bezelye ve börülcedir. Yemeklik baklagiller arasında en fazla üretim 
miktarı olan nohutun üretim miktarı 2018 yılı itibariyle 630000 ton iken, en az üretimi bulunan börülcenin 1443 
tondur. Ayrıca Türkiye dünyada önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadır. İhracat kalemleri 
arasında yer alan nohut ve mercimek ürünlerinde Türkiye nohut ihracatında dünyada üçüncü sırada, mercimek 
ihracatında ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de yemeklik tane baklagil türlerinin üretimine uygun farklı 
ekolojik koşulları içeren bölgeler bulunmaktadır. Tüm bu üretim potansiyeli ve ihracatçı ülkeler arasındaki 
konum değerlendirildiğinde baklagil üretimi ve ticareti Türkiye açısından önem arz etmektedir. Türkiye’de 
yemeklik tane baklagillerin üretiminde farklı tarımsal politikalar ve üretim yöntemlerinin farklılıkları sebebiy-
le yıllar itibariyle farklı üretim alanları ve üretim miktarları oluşmuştur. Bu çalışmada, yemeklik baklagillerin 
2010 ila 2018 yılları arasındaki üretim ve fiyat araştırması yapılarak veriler üzerinden yapılacak analizler ile 
mevcut durumun ortaya konulması, mevcut üretim potansiyelinin daha etkin kullanılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Baklagil, Üretim, Fiyat, İndeks

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünyada tarıma elverişli olmayan bölgeler haricinde diğer tüm bölgelerde yetişebilen baklagiller familyasın-
daki tüm bitkiler tek yıllık ve çok yıllık olmak üzere on iki bin türü kapsamaktadır. Bunlardan sadece 200 türün 
zirai üretimi yapılmaktadır. Bu türlerin içerisinde yemeklik olarak kullanılan fasulye, nohut, mercimek, bakla, 
börülce ve bezelyedir (Gülümser, 2016).

Bakliyat grubunu oluşturan ürünler ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak üretilen besin grup-
larından birisi olup insan beslenmesinde büyük önem taşımaktadır (Kılıç, 1997). Ayrıca bu bitkilerin havanın 
serbest azotunu fikse edebilme özellikleri, çevrecilik ve sürdürülebilir tarımın popülaritesinin arttığı günümüz-
de önemini daha da artırmaktadır (Gül ve Işık, 2002).

Yemeklik tane baklagillerden birisi olan mercimek tarımının Orta-Doğuda 8000 yıl öncesinde yapıldığı bilin-
mektedir (Pellet, 1988). Bu bilgi ışığında mercimek tane baklagillerin bilinen en eski çeşididir. Nohut tarımı-
nın ise Orta-Doğuda 7000 yıl öncesi yapıldığı bilinmektedir (Anonim, 1999). Nohut ve mercimeğin üretim ve 
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tüketiminin merkezi Akdeniz bölgesi ve Hindistan yarımadasıdır. Anadolu’da nohutun besin olarak kullanımı-
na ilk defa M.Ö. 5000’de başlandığı bilinmektedir (Pellet, 1988).

Orta-Doğu’dan Akdeniz bölgesi ve Hindistan yarımadasına ve tüm dünyaya yayılan yemeklik tane baklagille-
rin dünya üzerinde tarımı çok eski yıllara dayanmaktadır ve insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Yüksek oranda ham protein içeren baklagiller özellikle temel aminoasitler, vitamin ve mineral maddeler açı-
sından oldukça zengindir (Şehirali, 1988).

Ayrıca baklagil samanı yan ürün olarak kullanılmakta ve hayvan beslenmesinde önemli bir kaba yem kaynağı 
olarak görülmektedir. Yemeklik tane baklagillerin iklim ve toprak istekleri dikkate alındığında, Türkiye’nin 
büyük bir baklagil yetiştirme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de yemeklik tane baklagiller içerisinde üretim payı en yüksek olan ürün 630000 ton üretimle nohuttur 
ve nohutu 353000 ton üretimle mercimek, 220000 ton üretimle fasulye, 6259 ton üretimle bakla, 2603 ton üre-
timle bezelye ve 1443 ton üretimle bakla takip etmektedir. Ayrıca Türkiye dünyada önemli üretici ve ihracatçı 
ülkeler arasında yer almaktadır. İhracat kalemleri arasında yer alan nohut ve mercimek ürünlerinde Türkiye 
nohut ihracatında dünyada üçüncü, mercimek ihracatında ikinci sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de yemeklik tane baklagillerin üretiminde farklı tarımsal politikalar ve üretim yöntemlerinin farklılık-
ları sebebiyle yıllar itibariyle farklı üretim alanları ve üretim miktarları oluşmuştur. 1980’li yıllara kadar pek 
bir fark olmaz iken, 1980’li yılların başında NAD (Nadas Alanlarının Daraltılması) projesi ile özellikle nadas 
alanlarında yaygınlaştırılan nohut, kırmızı ve yeşil mercimek üretimi 1990’dan sonra azalmaya başlamıştır. 
Yemeklik tane baklagillerin tarla tarımına ayrılan alan içerisindeki payı 1980 yılında %3 iken proje sonrasında 
1990 yılında %11,2’ye yükselmiş ancak takip eden yıllarda azalmaya başlamış ve 2012 yılında %5’e gerile-
miştir (Kün ve ark.,2005; Anonim, 2013).

2012 yılı istatistikleri, yemeklik baklagillerde üretim ve ekim alanlarının en fazla olduğu 1990 yılı ile kıyas-
landığında, nohut ekim alanında %53, fasulye ekim alanında %45,6, mercimek ekim alanında %73,8 azalma 
görülmektedir. 

Yemeklik baklagiller üretimindeki azalmalar genellikle ekim alanlarındaki azalmalara bağlı olarak ortaya çık-
mıştır. Ekim alanlarındaki azalmalar ise üretim girdilerinin yüksek olması, üreticinin ürününe tatmin edici 
düzeyde gelir bulamaması, ithalatçı ülkelerin kalite isteklerine uygun standart irilikte ürün yetiştirilememesi, 
makineli tarımın yaygın olmayışı, sertifikalı tohum kullanımının oldukça yetersiz oluşu, yetiştirme tekniğinin 
tam olarak uygulanamaması, hastalık ve zararlılarla yeterli düzeyde mücadele yapılmaması gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

AMAÇ

Türkiye’nin bölgesel olarak tarıma elverişli bir bölgede oluşu yemeklik tane baklagil türlerinin üretimine uy-
gun ekolojik koşulları barındırması sebebiyle, hem kendine yeterlilik seviyesinin stabil tutulabilmesi ve ihra-
cata konu olan ürünler arasında baklagillerinde yer alması sebebiyle konu önem arz etmektedir. Bu sebeple 
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çalışmanın amacı, yemeklik baklagillerin 2010 ila 2018 yılları arasındaki üretim ve fiyat araştırması yapılarak 
veriler üzerinde yapılacak analizler ile mevcut durumun ortaya konulması, mevcut üretim potansiyelinin daha 
etkin kullanılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma Türkiye’deki yemeklik tane baklagillerden nohut, mercimek, bezelye, bakla, börülce ve fasulyenin 
üretim ve fiyat araştırmalarını kapsamaktadır. Ayrıca dünyada yemeklik tane baklagillerin mevcut durumu, 
Türkiye’deki mevcut durumu ve yapılan indeksler neticesinde söz konusu ürünlerin üretim ve piyasa yapısı 
araştırılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmada Dünyada ve Türkiye’de yemeklik tane baklagillere konu olan bakla, bezelye, börülce, fasulye, 
nohut ve mercimek ürünlerinin üretim miktarı, üretim alanı ve fiyatlarına ilişkin değerler FAO ve TUİK gibi 
kurum kuruluşların verilerinden elde edilmiştir. 

Araştırmada yemeklik tane baklagillerin 2008 ila 2018 yılları üretim miktarı ve ürün fiyatları baz alınarak 
miktar ve fiyat indeksleri yapılmıştır. Üretim miktarı ve fiyatlar için Laypeyres Fiyat İndeksi kullanılmıştır. 

Laspeyres endeksi mutlak fiyatlarda, katsayılı aritmetik ortalamanın hesaplanmasıdır ve fiyat ile miktar için 
düzenlenebilir. Fiyat indeksi için katsayı olarak söz konusu ürünün temel yıl miktarları baz alınarak hesaplanır. 
Miktar indeksinde ise aynı şekilde söz konusu ürünün temel yıl fiyatları baz alınarak hesaplanır.

Verilerin analizinde kullanılan yöntem aşağıda belirtilmiştir. 

Laspeyres Fiyat İndeksi;         

Laspeyres Miktar İndeksi;     

Söz konusu indeksler hesaplanarak yemeklik tane baklagillerde yıllara göre fiyat ve miktar indeksleri hesap-
lanmıştır. 

BULGULAR

Aşağıda Çizelge 1’de Dünyada 2010 ila 2017 yılları arasındaki yemeklik tane baklagillerin üretim alanları 
hektar gösterilmiştir. Çizelgeye göre 2017 yılı itibariyle en çok üretim alanına sahip ürün fasulye iken sırasıyla 
diğer ürünler nohut, börülce, mercimek, bezelye ve bakladır. Yıllara göre üretim alanı en çok artan ürün fa-
sulyedir ve bakla hariç diğer ürünlerde yıllara göre artış göstermiştir. Bakla ise 2017 yılında 2017 yılına göre 
daha az üretim alanına sahiptir. 
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Çizelge 1. Dünyada Yıllar İtibariyle Yemeklik Tane Baklagillerin Üretim Alanı (ha)

Yıllar Nohut Mercimek Fasulye Bezelye Bakla Börülce

2010 11 836 752 4 287 162 30 757 683 2 184 662 2 515 502 11 602 110

2011 13 090 607 4 151 123 30 482 863 2 239 913 2 455 240 10 520 851

2012 12 321 240 4 193 052 29 141 452 2 284 803 2 433 702 11 376 820

2013 12 574 263 4 058 481 29 337 937 2 288 086 2 371 657 12 255 355

2014 13 839 703 4 020 215 30 337 984 2 353 619 2 199 512 12 552 022

2015 11 932 067 4 707 625 30 808 219 2 516 576 2 307 364 11 945 509

2016 12 648 651 5 392 447 34 188 775 2 591 660 2 445 686 12 234 564

2017 14 564 399 6 582 779 36 458 894 2 669 305 2 463 966 12 577 845

Kaynak: FAO, 2019.

Çizelge 2’de Dünyada yıllara göre yemeklik tane baklagillerin üretim miktarları ton cinsinden verilmiştir. 
Buna göre en çok üretim miktarı olan ürün 31 milyon ton ile fasulyedir. Bu ürünü sırasıyla 20 milyon ton ile 
bezelye, 14 milyon ton ile nohut, 7 milyon ile mercimek ve börülce, 4 milyon ton ile bakla izlemektedir. Üre-
tim alanına göre elde edilen verimde ise en çok verim bezelyededir. 

Çizelge 2. Dünyada Yıllara Göre Yemeklik Tane Baklagillerin Üretim Miktarı (ton)

Yıllar Nohut Mercimek Fasulye Bezelye Bakla Börülce

2010 10 856 279 4 724 581 24 634 301 15 985 461 4 357 086 6 834 878

2011 11 616 941 4 453 339 24 069 137 16 970 026 4 617 245 4 745 935

2012 11 519 439 4 491 081 24 449 503 17 064 879 4 494 834 8 357 143

2013 13 265 033 5 194 544 24 939 529 17 428 443 4 500 777 8 281 618

2014 13 356 715 4 700 998 26 798 315 17 444 764 4 298 809 5 603 610

2015 11 002 836 5 495 737 27 613 113 19 433 042 4 403 073 5 802 655

2016 11 267 985 6 557 986 28 783 645 19 861 852 4 569 493 6 962 010

2017 14 776 827 7 590 761 31 405 912 20 699 736 4 840 090 7 407 924

Kaynak: FAO, 2019.

Dünyada yemeklik tane baklagilleri en çok üreten on ülkenin üretim miktarları ton cinsinden çizelge 3’te 
verilmiştir. Çizelgeye göre mercimek üretiminde dünyada birinci sırada Kanada, nohut ve fasulye üretiminde 
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Hindistan, Bezelye ve bakla üretiminde Çin ve Börülce üretiminde Nijerya gelmektedir. Börülce en çok Afrika 
kıtasında üretilirken nohut ve bezelye daha çok Asya kıtasında üretilmektedir. Türkiye Mercimek üretiminde 
401 ton ile dünyada üçüncü sırada, nohut üretiminde ise 484 ton ile dördüncü sırada yer almaktadır.

Çizelge 3. Dünyada Yemeklik Tane Baklagilleri En Çok Üreten On Ülke (ton)

Mercimek Nohut Fasulye

Ülkeler Üretim Ülkeler Üretim Ülkeler Üretim 

Kanada 2 354 012 Hindistan 8 153 437 Hindistan 4 721 250

Hindistan 1 052 012 Avustralya 818 806 Myanmar 4 491 042

Türkiye 401 044 Myanmar 529 082 Brezilya 3 039 260

ABD 298 850 Türkiye 484 638 ABD 1 314 120

Avustralya 227 448 Pakistan 435 906 Çin 1 164 639

Nepal 219 428 Etiyopya 429 984 Meksika 1 076 907

Çin 143 133 İran 211 862 Tanzanya 1 056 719

Etiyopya 142 424 Meksika 163 231 Uganda 966 565

Bangladeş 121 999 ABD 162 811 Kenya 657 584

Suriye 105 202 Rusya 147 612 Etiyopya 473 205

Bezelye Bakla Börülce

Ülkeler Üretim Ülkeler Üretim Ülkeler Üretim

Çin 11 072 313 Çin 1 570 186 Nijerya 3 211 634

Hindistan 4 121 753 Etiyopya 866 415 Nijer 1 710 032

ABD 319 916 Avustralya 324 454 Burkina Faso 568 717

Fransa 233 475 Birleşik Krallık 288 831 Tanzanya 181 641

Birleşik Krallık 211 943 Fransa 283 139 Kamerun 170 205

Mısır 199 475 Sudan (former) 153 520 Myanmar 146 604

Cezayir 140 272 Mısır 149 057 Mali 144 312

Peru 121 155 Sudan 127 905 Kenya 125 673

Pakistan 199 022 Fas 125 189 Sudan 89 976

Fas 177 588 Almanya 99 452 Mozambik 88 487
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Çizelge 4’te Türkiye’de yemeklik tane baklagillerin 2010 ila 2018 yılları arasındaki üretim alanları hektar 
cinsinden verilmiştir. Çizelgeye göre Türkiye’de 2018 yılına göre en çok üretim alanına sahip ürün 514 bin 
hektar ile nohuttur. Bu ürünü sırasıyla 277 bin hektar ile mercimek, 84 bin hektar ile fasulye 2 bin hektar ile 
bakla 1355 hektar ile börülce ve 906 hektar ile bezelye takip etmektedir. En az üretim alanına sahip olan ürün 
bezelyedir. 

Çizelge 4. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Yemeklik Tane Baklagillere Üretim Alanı (ha)

Yıllar Bakla Bezelye Börülce Fasulye Mercimek Nohut

2008 5 742 1 364 3 041 98 232 318 674 505 165

2009 5 238 1 228 2 935 94928 214 931 455 934

2010 4 755 1 181 2 202 103 381 234 492 455 690

2011 4 164 1 305 2 032 94 625 214 847 446 412

2012 5 103 1 219 2 422 93 174 237 477 416 241

2013 4 113 1 262 2 062 84 763 281 178 423 557

2014 3 604 1 149 1 940 91 110 249 493 388 517

2015 3 257 1 112 1 600 93 584 223 857 359 304

2016 3 127 1 088 1 807 89 819 252 236 359 528

2017 3 283 942 1 413 89 722 292 538 395 309

2018 2 859 906 1 355 84 804 277 227 514 415

Kaynak: TUİK, 2019.

Türkiye’de 2010 ila 2018 yılları arasındaki yemeklik tane baklagillerin üretim miktarları çizelge 5’te verilmiş-
tir. Çizelgeye göre 2018 yılında yemeklik tane baklagiller arasında en çok üretilen ürün 630 bin ton ile nohut 
iken en az üretilen ürün ise 1443 ton ile börülcedir. Diğer ürünlerde ise mercimek 353 bin ton, fasulye 220 bin 
ton, bakla 6259 ton, bezelye 2603 ton üretilmiştir. 
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Çizelge 5. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Yemeklik Tane Baklagillerin Üretim Miktarı (ton)

Yıllar Bakla Bezelye Börülce Fasulye Mercimek Nohut

2008 11 013 3 920 3 072 154 630 131 188 518 026

2009 12 176 3 604 3 017 181 205 302 181 562 564

2010 9 251 3 200 2 290 212 758 447 400 530 634

2011 8 380 3 628 2 149 200 673 405 952 487 477

2012 8 291 2 686 2 111 200 000 438 000 518 000

2013 8 229 3 235 2 112 195 000 417 000 506 000

2014 7 382 2 987 2 006 215 000 345 000 450 000

2015 6 669 3 125 1 609 235 000 360 000 460 000

2016 6 691 2 919 1 860 235 000 365 000 455 000

2017 7 249 2 673 1 511 239 000 430 000 470 000

2018 6 259 2 603 1 443 220 000 353 000 630 000

Kaynak: TUİK, 2019.

Çizelge 6’da Türkiye’deki yemeklik tane baklagillerin 2010 ila 2018 yılları arasındaki piyasa fiyatları ki-
logram başına TL cinsinden verilmiştir. Verilere göre 2018 yılında fiyatı en yüksek olan ürün 6,32 TL/kg ile 
Börülce iken en düşük fiyata sahip ürün 2,45 TL/kg ile mercimektir. Diğer ürünlerin fiyatları ise; fasulye ve 
nohutun fiyatı 4,80 TL/kg, bezelyenin fiyatı 3,13 TL/kg, baklanın fiyatı ise 2,67 TL/kg’dır. 
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Çizelge 6. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Yemeklik Tane Baklagillerin Piyasa Fiyatları (TL/kg)

Bakla Bezelye Börülce Fasulye Mercimek Nohut

Yıllar Fiyatlar Yıllar Fiyatlar Yıllar Fiyatlar Yıllar Fiyatlar Yıllar Fiyatlar Yıllar Fiyatlar

2008 1,05 2008 1,34 2008 2,59 2008 2,63 2008 1,65 2008 1,49

2009 1,36 2009 1,58 2009 2,42 2009 2,49 2009 1,99 2009 1,44

2010 1,57 2010 1,44 2010 2,65 2010 2,40 2010 1,80 2010 1,60

2011 1,65 2011 1,25 2011 2,63 2011 2,51 2011 1,73 2011 2,11

2012 1,69 2012 1,94 2012 2,98 2012 2,91 2012 1,71 2012 2,68

2013 1,83 2013 1,11 2013 3,24 2013 3,28 2013 1,69 2013 2,46

2014 1,95 2014 1,13 2014 3,58 2014 3,69 2014 1,87 2014 2,33

2015 2,02 2015 1,18 2015 4,04 2015 3,39 2015 2,30 2015 2,61

2016 1,93 2016 1,13 2016 4,77 2016 3,44 2016 2,75 2016 3,68

2017 1,95 2017 2,37 2017 5,34 2017 3,98 2017 2,80 2017 5,46

2018 2,67 2018 3,13 2018 6,32 2018 4,80 2018 2,45 2018 4,80

Kaynak: TUİK, 2019.

Çizelge 7’de Türkiye’deki yemeklik tane baklagillerin 2017 yılı baz alınarak 2018 yılı Laspeyres Fiyat İndeksi 
incelenmiştir. Çizelgeye göre mercimek ve nohut ürünleri haricinde diğer ürünlerin fiyatlarında bir önceki yıla 
göre artış yaşanmıştır. Buna göre 2018 yılında 2017 yılına göre baklanın fiyatında %35, bezelyenin fiyatında 
%32, börülcenin fiyatında %18, fasulyenin fiyatında %21 artış yaşanırken mercimeğin fiyatında %11 nohutun 
fiyatında ise %12’lik bir düşüş söz konusudur.

Çizelge 7. Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagillerin 2017-2018 Yıllarına Göre Laspeyres Fiyat İndeksi

 2017 Fiyat 
(Po)

2017 Miktar 
(Qo)

2018 Fiyat 
(Pn)

PnQo PoQo İndeks

Bakla 2 3283 2,7 8864,1 6566 135

Bezelye 2,37 942 3,13 2948,46 2232,54 132

Börülce 5,34 1413 6,32 8930,16 7545,42 118

Fasulye 3,98 89722 4,8 430665,6 357093,6 121

Mercimek 2,8 292538 2,5 731345 819106,4 89

Nohut 5,46 395309 4,8 1897483,2 2158387 88
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Türkiye’deki yemeklik tane baklagillerin 2017 yılı baz alınarak 2018 yılındaki durumu Laspeyres Miktar 
İndeksi ile Çizelge 8’de incelenmiştir. Buna göre 2017 yılına göre 2018 yılında nohutta üretim miktarı artar-
ken diğer ürünlerde üretim miktarları düşmüştür. Yemeklik tane baklagillerin üretim miktarlarında baklada 
%13, bezelyede %4, börülcede %4, fasulyede %5 ve mercimekte %5’lik düşüş yaşanırken nohut üretiminde 
%30’luk bir artış söz konusudur.

Çizelge 8. Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagillerin 2017-2018 Yıllarına Göre Laspeyres Miktar İndeksi

 2017 Fiyat 
(Po)

2017 Miktar 
(Qo)

2018 Miktar 
(Qn)

QnPo PoQo İndeks

Bakla 2 3283 2859 5718 6566 87

Bezelye 2,37 942 906 2147,22 2232,54 96

Börülce 5,34 1413 1355 7235,7 7545,42 96

Fasulye 3,98 89722 84804 337519,92 357093,6 95

Mercimek 2,8 292538 277227 776235,6 819106,4 95

Nohut 5,46 395309 514415 2808705,9 2158387 130

SONUÇ

Türkiye, yemeklik tane baklagillerin 2008 ila 2018 yılları arasındaki üretim alanı, üretim miktarı ve piyasa 
fiyatları araştırma bulgularında verilmiştir. Buna göre Türkiye’de 2018 yılına göre en çok üretim alanına sahip 
ürün 514 bin hektar ile nohut iken en az üretim alanına sahip ürün 906 hektar ile bezelyedir. Nohut hariç diğer 
ürünlerde üretim alanlarında yıllar itibariyle düşüş yaşanırken nohutta dalgalanmalar görülmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda yemeklik tane baklagillerin 2017 yılı baz alınarak 2018 yılındaki fiyat ve miktar 
indekslerine ulaşılmıştır. Fiyatlarda mercimek ve nohut ürünlerinde bir önceki yıla göre düşüş görülürken 
diğer ürünlerin fiyatlarında artış söz konusudur. Üretim miktarlarında ise nohut hariç diğer ürünlerin üretim 
miktarların azalış söz konusudur. 

Türkiye’de verimliliğin artırılması için miras hukuku ve arazi toplulaştırılması ile arazi parçalanmasının önüne 
geçilmesi gerekmektedir. Genellikle geçimlik tarım olarak küçük aile işletmelerinde gerçekleştirilen baklagil 
üretiminin pazara yönelik olarak yapılması sağlanmalıdır (Gülümser, 2016). 

Baklagillerde ürünü ve üreticiyi garanti altına alan ürün satış kooperatifi yoktur. Bölgesel çapta bir örgütlenme 
oluşturulması ve tarıma dayalı sanayilere karşı sözleşmeli tarımın aktif bir şekilde sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de kuru tarım alanlarında nohut ve mercimeğin, sulu tarım arazilerinde ise fasulye, bakla, bezelye ve 
börülcenin nadasın azaltılmasıyla daha fazla yetiştirilmesi mümkündür. Türkiye’nin baklagil üretim potansi-
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yelinin tam olarak değerlendirilmesi halinde yemeklik tane baklagiller ihracata daha çok konu olabilecektir 
(Ton ve ark., 2014).

Önemli ihraç ülkelerindeki pazar talepleri incelenerek bu ülkelerdeki tüketici eğilimlerine önem verilmelidir. 
Baklagil üretiminin istenen noktaya gelebilmesi için uzun vadeli önlemlerin alınması ve ileriye dönük birtakım 
projeksiyonların oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca kaliteli tohum temini ve dağıtımı konusunda gereken 
önem verilmeli ve üreticiler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Sonuç olarak Türkiye’de baklagil üretiminin artırılması için girdi fiyatları düşürülmeli, sertifikalı tohum kul-
lanımı yaygınlaştırılmalı, üretim geçimlik tarımdan ziyade pazara yönelik olmalı, üretici birlikleri kurulmalı 
ve desteklenmeli, üreticinin ürün hasadı döneminde baklagil ithalatı önlenmeli ve nadas alanlarında yemeklik 
tane baklagiller ekim nöbetine sokulmalıdır. 

KAYNAKÇA

Anonim, (1999). Lentils/Chick Peas, Lentils: Sitution and Outlook. Bi-weekly Bulletin, vol.12 No:9, Canada.

Gül, M. ve Işık, H., (2002). Dünyada ve Türkiye’de Baklagil Üretim ve Dış Ticaretindeki Gelişmeler. MKU 
Ziraat Fakültesi Dergisi 7(1-2): 59-72.

Gülümser, A., (2016). Dünyada ve Türkiye’de Yemeklik Dane Baklagillerin Durumu. Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(1), 292-298.

Kılıç, T., (1997). Türkiye’de Yemeklik Baklagil Üretim Tüketim Ticaret ve Dışsatım Pazarlama Yapısı. Çuku-
rova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Adana.

Kün, E., Çiftçi, G.Y., Birsin, M., Ülger, A.C., Karahan, S., Zencici, N., Öktem, A., Güler, M., Yılmaz, N., 
Atak, M., (2005). Tahıl ve Yemeklik Dane Baklagil Üretimi: Yemeklik Dane Baklagiller. Türkiye Ziraat 
Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, s:396-407, Ankara.

Pellet, P., (1988). İnsan Beslenmesinde Mercimek ve Nohutun Yeri. Herkes için Mercimek Sempozyumu, 29-
30 Eylül 1988, Marmaris, TMO Yayınları S:37-135, Ankara.

Ton, A., Karaköy, T., Anlarsan, A.E., (2014). Türkiye’de Yemeklik Tane Baklagiller Üretiminin Sorunları ve 
Çözüm Önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknolojileri Dergisi, 2(4) S:175-180.

İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.fao.org/faostat/en/ (E.T. 29.11.2019)

http://www.tuik.gov.tr/  (E.T. 02.12.2019)

http://www.ubk.org.tr/ziraat_rapor.pdf (E.T. 25.10.2019)



148

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ADIYAMAN KOŞULLARINDA BAZI KURUTMALIK İNCİR ÇEŞİT VE GENOTİPLERİNİN 
BAZI KURU MEYVE KALİTE ÖZELLİKLERİ

Fırat Ege KARAAT

Adıyaman Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Adıyaman/Türkiye

Öz: İncir, kendine has dokusu, lezzet ve aroması ile hem yaş hem de kuru olarak sevilerek tüketilen, zengin be-
sin içeriği ile tercih edilen bir meyve türüdür. Dünyada özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda 
dağılım gösteren incir, geniş bir genetik çeşitlilik göstermektedir. İncirin anavatan sınırları içerisinde yer alan 
ülkemizde de doğal yayılım alanlarında gerek yaş gerekse de kurutmalık olarak tüketilebilecek farklı özel-
liklere sahip incir genotipleri yer almaktadır. Nitekim ülkemiz kurutmalık incir üretiminde de yüksek kaliteli 
yerel incir çeşitleri ve uygun ikliminin de yardımıyla birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde kurutmalık incir 
üretiminin tamamına yakını Aydın ili ve çevresinde yapılmakta, bu üretimlerde ağırlıklı olarak Sarılop çeşidi 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada üç farklı yerel incir genotipi ile Sarılop çeşidine ait ağaçlardan örneklenen 
meyve numuneleri Adıyaman’ın Tut ilçesinde aynı koşullarda kurutularak kuru incir kalitesi açısından karşı-
laştırılmıştır. Bu amaçla kurutulan meyve numunelerinde; meyve ağırlığı, meyve boyutları, kabuk kalınlığı, 
kabuk ve iç meyve rengi ile yeme kalitesi karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde kuru meyve 
ağırlığının 33.8 ile 60.4 g arasında, kabuk kalınlığının ise 0.87 ile 1.23 mm arasında değiştiği görülmüştür. 
Sarılop inciri ile kıyaslandığında bazı yerel incir genotiplerinde daha ince kabuklu ve daha açık renkli kuru 
incir meyveleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda Adıyaman’ın Tut ilçesinde de kaliteli incir üretimi yapıla-
bileceği sonucuna varılmıştır.            

Anahtar kelimeler: Adaptasyon, Adıyaman, İncir, Kurutma, Meyve Kalitesi 

SOME DRIED FRUIT CHARACTERISTICS OF SOME DRYING FIG CULTIVAR AND GENO-
TYPES IN THE CONDITIONS OF ADIYAMAN

Abstract: Fig is a preferred fruit species with its unique texture, flavor and aroma and its rich nutritional con-
tent of which fruits are consumed wet and also dry. Figs, distributed throughout the world, especially in areas 
dominated by the Mediterranean climate, show a wide genetic diversity. Turkey, located within the borders 
of the origin of figs, includes fig genotypes with different characteristics that can be consumed both as fresh 
and dried. As a matter of fact, Turkey ranks first in dried fig production with the help of high quality local 
fig cultivars and suitable climate. Almost all of the dried fig production in our country is made in and around 
Aydın province and Sarılop cultivar is used in almost all of these productions. In this study, fruit samples col-
lected from trees belonging three different local fig genotypes and Sarılop cultivar were dried in Tut district of 
Adıyaman and compared in terms of dried fruit quality. For this purpose, fruit weight, fruit sizes, skin thick-
ness, fruit skin and flesh color and eating quality of dried fruit samples were compared. When the results were 
examined, it was observed that dry fruit weight ranged between 33.8 and 60.4 g and the skin thickness ranged 
between 0.87 and 1.23 mm. Compared with the Sarılop cultivar, some of the local fig genotypes yielded thinner 
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skin and lighter skin colored dried figs. As a result of the study, it was concluded that high quality fig produc-
tion can be done in Tut district of Adıyaman.

Keywords: Adaptation, Adıyaman, Fig, Drying, Fruit quality 

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İncir (Ficus carica L.) sistematk sınıflandırmada Moraceae familyasının Ficus cinsine dahil edilmektedir 
(ITIS, 2019). Kendine has dokusu. lezzeti ve zengin besin içeriği ile talep edilen bir meyve olan incir, yaş 
(taze) olarak tüketilebildiği gibi kuru olarak da tüketilmektedir. Ülkemiz gerek yaş gerekse de kuru incir üreti-
minde dünyada ilk sırada yer almakta olup, 2017 yılında 305.689 ton ile dünya yaş incir üretiminin %26’sını, 
72.000 ton ile dünya kuru incir üretiminin ise %57’sini tek başına üretmiştir (FAO, 2019). Her ne kadar ülke-
mizin bir çok bölgesinde incir yetiştiriciliği yapılabilmekteyse de özellikle kuru incirin tamamına yakını Ege 
Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, ülkemiz incirin en önemli gen merkezlerinden biri olup, Ege 
Bölgesi’nin yanında Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde zengin incir gen kaynakları bulunmaktadır. 
Bu gen kaynakları arasında farklı amaçlar için kullanılabilecek farkı özelliklerde genotipler bulunmakta olup, 
bu genotiplerden ümitvar olanların belirlenerek yetiştiriciliğe kazandırılması, ülkemizin incir üretim ve pazar-
lama imkanlarını geliştirmek açısından önem taşımaktadır.

AMAÇ

Yürütülen bu çalışmada öncelikle Adıyaman ilinde kaliteli ve dolayısıyla iç ve dış pazarlarda pazarlanabi-
lir kıymette kuru incir üretiminin mümkün olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında 
Adıyaman’da halihazırda yerel üreticiler tarafından kullanılmakta olan bazı yerel incir genotiplerinin kurut-
malık performanslarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma kapsamında ‘Sarılop’ incir çeşidi ve Tut ilçesindeki yerel üreticiler tarafından seçilerek yetiştiriciliğe 
tabi tutulmuş olan üç farklı yerel incir genotipine yer verilmiştir. Türkiye’de kuru incir üretiminin yaklaşık 
%90’ı ‘Sarılop’ incir çeşidi ile yapılmakta olduğundan (GTB, 2019) dolayı çalışmada gerek Adıyaman’da 
kaliteli kuru incir üretiminin mümkün olup olmadığının belirlenmesi, gerekse de yerel incir genotiplerinin 
değerinin karşılaştırılması amacıyla referans çeşit olarak bu çeşit kullanılmıştır. Çalışmada yer verilen yerel 
incir genotipleri yerel üreticiler tarafından ‘Güz’, ‘Göğ’ ve ‘Halebi’ isimleriyle anılmaktadır. Bu çalışmada da 
söz konusu genotipler yerel halk tarafından verilen isimleriyle anılacaktır.

YÖNTEM

Çalışma kapsamında yer verilen incir genotiplerine ait meyve numuneleri ana ürün zamanında örneklenmiştir. 
Meyve örnekleri ağaç altında yere düşen %30-50 nem içeriğine sahip buruk incirlerden alınmış, Tut ilçesinde plas-
tik kasalarda güneş altında kurutulmuştur. Kurutma seviyesi duyusal olarak pazar taleplerine göre belirlenmiştir.
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Elde edilen kuru meyvelerde meyve ağırlığı hassas terazi ile gram (g) cinsinden, üstten basılarak daire haline 
getirilmiş meyvelerde (Şekil 1) meyve genişliği ve yüksekliği milimetre (mm) cinsinden dijital kumpas ile, ka-
buk kalınlığı da yine mm cinsinden dijital kumpas ile ölçülmüştür. Bunun yanında kabuk sıkılığı, yeme kalitesi 
ve renk değerleri duyusal analizler ile değerlendirilmiştir.

İncelenen özelliklere ait elde edilen veriler JMP 8.0 paket programı kullanılarak Student’s T-Test’e göre değer-
lendirilmiştir. Genotipler arasındaki farklılıklar P<0.05 önem seviyesinde karşılaştırılmıştır.

BULGULAR

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, meyve yüksekliği değeri dışında incelenen tüm özelliklerde geno-
tipler arasında önemli seviyede farklılıklar bulunmuştur. Meyve ağırlığı değerlerinde ‘Sarılop’ çeşidi ve ‘Güz’ 
genotipi arasındaki farklılıklar önemli bulunmamışken, ‘Göğ’ ve ‘Halebi’ genotiplerine göre daha yüksek de-
ğerler elde edilmiştir. Meyve ağırlığı ‘Sarılop’ ve ‘Güz’ için meyve ağırlıkları sırasıyla 60.3 ve 60.4 g olarak 
bulunurken, ‘Göğ’ ve ‘Halebi’ için 33.8 ile 39.9 g olarak ölçülmüştür. Meyve genişliği değerlerindeki istatistiki 
gruplar aynı şekilde bulunmuş, ‘Sarılop’ ve ‘Güz’ için meyve genişliği sırasıyla 44.1 ile 43.0 mm olarak ölçü-
lürken, ‘Göğ’ ve ‘Halebi’ için 33.8 ile 35.1 mm olarak belirlenmiştir. Meyve yüksekliği için incelenen genotip-
ler arasında önemli bir fark bulunmamış olup, elde edilen değerler 11.1 (‘Güz’) ile 13.9 (‘Halebi’) mm arasında 
değişmiştir. Kabuk kalınlığı değerleri incelendiğinde en kalın kabuğun 1.23 mm ile ‘Sarılop’ çeşidinde olduğu 
görülmüştür. Bunu sırasıyla 1.03 mm ile ‘Güz’ ve 0.93 mm ile ‘Göğ’ incirleri takip etmiştir. En düşük kabuk 
kalınlığı değeri 0.87 mm ile ‘Halebi’ incirinden elde edilmiştir.

Duyusal analiz sonuçlarında kabuk sıkılığı bakımından özellikle ‘Halebi’ incirinin her ne kadar en ince kabuk 
kalınlığına sahip kuru incir genotipi olsa da, sıkı bir kabuk oluşturduğu, bu özelliğinin yeme kalitesini etkiledi-
ği görülmüştür. Bununla birlikte ‘Halebi’ inciri en az şekerli hissi veren genotiptir. Öte yandan, en açık kabuk 
rengi ‘Halebi’ incirinden elde edilmiştir (Şekil 1). ‘Göğ’ inciri her ne kadar basık olarak da satılabilmekteyse 
de aslen uzun formda kurumakta ve bu şekilde pazarlanabilecek nitelikte olup, incelenen genotipler arasından 
en fazla şekerli hissi veren genotip olmuştur. ‘Güz’ inciri boyut ve lezzet olarak ‘Sarılop’ incirine oldukça 
benzer özellikler gösterdiği, nispeten ince kabuk oluşturması ve nispeten daha gevşek kabuk oluşturması yeme 
kalitesinde avantaj sağladığı, ayrıca nispeten daha açık renkli kuru incirler oluşturduğu görülmüştür.

Tablo 1. Çalışma kapsamında incelenen incir genotiplerine ait elde edilen sonuçlar

Genotip Meyve Ağırlığı
(g) 

Meyve Genişliği
(mm) 

Meyve Yüksekliği 
(mm) 

Kabuk Kalınlığı 
(mm) 

Sarılop 60.3 a 44.1 a 13.2 1.23 a 

Güz 60.4 a 43.0 a 11.1 1.03 b 

Göğ 33.8 b 33.8 b 12.6 0.93 bc 

Halebi 39.8 b 35.1 b 13.9 0.87 c 
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Aynı sütunda farklı harfler ile işaretlenmiş veriler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir

Şekil 1. Çalışma kapsamında incelenen incir genotiplerine ait kuru meyvelerin görüntüsü (soldan 
sağa; Sarılop, Güz, Göğ ve Halebi incirleri)

SONUÇ

Sonuç olarak, Adıyaman’ın Tut ilçesinde yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda pazarlanabilecek kaliteli kuru incir üre-
timinin mümkün olabileceği görülmüştür. Çalışma kapsamında incelenen genotiplerde farklı pazarlar talepleri 
için uygun olabilecek özellikleri dikkat çekmiştir. ‘Halebi’ incirinin nispeten daha açık renkli daha az şekerli 
hissi veren incirler talep eden pazarlar için uygun olabileceği görülmüştür. ‘Göğ’ incirinin tek lokma ile tüke-
tilebilecek boyut ve şekliyle lokmalık olarak sade veya ceviz/badem gibi kuruyemişler ile birlikte paketlene-
rek pazarlanabilecek kuru incirler oluşturduğu görülmüştür. ‘Güz’ inciri ise geççi olması dolayısıyla kurutma 
işleminin yağmurlu dönemlere denk gelme ihtimali, nispeten hassas bir yapıda olmasının yanında, ‘Sarılop’ 
incirine benzer özellikler göstermekle birlikte nispeten ince kabuklu ve açık renkli kuru incirler oluşturmasıyla 
önemli olabilecek bir genotip olduğu görülmüştür. 
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KÖMÜR SAHALARININ REHABİLİTASYONU

Alper DEMİRBUGAN

MTA Genel Müdürlüğü, Ankara

Öz: Kömür madenciliği alıcı ortamlar üzerinde önemli etkiler yaratırlar. Maden sahalarının rehabilitasyonu 
ile maden sahalarının komşu alanların faydalı kullanım biçimleri göz önünde bulundurularak, duraylı, verimli 
ve sürdürülebilir biçime dönüştürülmesi amaçlanır. Rehabilitasyon sürecinde alıcı ortamlar üzerindeki çevre-
sel etkilerin minimize edilmesinin yanı sıra mümkün olduğunca yüksek düzeyde çevresel aktif ve ekosistem 
faydası yaratılmaktadır. Dolayısıyla, kömür sahalarının rehabilitasyonu toplumsal kaynakların etkin dağılımı 
ve sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada önce kömür sahalarının rehabilitasyonu sürdü-
rülebilir kalkınma kavramıyla birlikte kuramsal olarak ele alınmaktadır. Daha sonra konuya ilişkin dünyadan 
ve Türkiyeden örnekler incelenmektedir. Uygulama örneklerini Almanyadaki Lusatia kömür bölgesi ve Türki-
yede Soma linyit havzası oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Maden rehabilitasyonu, Soma kömür havzası, Sürdürülebilirlik

 
GİRİŞ

Kömür madenciliğinden etkilenen sahalar ve oluşan atıklar, çevre kalitesi üzerinde önemli etkiler yaratırlar. 
Bu etkilerin başlıcaları; su, toprak kalitesi, biyolojik çeşitlilik, arazi kullanım biçimi ve diğer ekosistem 
faydalarında değişime ilişkindir.  Gerek global gerekse yerel ölçekte refah düzeyi ve nufus artışı fosil yakıtlar 
ve kömüre olan talebi arttırmaktadır. Bu durumun doğal sonucu kömür sahalarının  rehabilitasyonu gereksini-
minde artıştır. 

Bu çalışmada  önce sürdürülebilirlik ve rehabilitasyon kavramları açıklanmakta ve daha sonra Doğu Alman-
yadaki Lusatıa linyit bölgesi ve Türkiyede ki Soma linyit havzası örnekleri açıklanmaktadır. Lusatia örneğinin 
seçiliş nedeni kapsadığı alanın büyüklüğü ve alansal değişimin niteliği açısından dünyada eşsiz bir örnek oluş-
turmasıdır. Soma linyit havzasında ise 1900’ lerin başından bu yana Türkiye linyit üretiminin yaklaşık %20’ 
si üretilmektedir.

KÖMÜR SAHALARININ REHABİLİTASYONU

Demirbugan(2019a) tarafından başka yerde vurgulandığı üzere sürdürülebilir kalkınma, Dünya Çevre ve Kal-
kınma Komisyonu’nun “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporunda “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakla-
rın gereksinimlerini de karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılayan kalkınma” olarak tanımlan-
mıştır ( World Commission on Environment, 1987) (World Commission on Environment, 1987).

Bu tanımlamanın ışığı altında bir madencilik projesinin ekonomik etkinliği sağlayabilecek, çevresel ve sosyal 
açılardan kabul edilebilir biçimde geliştirilmesi, işletilmesi, rehabilitasyonu ve kapatılması sürdürülebilir kal-
kınmaya katkı olarak kabul edilebilir. 
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Maden sahalarının rehabilitasyonu, madencilik sonrası için hedeflenen arazi kullanım biçimlerine bağlı olarak 
sürdürülebilir ekosistem, bitkilendirme ve arazi biçiminin oluşturulmasını içerir. Doğaya Yeniden Kazandırma 
yönetmeliğinde rehabilitasyon, doğaya yeniden kazandırma ile ilişkili olarak,  maden arama ve işletme faa-
liyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafyası değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanarak ve projesine 
uygun olarak ıslah edilmesini, ilgili mevzuatta yer alan çevre ile uyumlu hâle getirmeyi ve rehabilitasyonu 
biçiminde tanımlanmaktadır (T.C.Resmi Gazete, 2010). Bir maden sahasının rehabilitasyonu üç temel hedefi 
gerçekleştirecek biçimde tasarlanır. Bunlar;

-  Maden sahasına ilişkin arazi biçimleri, toprak ve kimyasal koşulların uzun dönemli süreklilik ve duraylılığının 
sağlanması.

- Ekosistemin, insanlar, fauna ve flora için yaşam alanı sağlayacak biçimde kısmen ve ya tamamen onarılması.

- Alıcı ortamlar için kirliliğin önlenmesi’ dir.

 Rehabilitasyon planlamasının nihai amacı, alternatifler arasında uygun arazi kullanım biçimini belirlemektir. 
Bu kullanım biçimi ve morfolojik özellikleri madencilik öncesi arazi formları ile uyumlu olmalıdır. Sürdürül-
ebilir madencilik çabasında toplumsal refahın geliştirilmesi ile birlikte çevresel koruma ve kirlilik kontrolünün 
sağlanması zorunludur (Doley vd. 2012, Bangian vd ,2012). Cao, 2007’ nun vurguladığı üzere madencilik 
faaliyeti sonucunda bozulan sahalar rekreasyonel, ekonomik ve estetik kullanım potansiyeli taşır. Pek çok 
kullanım biçimine konu olur. Literatürde değinilen kullanım biçimleri  aşağıdaki gibidir (Narrei ve  Osanloo, 
2011); 

 -  Tarım

-   Orman

-   Göl veya havuz

-   Yoğun rekreasyonel alan kullanımı(Spor, balıkçılık, teknecilik, yüzme ve avcılık)

-   Yoğun olmayan rekreasyon(Park, yeşil alan, müze ve teşhir)

-   Koruma

-   Geri doldurma ve koruma 

Rehabilitasyona ilişkin kuramsal çerçeve ve temel hedefler göz önünde bulundurularak bir maden sahasının 
rehabilitasyon potansiyelini ortaya koymaya yönelik bir araştırma projesi aşağıda özetlenen bileşenlerden 
oluşabilir.

-Fiziksel Duraylık ve İyileştirme

-Toprak İyileştirmesi ve Bitkilendirme



154

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

-Biyolojik Duraylık ve İyileştirme

-Kimyasal Duraylık ve İyileştirme

- Doğal Bitki Örtüsünün Gelişimi ve Peyzaj Onarımı

Belirli bir alan kullanımının belirlenmesi tutarlı mühendislik, çevresel ve sosyo ekonomik analizi gerektirir. 
Sürdürülebilirlik koşulunun sağlanabilmesi için ekonomik, sosyal ve çevresel alanda eş zamanlı olarak opti-
mum çözümlerin sağlanması gerekir (Demirbugan ,2019). 

SOMA LİNYİT HAVZASI 

Ege Linyitleri İşletmesi ( ELİ ) Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü’ ne 
bağlı olarak, Manisa ilinin Soma ilçesinde faaliyet göstermektedir. Soma havzasında linyit üretimi 1923 yılın-
dan beri sürdürülmektedir. 2018 yılında 15.8 milyon Ton tüvenan linyit üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu miktar 
Türkiye üretiminin yaklaşık %20’ sidir. Zaman süreci içinde üretim ve rehabilitasyon faaliyeti ile birlikte 
ekosistem servisleri değişime uğramıştır. Ege Linyitleri işletmesi (ELİ) Soma bölgesinde 1990 yılından beri 
üretim faaliyeti tamamlanmış kömür sahaları ağaçlandırılarak çevreye kazandırılmaktadır. 1.800 hektar alana 
2.414. 976 adet fidan dikimi gerçekleştirmiştir  (Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ), 2019).  Foto 1‘ de 
güney kısrakdere ağaçlandırma bölümü görülmektedir.

Foto 1  : Güney Kısrakdere ağaçlandırma bölümü



155

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

DOĞU ALMANYA LUSATIA LINYIT HAVZASI 

Polonya sınırını oluşturan Neisse ve Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinin sınırını oluşturan Elbe nehirleri 
arasında kalan Lusatıa kömür havzası zaman içinde geçirdiği dönüşümün kapsamı ve yaygınlığı açıasından 
dünyada benzersiz bir rehabilitasyon örneğidir. 

Doğu Almanya’daki linyit madenciliği 200 yıllık geçmişe sahiptir. Madenciliğin kapsamı, devletin siyasi ve 
ekonomik çıkarlarıyla yakından ilişkili olarak sürekli değişim göstermiştir.1980’ lerin sonunda eski Doğu Al-
manyada ki politik değişiklikle bağlantılı olarak Lusatıa da ki geleneksel linyit madenciliği önemli değişim 
içine girmiştir.  1989 Leipzig çevresindeki bölgede 20 maden işletilirken, bu sayı 1991 yılına 11’e ve 1995’te 3 
işletmeye düştü. Lusatia bölgesindeki  yıllık linyit üretimi 1990-2016 döneminde  80 milyon ton’ dan 19 mil-
yon ton’ a gerilemiştir. Aynı dönemde havzasındaki istihdam 90 000 kişiden 20 000 kişiye düşmüştür. Kömür 
işletmelerinin %85’ inin bir çırpıda kapanması madencilik sektörünü su yönetimi ve rehabilitasyona ilişkin çok 
büyük görevle karşı karşıya bıraktmıştır. . Bu görev federal hükümet tarafından üstlenilmiştir.  Rehabilitasyona 
konu olan alan 85 000 ha.’ dır. Bu büyüklük Soma havzasının yaklaşık 17 katıdır. 

Demirbugan( 2019b )’ de belirtildiği üzere Lusatıa’ da ki arazi kullanım biçimleri son 30 yıl içinde madencilik 
ve rehabilitasyon faaliyetleri sırasında ekonomik, sosyal ve demografik faktörlerin de etkisiyle dramatik deği-
şiklik geçirmiştir. Madencilik öncesi ve sonrası alansal dağılım Çizelge 1 ‘ de verilmiştir ( Vattenfall Europe 
AG, 2009). Tarım alanları azalırken sulak alanlar büyük artış göstermiştir.Orman alanları aynı kalmıştır. Sulak 
alanlardaki artış ocak çukurlarının suyla doldurulması ve birbiriyle ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Çizelge 1 : Lusatia’ da Alan Kullanım Dağılımı(Vattenfall Europe AG, 2009) 

Madencilik Öncesi(%) Madencilik Sonrası(%)

Orman 55 55

Tarım 25 10

Sulak alan 2 30

Diğer 18 5

Su yönetimi ve planlaması Lusatıada gerçekleşen madencilik ve rehabilitasyon uygulaması üzerinde belirle-
yici etkiye sahiptir. Dünün ay yüzeyleri(moonscape)’  birbiriyle seyahat edilebilir kanallarla bağlantılı göllere 
dönüşmektedir (Foto 2 ve  3 ).
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Foto 2: Lusatıa’dan 1991 yılında görünüm (Demirbugan 2019, Von Bismark, 2014’ den alınmıştır)   

Foto 3  :  Göller ve su kanalları (Von Bismark,2014) 
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Lusatıa linyit alanının adeta göller bölgesine dönüşmesi bölgenin geleceğinde turizmi ön plana çıkarmıştır. 
2012’ de 500000 kişi göller bölgesinde gecelemiştir. Suda yaşamak Geiresmalder See’ de yüzen evler için 
marinanın inşa edilmesiyle gerçeğe dönüşmüştür. 

Rehabilitasyon sürecinde tarımsal üretim, orman ve orman-tarım alanları oluşturulmuştur. Bu alanlarda istih-
dam ve gelir yaratılmaktadır. 

SONUÇLAR

Sürdürülebilir madencilik ile madencilik çevriminin her aşamasında teknik , ekonomik  ve sosyal alanda ve-
rimliliğin sağlanması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi amaçlanır.  Geçici bir alan kullanım biçimi olan 
madencilik arazinin ekolojik olarak dengeli ve verimli biçime dönüştürülmesi için fırsat sağlamaktadır. Sonlu 
doğal kaynaklar, sınırlı bir madencilik yaşam döngüsüne sahiptir. Kömür rezervi tükendiğinde veya ekonomik 
olmaktan çıktığında rehabilitasyon faaliyeti yeni bir aşamaya girer. Rehabilitasyon faaliyeti esas olarak   araz-
iyi çevresiyle uyumlu bir ekosistem biçimine dönüştürmektir. 

Madencilik faaliyeti ve buna eşlik eden rehabilitasyon süreci doğal sermaye ve ekosistem servislerini ve do-
layısıyla toplumsal refah düzeyini etkiler. Sürdürülebilir madencilik faaliyeti ve rehabilitasyonu toplumsal 
kaynakların etkin kullanımı açısından önem taşımaktadır.  

Kömür sahalarına ilişkin başarılı örnekler en iyi rehabilitasyon çözümlerinin oluşturulabilmesine ışık 
tutmaktadır

Doğu Almanyadaki Lusatıa linyit bölgesinde geçtiğimiz otuz yıl içinde kömür üretimiyle birlikte gerçekleşen 
rehabilitasyon deneyimi kapsadığı alan, alan kullanım biçimleri ve sosyo ekonomik değişimin boyutu açısın-
dan dünyada eşsiz bir örnektir. Bu süreçte su yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Şu anda bölgenin yüzde 
otuzu birbiriyle bağlantılı ve su kalitesi yüksek olan göllerle kaplıdır. Turizme dönük bu alan kullanımı yeni 
istihdam olanakları ve çok yönlü sosyal fayda sağlayarak sürdürülebilir bir perspektif ortaya koymaktadır.  
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REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION (ET0) ANALYSIS OF KARS STATION BY USING FAO 
PENMAN-MONTEITH AND TURC METHOD

Emre TOPÇU

Kafkas University, Faculty of Engineering and Architecture, Kars / Turkey

Abstract: Evapotranspiration is the combination of soil evaporation and crop transpiration. Evapotranspira-
tion is the part of the water cycle and critical parameter for the water management and planning. Considering 
increasing population of earth, evapotranspiration becomes more important. The aim of this study is to calcu-
late the reference evapotranspiration (ET0) by using FAO Penman-Monteith and Turc method at Kars station 
located in northeastern of Turkey. Monthly minimum temperature, monthly maximum temperature, monthly 
average dewpoint temperature, monthly minimum relative humidity, monthly maximum relative humidity, 
monthly average relative humidity, monthly average wind speed, monthly average solar radiation and sunshine 
duration were used as data for the period 2014-2017. ET0 values seen in all months for two different methods 
are tabulated. Avarage ET0 values obtained from Turc and FAO Penman-Monteith methods are charted. The 
highest ET0 for Penman method was seen in September 2017 (9.7 mm/day) while the highest ET0 for Turc 
method was seen in July 2017 (4.8 mm/day) compared to years 2014, 2015 and 2016. Discrepancies between 
two methods are charted to see the changes of ET0  It is concluded that ET0 values obtained from temperature-
based Turc method are lower than FAO Penman-Monteith values by reason of Kars province is located in the 
coldest part of Turkey. 

Key Words: FAO Penman-Monteith, Turc method, evapotranspiration

 
INTRODUCTION

Water scarcity is the most important restrictive cause of plant growth in arid and semi-arid regions. Agricul-
ture-based economies dependent on plant growth are directly affected by water scarcity. For this reason, the 
knowledge of evapotranspiration involving the evaporation of water from the land surfaces and the transpira-
tion events of the plants is gaining importance. Evapotranspiration varies according to air parameters, crop 
characteristics, administrative and environmental factors. Evaporation and transpiration occur simultaneously 
and there is no way to separate these two processes easily. Evaporation is the return of water to the atmosphere 
by evaporation. Transpiration can be defined as the loss of water vapor from plant parts. These events are the 
parameters of the hydrological cycle. The main climatic parameters affecting evapotranspiration are sun radia-
tion, air temperature, humidity and wind speed. In addition, the height and frequency of the plants covering the 
soil surface, the type and efficiency of the soil and the salinity rate affect the evapotranspiration. Evapotranspi-
ration from the reference surface presumptively covered with grass is called reference evapotranspiration and 
is indicated by ET0. ET0 is only affected by the climatic parameters.

Reference evapotranspiration is an important agrometeorological parameter for irrigation planning and man-
agement as well as climatological and hydrological studies. ET0 can be computed by the help of meteorological 
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parameters. ET0 refers to the evaporation power of the atmosphere for a given place and time. ET0 can be cal-
culated without consideration of soil properties and crop characteristics. There are many methods of obtaining 
evapotranspiration using various climatic parameters in the literature. However, many of them contain local 
calibrations, limiting the use of methods on a Global scale. Evapotranspiration should be well estimated for 
proper water management. The FAO Penman-Monteith (Allen et al, 1998) method is recommended for calcu-
lating the ET0. ET0 can also be obtained using the meteorological pan method. The water loss in the pan can be 
followed by using experimental coefficients for pan evaporation. However, special precautions are required. In 
literature, methods such as (Thornthwaite, 1948), Blaney-Criddle (Doorenbos and Pruitt, 1977), (Hargreaves 
and Samani, 1985), (Romanenko, 1961), (Turc, 1963), Makkink (Sedyiama et al, 1997), (Jensen et al, 1990), 
(Priestly and Taylor, 1972) frequently encountered. Some methods are based solely on temperature, while 
others are based on radiation. Some also use multiple climatic parameters such as FAO Penman-Monteith. 
However, the shortage of data forces hydrologists to use simpler and more practical methods. Although the 
FAO Penman-Monteith method gives more accurate results as a result of worldwide analyzes, the methods that 
require less parameters are compared with the FAO Penman-Monteith method and regionally modified with 
various coefficients to obtain similar results with the FAO Penman-Monteith method. 

OBJECTIVE

In this study, it is aimed to calculate ET0 in Kars station located in the northeastern of Turkey. Since increasing 
the parameter number will give a clearer ET0 result, the monthly minimum temperature, monthly maximum 
temperature, monthly minimum and maximum relative humidity, monthly average relative humidity, monthly 
average dewpoint temperature, monthly average sunshine duration and radiation are exploited as data for the 
period 2014-2017. As ET0 calculators, FAO Penman-Monteith based on air temperature, relative humudity, 
radiation and wind speed and Turc method based on air temperature and radiation are preferred. By comparing 
the results, it was tried to reveal the effects of the method differences on ET0 result.

METHOD

Kars station located in the northeastern part of Turkey is selected as study area. All data used in this study are 
obtained from Turkish State Meteorological Service. Geographical characteristics of Kars station and obtained 
meteorological parameters are seen in Table 1. Average monthly parameters of Kars station between 2014 and 
2017 are seen in Table 2.
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Table 1. Kars station characteristics and available parameters

Station No Name Elevation (m) Latitude (N) Longitude (E)
17097 Kars 1777 40.6042 43.1073

Years
Available Parameters 2014 2015 2016 2017

Monthly minimum temperature (°C) ü ü ü ü

Monthly maximum temperature (°C) ü ü ü ü

Monthly minimum relative humudity (%) ü ü ü ü

Monthly maximum relative humudity (%) ü ü ü ü

Monthly average realtive humudity (%) ü ü ü ü

Monthly average dew point temperature (°C) ü ü ü ü

Monthly average solar radiation (MJ/m2) ü ü ü ü

Monthly average sunshine duration (h) ü ü ü ü

Monthly average wind speed (m/sn) ü ü ü ü

Table 2. Average monthly parameters of Kars station between 2014 and 2017

Average Monthly
Months T T T Rh Rh Rh u (m/

sn)
Rs (MJ/

m2)
n 

max (°C) min 
(°C)

dewpoint 
(°C)

max 
(%)

min 
(%)

mean 
(%)

(h)

January 15 -10.6 -3.2 93.8 40.3 76.3 1.7 8.4 5.2

February 5.4 -20.6 -3.1 94 29.3 74.8 2.5 6.5 3.8

March 3.1 -26.3 -3.4 94.8 16.5 65.9 2.7 6.8 3.4

April 7.1 -25.7 -2.1 94 8.5 58.2 2.5 8.7 5.8

May 12.9 -13.7 1.3 93.8 12.5 62.6 2.2 12.9 7

June 20.7 -9.7 3.5 92.3 12.5 60.5 2.5 15.4 7.2

July 23.7 -0.7 5.4 92 10 56.6 2.5 16 7.1

August 29.4 2.8 4.6 91.8 6.8 50.6 2 21.1 8.4

September 32.9 5.7 3.9 90.3 8.8 51.1 1.9 19.4 10.6

October 33.6 8.7 3 93.8 18.3 67.5 1.7 16.7 9.8

November 29.5 1.4 -1.6 90.8 23.8 69.8 1.8 16.6 8.5

December 21.4 -3.1 -2.3 93.8 33.8 77.5 1.8 11 5.3
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FAO PENMAN-MONTEITH REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION METHOD

The International Commission for Irrigation and Drainage and Food and Agriculture Organisation of the Unit-
ed Nations (FAO) has offered the FAO Penman–Monteith method (Allen et al, 1998) as the standard method 
for estimating reference evapotranspiration (Nikam et al, 2014). The Penman-Monteith method combines the 
fixed bulk surface resistance and vapor aerodynamic (Tukimat et al, 2012). This is a combination of (Penman, 
1948); (Penman, 1963) method and (Monteith 1965, 1981) method which considers the resistance factors 
(including surface resistance and aerodynamic resistance). The equation was used by (Allen et al, 1998) and 
recommended the FAO-56 Penman Monteith equation as the sole standard method for determining reference 
evapotranspiration in all climates, especially when there was availability of data (Tellen, 2017).  FAO modi-
fied Penman–Monteith method predominantly known and FAO-56 Penman-Monteith method is expressed as 
Equation 1. All calculation processes of Equation 1 can be found at (Allen et al, 1998). In this study, an excel 
sheet using equations obtained from (Allen, 1998) was created and used for all calculations.
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where 

ETo:reference evapotranspiration [mm day-1], 

Rn: net radiation at the crop surface [MJ m-2 day-1], 

G: soil heat flux density [MJ m-2 day-1], 

γ: psychometric constant [kPa °C-1]

T: the mean of monthly maximum and minimum air temperatures at 2 m height [°C], 

u2: wind speed at 2 m height [m s-1], 

es: saturation vapour pressure [kPa],

ea: actual vapour pressure [kPa], 

es - ea: saturation vapour pressure deficit [kPa]

Δ: slope of saturation vapour pressure curve [kPa °C-1]

TURC REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION METHOD

(Turc, 1963) offered a simple equation for computing reference evapotranspiration by using only mean tem-
perature, solar radiation and relative humidity. The Turc equation is as follows (Equation 2 and Equation 3):



163

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

When Relative humidity < 50%

                                                                                                            (2)

When Relative humidity > 50%

                                                                                             (3)

Where ET0 reference evapotranspiration (mm day-1), Tm is mean of temperature (°C), Rs is the solar radiation 
of the crop surface (MJm-2day-1), RH is the relative humidity (%).

RESULTS

To measure the accuracy of Turc method, Turc method results were compared with the Penman-Monteith 
method. However Turc method uses monthly temperature and Kars province has the negative monthly aver-
age temperature during November to March. This affect, no doubt, calculation results. Turc method shows “0” 
reference evapotranspiration under climatic conditions below 0 °C. 

Wind speed, solar radiation and sunlight duration mostly affect evapotranspiration. Solar radiation and sunlight 
duration changes seasonally. Fluctuation of wind speed (u), solar radiation (Rs), sunlight duration (n) and ET0 
values according to months between 2014 and 2017 are seen in Figure 1.

Figure 1. Fluctuation of windspeed, solar radiation, sunlight duration and ET0
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Turc method underestimate the ET0 values by reason of average temperatures in Kars province are below zero 
from November to March as seen in Table 3. Especially in winter months reference evapotranspiration values 0 
mm/day for Turc method and near 1 mm/day for FAO Penman-Monteith method. The highest ET0 for Penman 
method was seen in September 2017 (9.7 mm/day) while the highest ET0 for Turc method was seen in July 
2017 (4.8 mm/day) compared to years 2014, 2015 and 2016. 

Table 3. ET0 (mm/day) values from January (1) to December (12)

Year Month ET0Penman ET0Turc Year Month ET0Penman ET0Turc

2014 1 1.6 0.0 2014 2 1.4 0.0

2015 1 2.0 0.0 2015 2 1.5 0.0

2016 1 2.0 0.0 2016 2 1.8 0.0

2017 1 1.5 0.0 2017 2 1.2 0.0

Year Month ET0Penman ET0Turc Year Month ET0Penman ET0Turc

2014 3 2.0 0.2 2014 4 2.3 0.9

2015 3 1.6 0.0 2015 4 1.7 1.5

2016 3 1.6 0.6 2016 4 2.6 2.1

2017 3 1.1 0.0 2017 4 1.9 1.7

Year Month ET0Penman ET0Turc Year Month ET0Penman ET0Turc

2014 5 3.3 1.1 2014 6 5.3 3.9

2015 5 2.7 2.6 2015 6 5.0 2.7

2016 5 2.3 2.8 2016 6 4.4 3.4

2017 5 2.7 2.9 2017 6 4.2 4.2

Year Month ET0Penman ET0Turc Year Month ET0Penman ET0Turc

2014 7 5.6 4.7 2014 8 6.8 4.1

2015 7 6.1 0.8 2015 8 7.2 0.5

2016 7 5.1 4.3 2016 8 6.8 4.4

2017 7 6.0 4.8 2017 8 8.2 4.3

Year Month ET0Penman ET0Turc Year Month ET0Penman ET0Turc

2014 9 8.1 2.9 2014 10 6.2 1.4

2015 9 8.3 2.7 2015 10 8.1 1.3

2016 9 6.6 2.6 2016 10 5.9 1.3

2017 9 9.7 3.3 2017 10 7.3 1.4
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Year Month ET0Penman ET0Turc Year Month ET0Penman ET0Turc

2014 11 6.3 0.0 2014 12 3.1 0.0

2015 11 6.2 0.3 2015 12 4.0 0.0

2016 11 5.7 0.0 2016 12 2.8 0.0

2017 11 3.5 0.2 2017 12 2.3 0.0

Average monthly ET0 (mm/day) values for FAO Penman-Monteith and Turc method are seen in Figure 2. Ac-
cording to Figure 2, highest ET0 values in Kars province was seen in September for Penman method while 
highest ET0 values was seen in July for Turc Method. As mentioned before Turc underestimated the ET0 values 
by reason of including only temperature and solar radiation. FAO Penman-Monteith method gives more ac-
curate ET0 values than Turc method.

Figure 2. Average monthly ET0 values for Penman and Turc method

Monthly changes in ET0 between 2014 and 2017 are seen in Figure 3. Differences between two methods can 
be seen in Figure 3. FAO Penman-Monteith method did not estimate the ET0 “0” value for any months in Kars 
province. Yet Turc method estimated the ET0 “0” value for winter months due to minus average temperatures.
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Figure 3. Changing ET0 values between 2014 and 2017

CONCLUSION

Evapotranspiration is one of the major parameter of hydrological cycle. Global warming and climate change 
alter the formation of evapotranspiration. Some regions become more drier some regions become more wet 
due to excessive evaporation. For this reason assessment of ETo becomes more important. In this study, two 
methods (FAO Penman-Monteith and Turc) have been applied to estimate reference evapotranspiration using 
meteorological parameters at Kars station. Turc method uses only temperature and radiation while Penman 
uses also aerodynamic factors. In winter season study area has minus average temperatures. Outcomes show 
that these factor affected the ETo calculation and results. This study showed that Turc method is not suitable 
for this region. Because Turc method gives “0” ETo in winter months whereas accepted as a standard Penman 
method gives more accurate values different from ”0” value. September is the month that ETo is highest while 
February has the lowest ETo values. FAO Penman-Monteith could be use effectively in Kars station when an 
ETo calculation method is required. It is expected that this study will be helpful to water managers and hydrol-
ogy researchers. It is hoped that this study will assist to select ETo methods in study region or similar climatic 
regions.
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ORMAN VARLIKLARININ EKONOMİK DEĞERLEMESİ

Alper DEMİRBUGAN

MTA Genel Müdürlüğü, Ankara

Öz: “Ormanların ekonomik değerlemesi ‘ekosistem servisleri’ kapsamında ele alınabilir. Ekosistem belirli 
bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinden 
oluşan bütün şeklinde tanımlanabilir. Ekosistem servisleri ise ekosistem yapısı ve fonksiyonlarından sağlanan 
faydalardır. Çeşitli boyutlardaki orman varlıkları ekosistem oluşturur ve toplumsal fayda sağlarlar. Odun, ker-
este ve su sağlanması, değişik türler için habitat oluşturması ve karbon depolama bu faydalar için tipik örnek 
oluşturur. Piyasa ve piyasa dışı mal ve hizmetler için ortak ölçü birimlerini kullanan Toplam Ekonomik Değer 
Yaklaşımı (TED) orman ekosistem servislerinin parasal olarak karşılaştırılmasını sağlar. Orman varlığının 
toplam ekonomik değeri kullanım ve kullanım dışı değerlerden oluşur. Kullanım değeri doğrudan ve dolaylı 
olmak üzere iki grupta ayrımlaşır. Tomruk ve bal üretimi doğrudan kullanıma karbon depolama ise dolaylı 
kullanıma örnek olarak verilebilir. Biyoçeşitlilik ise kullanım dışı değere konu olur. Orman ekosisteminden 
sağlanan toplam sosyal faydanın maksimize edilebilmesi için ekosistem servislerinin uygun biçimde tahsisi 
ve değerlemesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, orman ekosistem servislerinin toplam ekonomik değerleme 
yaklaşımıyla değerlendirilmesi  sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada önce ekosistem 
değerleme yaklaşımı ve ekonomik değerleme yöntemleri kuramsal bir çerçevede ele alınmakta daha sonra 
konu tipik bir orman sahasına uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orman ekosistemi, sosyal fayda, çevresel değerleme, 

 
GİRİŞ

Orman varlığının ekonomik değerlemesi ekosistem servisleri kavramı çerçevesinde incelenebilir. Ekosistem 
belirli bir alanda bulunan canlıların birbirleriyle ve cansız çevreleriyle karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen 
ve süreklilik arz eden ekolojik sistemdir. Doğal ekosistemlerin ve onların oluşturduğu türlerin insan yaşamı ve 
toplumsal refahın düzeyinin sürdürülebilmesi için sağladığı koşullar ve süreçler ekosistem servisleri olarak ta-
nımlanabilir. Ormanlar ekonomik yaşama ve refah düzeyine çeşitli ekosistem servisleri sağlarlar.  Bu servisler 
odun ve odun dışı ürünlerden karbon depolama, su akımı düzenleme ve rekreasyon olanaklarına kadar geniş 
bir aralıkta değişmektedir. Öte yandan, sera gazı emisyonunun yanısıra gelecekte fosil yakıtlarda ve doğal 
kaynaklarda kıtlık ve fiyat artışı endişesi biomas gibi yenilenebilir materyal ve enerji kaynaklarının kullanıla-
bilirliğine ilişkin ilgiyi arttırmaktadır ( Hayha vd. 2015, ;  Burkhard vd, 2012; Costanza vd., 1997; Farber vd., 
2002; Häyhä ve Franzese, 2014; Jørgensen, 2010; Seppeltvd., 2012; Ulgiati vd., 2011). Ekosistemlerin biyo-
fiziksel görünümlerinin toplumsal refah düzeyi ile ilişkilendirilmesinde doğal sermaye ve ekosistem servisleri 
belirleyici rol oynar. Toplumların ormanlar ve diğer doğal ekosistemlere olan bağımlılığı veya verdikleri değer 
bu kavramlar aracılığı ile tahmin edilir. 
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Bu çalışmada önce ekosistem değerleme yaklaşımı ve yöntemleri ele alınmaktadır. Daha daha sonra konu 
Yıldızdağları biyosfer projesi verilerine dayalı olarak örneklenmektedir. Bu bölümde Yıldızdağları projesine 
ilişkin çevresel fayda – maliyet analizi  ve paranın zaman değeri göz önünde bulundurularak güncelleştirilmek-
te ve değerlendirilmektedir.  

2. EKOSİSTEM DEĞERLEME YAKLAŞIMI

Çevresel varlıklar Toplam Ekonomik Değer(TED) yaklaşımı ile değerlendirilir. Bu yaklaşımda ekosistem ser-
vislerinden kaynaklanan tüm fayda bileşenlerini piyasaya dayalı ölçü birimleriyle değerlenir (Pearce, 1993). 
Çevresel varlıkların toplam ekonomik değeri kullanım ve kullanım dışı değerlerin çeşitli biçimlerini kap-
sar. 

Ormanlar insanlara fayda sağlayan çok sayıda mal ve servis yaratırlar. Faydaların ekonomik değerinin ölçüsü 
bireylerin söz konusu faydalar için ödeme isteğidir (Pearce 2003). Orman ekosisteminin sağladığı faydalara 
ilişkin değerler değerler kullanım değeri ve kullanım dışı değer olmak üzere iki temel grupta incelenir.

 Kullanım Değeri: Bu değer ormanların tüketim ve tüketim dışı kullanımına ilişkindir. Yapacak ve yakacak 
odun değeri ve turizm amaçlı kullanım değeri bu grupta yer alır.

Dolaylı Kullanım Değeri: Su tablası korunumu ve karbon depolama gibi orman servislerine ilişkindir.

Obsiyon Değeri: Doğrudan ve aktüel kullanıma konu olmamakla birlikte gelecekte kullanılabilmesi için ko-
runmasına ilişkin ödeme isteğini yansıtır. 

Kullanım Dışı Değer : Varlık değeri ya da pasif kullanım değeri olarak da adlandırılır. Bu değer bir ormanın 
korunması ya da sürdürülebilir kullanım düzeyinde tutulması için ödeme isteğini yansıtır. Ödeme isteği aktüel 
ve planlanan orman kullanımına ilişkin değildir.

Orman ekosistemi lineer olmayan karmaşık bir adaptif sistemdir. Belirli bir eşik değere ulaşıldığında eko-
sistem yeni bir denge durumuna geçer. Bu durumda doğal sermaye geri döndürülemez kayba uğrayabilir ve 
dolayısıyla ekosistem mal ve hizmetleri sağlanamaz((Müller, 2005;  Folke, 2006).    Örneğin aşırı ağaç kesimi 
toprak erozyonunda önemli artışa neden olur.  Doğal sermaye stokları ve ekosistem servis akımları kaliteli ve 
yeterli olduğunda parasal değerleme ekosistemin korunması ve dönüşmesine ilişkin kararların verilmesine 
katkı sağlar( Limburg vd.(2002) and Farley (2008, 2012 ). Ekosistem servisleri için talep eğrilerinin tahmin 
edilmesi güçlük arz eder. Ekosistem servislerinin insanların faaliyetlerinden büyük ölçüde etkilenmeyeceği 
varsayıldığında arz eğrisi düşeydir( Constanza vd.1997 ). Bu durumda ekosistem servislerinin ekonomik 
değeri temkinli bir yaklaşımla aşağıdaki gibi belirlenebilir ( Hayha, 2013 ).  

EV = si*pi

Burada; si arz miktarı pi, i. Ekosistem servisi için fiyat veya gölge fiyattır. Ekosistem servisinin ekonomik 
değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.  
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TED = Ʃ si*pi 

3. DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Orman varlığının değerlemesinde yaygın olarak kullanılan yöntemler piyasa fiyatı yöntemi, yerine koyma 
maliyeti yöntemi ve temsili değere dayalı fayda transferi yöntemidir.

Piyasa fiyatı yöntemi piyasaların düzgün işlediği varsayımıyla odun gibi ticarete konu olan ekosistem servisle-
rinin değerlenmesinde uygulanabilir. Piyasa fiyatları çoğunlukla dışsallıkları göz önünde bulundurmadığından 
temkinli yaklaşılmalıdır.Bunun yerine aktüel piyasa fiyatı bulunmayan ekosistem servislerinin değeri refah 
düzeyine marjinal katkıyı yansıtan gölge fiyatlar kullanılarak belirlenmelidir.

Yerine koyma metodunda bir ekosistem servisi değeri bu servis yerine teknolojik ikame biçiminin konma  
maliyeti esas alınarak belirlenir(  Dixon vd. 1997) . Genellikle hidrojeolojik koruma servisi değerlemesinde 
uygulanır. Bu yöntemde bir servisin minimum değeri bu servisin yerine başka bir alternatif uygulanması için 
halkın ödemeye istekli olduğu minimum değerle ölçülür. Yerine koyma maliyetinin karşılanmış olduğu durum-
lar için uygundur. Yerine koyma yöntemi uygulanırken aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır.

1. İnsan yapımı sistem orijinal ekosistemle aynı fonksiyonları sağlamalıdır. Yerine konan servisin yakın 
ikame edicisi durumunda olmalıdır.

2. Mühendislik sistemi ekosistem servisi için en az maliyetli alternatifi oluşturmalıdır.

3. Alternatif sistem için kamu talebi olmalıdır. Halk bu servisi kaybetmektense maliyetine katlanmalıdır(Natoro 
ve Paletto,2012 ).

Fayda transferi yönteminde başka bir yerde ve benzer koşullardaki çalışmalardan edinilen tahminler adapte 
edilir( Richardson 2014). Fayda transferi yöntemi temkinli uygulanmalıdır. Transfer edilen değerlerin güveni-
lirliği gerçekleştirilmiş bulunan çalışmanın uygunluğuna bağlıdır.

Temsili değerleme yöntemi halka anketlere dayalı olarak belirli bir ekosistem servisi için ödeme isteğinin so-
rulması esasına dayalıdır. Temsili değerleme yönteminin üstünlüklerinden birisi doğrudan piyasa işlemlerine 
konu olmayan kullanım dışı değerlerin parasal olarak tahmin edilmesine elverişli olmasıdır. Öte yandan dü-
zenleyici ve destekleyici servislere ilişkin olarak zayıflık söz konusudur. Genellikle halk ekosistem servisleri 
hakkında bilgi sahibi değildir. Konunun karmaşıklığı anket tanımlamasını güçleştirmektedir. Buna ilave ola-
rak, halk geçmişte belirli bir servis için ödemede bulunmamaya alışmışsa aktüel olarak neden ödeme yapması 
gereğini anlamakta güçlük çekecek ve ödeme konusunda isteksiz davranacaktır. Öte yandan, hipotetik yanlılık 
söz konusu olduğundan ankete katılanlar, bildirdikleri miktarı ödemek zorunda olmadıklarından anket sürecin-
de ödeme isteklerini aşırı değerli olarak belirtebilirler(  Bateman ve Willis, 1995 ).
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4.YILDIZ DAĞI ORMANLARI EKONOMiK DEĞERLEMESİ

Orman ekosistemi değerleme yaklaşımı Yıldız Dağları Biyosfer projesi (Moran, 2010) verilerine dayalı ola-
rak incelenebilir. Bu örneğin seçilme nedenini orman ekosisteminin sağladığı doğrudan ve dolaylı faydaların 
değerlemesini sistemli biçimde içermesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada değişik tarihlerdeki fiyatlarla ifade 
edilen fayda değerleri Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla(GSYİH) deflatörü indeksi kullanılarak 2017 fiyatlarına dönüş-
türülerek ifade edilmiştir.  

4.1.Yıldızdağı Ormanlarının  Karakteristik Özellikleri

Yıldız dağı ormanları kuzey doğu Trakya’ da ki Istranca dağlarında (Yıldız dağı) yer almaktadır. En yüksek 
noktası 1,035 m ile Mahya Dağı’dır. Bu sıra dağlar Karadeniz’ e komşudur ve Anadolu’ nun kuzey Karadeniz 
dağlarının güneydoğu Bulgaristan’ a genişleyen ve burada Istranca Dağları olarak bilinen devamını temsil 
etmektedir. Dağlar büyük oranda şistlerden oluşmaktadır ve ağırlıklı olarak orman bitki örtsüyle çevrilidir. 
Dağlar çoğunlukla önemli oryental kayın, meşe, kızılağaç , dişbudak  ve karışık orman yolları olan ve daha 
küçük çalı ve otlak alanları bulunduran ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların ayırt edici özelliği subasar (langos) 
ormanlarını içermeleridir(Foto 1). Longoz, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set 
oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir özel ekosistemdir. Yalnızca 
belirli ağaç (örneğin, dişbudak, kızılağaç, vs), bitki (örneğin, göl soğanı, su menekşesi, vs) ve kuş (örneğin, 
kara leylek, balıkçıl, vs) türleri bu yaşam ortamını tercih ederler.

Foto 1: Yıldızdağı ormanı. Pedina ve Hamam gölleri. 

4.2. Yıldızdağı Orman Ekosistem Servislerinin Değerlemesi

Moran (2010) tarafından gerçekleştirilen fayda - maliyet analizinde Yıldızdağı ormanlarının odun değeri gibi 
doğrudan kullanım, karbon depolama, su düzenleme, rekreasyon ve avcılık gibi dolaylı kullanım değerleri 
2007 yılı verileri ile belirlenmiştir. Fayda – maliyet analizi  verileri paranın zaman değeri göz önünde bulun-
durularak yeniden değerlendirilmiştir. Yıldızdağı ormanları için 2017 fiyatlarıyla ekosistem servis değerlemesi 
aşağıda açıklanmaktadır.
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4.2.1. Odun Değeri

Yıldız dağı ormanından sağlanan odun değeri piyasa fiyatı ile tahmin edilebilir. 2008 yılında Vize, Demirköy 
ve Kırklareli bölgelerinden üretilen ve stoklanan toplam odun miktarı 305 534 m3’dür. Yakacak odun fiyatı ise 
55 TL/m3 ‘ dür (Morgan(2010).2008 yılı fiyatıyla odun değeri;

305 534 m3 *  55 TL/m3  =  16 828 570 TL/yıl ‘ dır.

Bu değer Gayrısafi Yurt İçi Hasıla(GSYIH) deflatörü indeksi kullanılarak 2017 fiyatlarına çevrilebilir. GSYİH 
deflatörü, nominal GSYİH’ nın reel GSYİH’ a bölümü ve 100 ile çarpılmasıyla belirlenir. GSYİH deflatörü 
indeksi ise farklı yıldaki GSYİH deflatörünün baz alınan yıldaki GSYİH deflatörü’ne oranıdır. Türkiye için 
2008 ve 2017 yılında GSYİH deflatörü sırasıyla 88.65 ve 171.34’dür. GSYİH deflatörü indeksi,171.34 / 88.65 
= 1.93’ dür. 

2017 fiyatlarıyla toplam odun değeri;

16 828 570 TL/yıl * 1.93  = 32 479 140 TL’ dir.

 4.2.2. Karbon Değeri

Yıldız Dağları ormanları için karbon depolama değeri IPCC verilerine dayalı olarak belirlenebilir. Buna göre 
yıldız dağı ormanları kıtasal ılıman orman(temperate continental) sınıfında yer almaktadır. IPPC çizelge 1’ 
e göre bu sınıftaki ormanlar için sıcaklık 4-8 ay boyunca 10 dereceden yüksek en soğuk bir ay için ise sıfır 
dereceden düşüktür. Aynı dökümanda yer alan çizelge 4.3.’ e göre, ılıman ormanlar için bir ton toprak üstü 
biyomas kütlesi (kuru madde, d.m.) için karbon miktarı 0. 47 t.C/ d.m.’ dir. Aynı dökümanın Çizelge 4.7. ‘ 
sinde ise benzer koşullardaki ormanlar için toprak seviyesi üstü birim biomas kütlesi 130 ton d.m. / ha olarak 
belirtilmektedir. Yıldız dağı ormanları için ha. başına tutulan karbon;

0.47 ton C/ d.m  * 130  d.m /ha =  61 t.C/ha. ‘dır.

Karbon tutma kapasitesi değeri sera gazı emisyonu hesaplamasında olduğu gibi CO2 eşdeğeri cinsinden değere 
dayalı olarak belirlenmektedir. Karbon cinsinden değerler karbondioksit molekülünün atomik kütlesinin kar-
bon atomik kütlesine oranını temsil eden 3.667 sayısıyla çarpılarak CO2 eşdeğerine dönüştürülür. Yıldızdağı 
ormanı için ha. başına CO2 eş değeri; 

61.1 t. C/ ha * 3.67 = 224 t CO2 e/ha.’ dır.

Demirbugan(2014)’ın belirttiği üzere karbon depolama kapasitesinin SGE ‘nin sosyal maliyetinin belirlene-
bilmesi için CO2 e-ton cinsinden salınım miktarının gölge fiyatla değerlendirilmesi gerekmektedir. Karbonun 
sosyal maliyeti karbon emisyonundaki bir birim artışın bugün ve gelecekte yaratacağı ekonomik tahribatın bu-
günkü değeridir(Carbon Trust, 2013). DEFRA, yıllık %2 artış göz önünde bulundurarak 2007 – 2050 dönemi 
için karbonun gölge fiyatını Tablo 1‘ de ki gibi belirlemiştir. 
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Tablo 1  : 2007-2040 Dönemi için karbonun gölge fiyatı( yıllık artış oranı %2)(Defra, 2007)

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050

£/t CO2e 25.4 26.9 29.7 32.8 36.2 40.0 48.8 59.6

Yıldız Dağı ormanı için karbon fiyatı 25 £ olarak seçilmiştir.  2007 fiyatıyla, ha. başına değer,

224  t CO2 e / ha * 25 £ /t CO2 e  = 5600 £ / ha.   1 £ = 1.23 €. kabul edildiğinde; 

5600 £ / ha  /  1.23 €./£ =4536 €/ha. ‘dır.  1 € =1.93 TL. alınarak,

4536 €/ha *1.93 TL/€ = 8754 TL/ha.’ Dır.

2007 fiyatlarıyla inceleme alanının tümü için karbon depolama değeri;

 8754 TL/ha * 98 225 ha. = 859 861 650 TL.’ dir. 

GSYIH2017/2007  deflatör indeksi 1.932 dür.  2017 fiyatlarıyla toplam karbon tutma değeri;

859 861 650 TL * 2.16 = 1 857 301 164 TL.’ dir.  

4.2.3. Su Düzenleme

Moran ( 2010 ) İnceleme bölgesindeki hane halkının su arzı için ödeme isteğini,  Bilgiç vd.(2008)’ ce gü-
ney doğu Anadolu için belirlenen ödeme isteği(WTP)  değerinin transferi yöntemiyle belirlemiştir. Bilgiç 
vd.(2008), ödeme isteğini aylık 6.43 TL. olarak belirlemiştir. Gelir en belirleyici faktör olarak kabul edildiğin-
de transfer değeri aşağıdaki gibi belirlenir.

WTPYıldız= WTPGDA *(Y Yıldız / YGDA)e 

Y, hane halkı geliridir. ‘GDA’, çalışma sitesini, ‘Yıldız’, politika sitesini  temsil etmektedir. ‘e’ talebin gelir 
esnekliğidir. Bilgiç vd.(2008)’ nin çalışmasında e=0, aylık hane halkı geliri 1032 TL. alınmıştır. Yıldız dağı 
bölgesi için gelir ise 600 TL.’ dir.   

Yıldız dağı bölgesi için uyarlanmış aylık ödeme isteği;

6.43 TL *0.6/1.032 =3.7 TL.’dir. 

 Yıldız dağı bölgesinde ki hane halkı sayısı 5921 ‘ dir. 2007 fiyatlarıyla su tüketiminin yıllık toplam değeri;

44.4 TL/yıl*5921 = 262 891 TL/ yıl’ dır. 

2017 fiyatlarıyla toplam su arzı değeri, GSYİH deflatör indeksi uygulanarak;

262891 TL/yıl * 2.16 = 567 844 TL.’ dir. 
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4.2.4. Rekreasyon

Yıldız ormanlarının rekreasyonel faydasının değerlemesi için var olan çalışmalardan yararlanılabilir. Mo-
ran(2010), Pak ve Turker (2001) tarafından Sazalan ormanları için belirlenen değerin transferini önermektedir. 
Bu çalışmada seyahat maliyeti talep fonksiyonuna dayalı olarak bir ziyaret için ödeme isteği 9 TL. olarak belir-
lenmiştir. Yıldız dağı ormanları için 3000 ziyaret yapılacağı kabul edildiğinde yıllık toplam değer 2001 fiyatla-
rıyla 27000 TL.’ dir. GSYİH hasıla faktörünün uygulanmasıyla 2017 yılı için toplam rekreasyon faydası değeri;

27 000 TL. * 5.13  = 138 504 TL.’ dir.  

4.2.5. Avcılık

Moran(2010) ‘ca vurgulandığı üzere 2007 yılında Kırklareli bölgesinde 3320 kayıtlı avcı bulunmaktadır. Muh-
temelen bu sayının yarısı kadar kişi de illegal olarak avlanmaktadır. Avcılar federasyonu av başına yılda 45 
TL. almaktadır. Moran(2010)’ a göre uluslararası çalışmalar gerçek ödeme isteğininin bu değerden %20-25 
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Aktüel WTP 54 TL. kabul edildiğinde 2007 fiyatlarıyla avcılık için 
oluşan değer,

 54 TL * 3320 = 387244 TL’ dir. 

GSYİH faktörünün uygulanmasıyla toplam avcılık değeri;

387244 TL * 2.16 = 836 448 TL.’ dir. 

SONUÇLAR

Yıldız Dağları ormanları ekosistemi için gerçekleştirilen değerleme çalışmasında doğrudan ve dolaylı fayda-
lar tahmin edilmiştir. Doğrudan fayda yakacak odun değeri dolaylı faydalar su düzenleme, karbon depolama, 
rekreasyon ve avcılık faydalarına ilişkindir. Ekosistem servisleri faydaları toplulaştırılmış olarak Tablo 2 ‘de 
verilmiştir. En yüksek fayda değerini Yıldız ormanlarının karbon depolama kapasitesi sağlamaktadır. 2017 
fiyatlarıyla karbon depolama faydası 1.88 milyar TL. olarak tahmin edilmiştir. Bu değerin toplam ekosistem 
faydası içindeki payı %98’ dir.

Tablo 2: Yıldız ormanları ekosistem servis faydaları 

Ekosistem Servisi Değer(TL)
Odun 32 479 140

Karbon Depolama 1 857 301 164

Su Düzenleme 567 844
Rekreasyon 138 504
Avcılık 836 448
Toplam 1 891 323 100
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Orman ekosistem servislerinin değerlemesi ormanların korunması amacına ilişkin olarak politika belirleyici-
lere yol gösterici niteliktedir. 
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DERİ ÜRETİM PROSESİ KAVALETO ATIKLARINDAN EKOLOJİK YÖNTEMLERLE 
BİTKİ BESİNİ GELİŞTİRİLMESİ VE TOPRAKSIZ TARIM BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ARICAN1, Aykut SANCAKLI1

1Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi ve Test Laboratuvarları, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 12.Yol L3-4C Par-
sel Tuzla/İstanbul, Türkiye

Öz: Deri işleme prosesinde 10 kg lık ham deriden sadece 2 kg son ürün elde edilirken, 6 kg’ dan daha fazlası 
katı atık olarak ortaya çıkmaktadır [1-2]. Ortaya çıkan atık miktarı, hammadde özellikleri ve hedeflenen deri 
üretim prosesiyle değişiklik gösterebilmektedir [3]. Kavaleto atık miktarı yaklaşık 8 bin ton/yıl (24 ton/gün) 
olarak hesaplanmaktadır. Mevut durumda, kavaleto atıkları endüstriyel olarak işlenmemekte, çeşitli alanlarda 
değerlendirilebilecek olan değerli yağ (% 5-10) ve protein içeriği (%25-30) ekonomiye kazandırılamamaktadır 
[4-5]. Birçok araştırmacı kavaleto atıklarından biyodizel [6], biyogaz [7], kompost [8] ve gıda içerikleri [9] 
üretmek için kavaleto atıklarının kullanımlarını araştırmıştır. Hayvansal kaynaklı amino asitler bitki geliştirici 
nitelikleri sebebiyle önemli miktarda tüketime sahiptir. Ülkemizde bu ürünlerin yaklaşık olarak 1.200 ton/yıl 
tüketimi söz konusudur. Bu ürünlerin satış tutarları 8-30 TL/kg arasındadır. Bu amaç doğrultusunda, proseste 
yan ürün olarak açığa çıkan proteinin sıvı amino asit gübre olarak değerlendirilmesi ve topraksız tarım bitki ye-
tiştiriciliğinde kullanılması araştırılmıştır. Proses boyunca kavaleto atığından yağ ve proteinin fiziksel olarak 
ayrılması, ortaya çıkan proteinin enzimatik, asidik ve alkali hidroliz yöntemleriyle hidroliz edilmesi ve hedef 
ürün spesifikasyonunda gübre elde edilmesi üzerine araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Hidrolizasyon prosesi 
sonucunda en iyi değerler alkali hidroliz yöntemiyle elde edilmiş ve üretilen bitki besininin, toplam amino 
asit, toplam azot, toplam karbon, pH ve iletkenlik değerleri ölçülmüştür. Sonuç olarak, elde edilen bitki besini 
ile topraksız tarımda (su kültürü) domates ve marul bitkileri üzerinde denemeler yapılmış ve meyve verimi, 
kök kalınlığı, boy, sürgün sayısı, çiçeklenme sayısı gibi parametreler 1 gün, 1 hafta ve 15 günlük periyotlarda 
rapor edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Deri, Deri Atıkları, Kavaleto Atığı, Bitki Besini, Çevre

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Deri işleme prosesinde 10 kg lık ham deriden sadece 2 kg son ürün elde edilirken, 6 kg’ dan daha fazlası katı 
atık olarak ortaya çıkmaktadır [1-2]. Ortaya çıkan atık miktarı, hammadde özellikleri ve hedeflenen deri üretim 
prosesiyle değişiklik gösterebilmektedir. Tabakhanede ortaya çıkan atık yükünün büyük çoğunluğu etleme iş-
leminden kaynaklanmaktadır [3]. Deri işleme prosesinde yıkama ve kıl giderme aşamalarından sonra kavaleto 
(etleme) işlemi gerçekleştirilmektedir. Etleme prosesi tabakhanedeki en vazgeçilmez mekanik işlemlerden 
biridir. Tabaklama ajanlarının difüzyonunu geliştirmek ve etleme tarafından kimyasal alımını artırmak için 
derideki istenmeyen kısımların kesilmesi veya kaldırılma işlemlerini kapsamaktadır. Kaliteli deri üretimi için 
vazgeçilmez bir üretim aşaması olan etleme prosesi üretim esnasında toplam katı atığın yaklaşık % 50-60’sını 
ortaya çıkarmaktadır [4-5].
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Birçok araştırmacı kavaleto atıklarından biyodizel [6], biyogaz [7], kompost [8] ve gıda içerikleri üretmek için 
kavaleto atıklarının kullanımlarını araştırmıştır. Ancak don yağı proses tasarımına yönelik oldukça az araştır-
ma mevcuttur. Woodgate S. ve çalışma grubu Avrupa Birliği hayvansal üretim endüstrisindeki rendering ve 
yağ prosesinin rolünü incelemiştir. Çalışmasında, “ıslak veya kuru sistemler” olarak iki ana rendering sistemini 
tanımlamıştır. Daha sonra da doğal yağ ve ilave edilen yağ sistemleri olarak tanımlamayı geliştirmiştir. Islak 
eritme prosesinde ısı yağı eritmek için uygulanır ve hem et (protein) hem de yağ (don yağı) kısmı dekantas-
yondan sonra su içermektedir. Su evapore edilebilir veya separasyon işlemiyle ayrılıp son ürün olarak protein 
ve ham yağ elde edilebilmektedir.

Projede kavaleto atıklarından don yağı ve bitki besini için protein elde etmek amacıyla “ıslak sistem” temelin-
de proses tasarımı yapılmıştır. Projenin bu döneminde kavaleto atığını değerlendirmek, don yağı üretmek ve 
katı protein kısmından da bitki besini üretmek amacıyla proses geliştirilmiştir. 

AMAÇ 

Deri işlemede ortaya çıkan kavaleto atıklarının işlenmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıktan katma değer 
üretilmesi amaçlanmaktadır.

Kavaleto atığından üretilen don yağı ve katı posadan bitki besini üretilmesi hedeflenmektedir.

Bahçelere, ormana ve gelişi güzel boş arazilere bırakılan ve hayvan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen çevre 
problemine karşı çözüm bulmaktır. Firmamız adına sosyal sorumluluk projesi olarak atfedilmektedir.

KAPSAM

Deri sektöründe ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesidir. Sıfır atık prensibiyle çevreye ve insan sağlığına 
duyarlı bir ekosistem oluşturmaktır.

YÖNTEM

Çalışmada, 0 ve 4 ml miktarlarda bitki besini 3 tekerrürlü olarak hidrofonik sistemde denenmiştir. Hidrofonik 
sistem 32 litre çözelti kapasitesine sahip, 24 saat havalandırılan kaplarda, kontrollü sera koşullarında kurul-
muştur (Şekil 3). Sözü edilen kaplar, toplam hacmi 25 litre olacak şekilde Hoagland besin çözeltisi ile doldu-
rulmuş, çözelti düzenli aralıklara kontrol edilmiştir. Yetiştirme kaplarının havalandırılması için hava pompaları 
kullanılmış bu pompalar 24 saat esası ile çalıştırılmıştır.  Deneme boyunca düzenli aralıklar ile çözeltilerin pH 
ve EC değerleri ölçülmüş, deneme sonunda ise domateste; LAI, SPAD, bitki boyu (cm), bitki çapı (cm), kök 
uzunluğu (cm), kök genişliği (cm), kök ağırlığı (gram), yaş ağırlık (gram), kuru ağırlık (gram), çiçeklenme 
bitki beslenmesi (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn içerikleri), marulda; LAI, SPAD, bitki boyu (cm), bitki 
çapı (cm), kök uzunluğu (cm), kök genişliği (cm), kök ağırlığı (gram), yaş ağırlık (gram), kuru ağırlık (gram), 
yapraklanma sayısı bitki beslenmesi (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn içerikleri) belirlenmiştir.
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BULGULAR

Bitki besini denemesinde domates ve marul bitkileri test bitkisi olarak kullanılmıştır. Domates bitkisinde kök 
uzunluğu, kök genişliği, kök kuru ağırlığı, bitki boyu, gövde çapı, yeşil aksam yaş ve kuru ağırlıkları, çiçek 
adedi ve SPAD değeri ölçümleri yapılmıştır. Marul bitkisinde ise kök uzunluğu, kök genişliği ve kök kuru 
ağırlığı, bitki boyu, gövde çapı, yeşil aksam yaş ve kuru ağırlıkları ve SPAD değerleri belirlenmiştir.

Şekil 1. Denemenin yürütüldüğü yetiştirme düzeneği.

Şekil 2. Denemenin yürütüldüğü yetiştirme düzeneği ve kök gösterimi.
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Şekil 3. Domates ve marul bitkilerinin büyüme trendi.

Şekil 3. Domates bitkisinde belirlenen bitki boyu, gövde çapı, çiçek adedi ve SPAD değerleri.
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Şekil 5. Domates bitkisinde belirlenen kök uzunluğu, kök genişliği, kök kuru ağırlığı.
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Şekil 6. Marul bitkisinde belirlenen bitki boyu, gövde çapı, yeşil aksam yaş ve kuru ağırlığı değerleri.
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Şekil 7. Marul bitkisinde belirlenen kök uzunluğu, kök genişliği, kök kuru ağırlığı.

SONUÇ

Çevre kirliliğine yol açan kavaleto atıkları değerlendirilerek bitki besini üretilmiştir. Daha sonra üretilen bitki 
besini kullanılarak seçilen domates ve marul bitkilerinde etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda bitki besini var/
yok uygulaması yaparak 21 gün bitki gelişimi izlenmiştir. Bulgular kısmında detaylı bir şekilde grafiklerle 
anlatılmaktadır. Bu kapsamda, hem domates hem de marul bitkilerinde bitki besininin kök kuru ağırlığı ve kök 
genişliğine olumlu etkileri gözlenmiştir. Ayrıca domates bitkisinde bitki besini bulunan su kültüründe gövde 
çapı, çiçek adedi ve SPAD değerlerinde olumlu katkı yapmaktadır. Marul bitkisinde ise bitki boyu, yeşil aksam 
yaş/kuru ağırlıklarında olumlu etki gözlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda görüldü ki; çevre kirliliğine yol açan bir atıktan bitki besini üretilmiş ve ülke tarımımız 
için yerli ve milli katma değer kazanılmıştır. Bu çalışma TÜBİTAK 1501 projesi olarak kavaleto atığından 
don yağı ve proses atığından da bitki besini üretmek üzere desteklenmektedir. Sadece bitki besini çalışmada 
sunulmuştur. Tübitak ‘a destekleri için teşekkür ederiz.
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KENTSEL YAYILMANIN SU HAVZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ; 
BÜYÜKÇEKMECE HAVZASI ÖRNEĞİ

Merve ÇATAL¹, Mustafa VAR²

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Peyzaj Planlama 
Programı, İstanbul / Türkiye

Yıldız Teknik Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Peyzaj Planlama 
Programı, İstanbul / Türkiye

Öz: Sanayileşmenin etkisiyle son yüzyılda kentlerin pek çok yönden artan cazibesi ve tarımda iş gücüne olan 
ihtiyacın azalması, kırdan kente göçün ivme kazandığı yeni bir dönemin başlamasına ve kentlerin yükselen bir 
trend olmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu süreç, kent merkezlerinin belli bir doygunluğa ulaşmasını ve kent 
merkezinde yaşayan insanların yaşanabilecek daha iyi bir alan bulmak için kentin çeperlerine yerleşmesini 
tetiklemiştir. Böylece yığılma kent merkezlerinden kentin çeperlerine doğru yayılma göstermiştir. Bu durum 
kent ekosistemi içinde önemli bir yer kaplayan su havzaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. İstanbul gibi nüfu-
su sürekli artan metropollerin en önemli doğal kaynaklardan biri olan su kaynaklarının, yönetimi ve korunarak 
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile İstanbul’un, su kapasitesi yönünden 3. büyük gölünü 
barındıran Büyükçekmece Su Toplama Havzası, çalışma alanı seçilerek kentsel yayılmanın havza üzerindeki 
etkisi ve koruma alanlarında ki kentsel büyüme eğilimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
Büyükçekmece havzasının 1990, 2000, 2012 ve 2018 yıllarına ait arazi kullanım haritaları ArcGIS 10.4.1 orta-
mında oluşturulmuş, arazi desenindeki değişimler ve yönelimler tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, 
havza içerisinde ki kentsel alan, sanayi ve maden alanlarının arttığı, kentsel dokunun havzadan geçen TEM ve 
D100 Otoyolları çevresinde parçacıl halde yayılım gösterdiği görülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçlarının, su 
havzalarının sürdürülebilir gelişmesi için yapılacak planlamalarda referans olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yayılma, Su Havzası, Koruma-Kullanma Dengesi, Büyükçekmece

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Son yüzyılda kentler sanayileşmenin etkisi ile çok hızlı büyüme gösterdiler. Birleşmiş Milletlerin raporuna 
göre günümüzde dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşamakta iken, 2050 yılında bu oranın %66 olması bek-
lenmektedir (BM, 2014: 23). Hızla nüfusu artan kentlerin nasıl geliştiği önümüzdeki yıllarda sosyal, çevresel 
ve ekonomik ilerlemeyi belirleyecek kilit nokta olacaktır. OECD’nin raporuna göre içerisinde Türkiye’nin de 
bulunduğu, üyesi olan 29 ülke kapsamında yapılan araştırmada 1990 yılından itibaren kentlerde parçalamış 
alanların ve çok düşük yoğunluklu alanlara tahsis edilen arazi payının arttığı görülmüştür (OECD, 2018: 3). 
Sosyal ve ekonomik çeşitli sebeplere bağlı gelişen bu yeni durum, literatürde ˈkentsel yayılmaˈ olarak kav-
ramsallaştırılmıştır. Kentsel yayılma kavramı ilk olarak I. Dünya Savaşı sonrası refah seviyesi artan Amerika 
halkının; kentin dışında düşük yoğunluklu alanlarda, tek katlı evlerde yaşamak istemesi ve lastik tekerlekli 
yollara yapılan yatırım nedeniyle otomobil kullanımının teşvik edilmesi sonucu Amerika kentlerinde ortaya 



186

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

çıkmıştır. Türkiye’de ise kentsel yayılım, 1950 senesi sonrasında, büyük kentlerimizde sanayileşmenin art-
ması ile görülmeye başlanmıştır. Sanayileşmenin, turizm faaliyetlerinin ve yeni kurulan üniversitelerin ülke 
genelinde yayılması ile yeni çekim merkezleri oluşmuş (Işık, 2006: 58-60) ve kentsel yayılma pek çok kentin 
sorunu haline gelmiştir.

Kentsel yayılma olgusunun anlaşılabilmesi ve etkilerinin ortaya konabilmesi için açık ve net bir şekilde tanım-
lanmasına ihtiyaç vardır. ̍ Kentsel yayılma, genel olarak fiziksel açıdan genişleyen kentsel alanları tanımlamak 
için kullanılmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA); geniş kentsel alanların, çoğunlukla çevre tarım alanlarına 
pazar /piyasa koşulları altında, düşük yoğunluklu genişlemesinin fiziksel modeli olarak tanımlamıştır. Geliş-
me, yamalı, dağınık ve süreksizliğe meyillidir. Scalenghe ve Marsan’a göre ise araziler kentsel yayılmadan; 
dönüşüm, bozulma ve parçalanma olmak üzere üç ana süreçte etkileyebilir. Literatürde ki tanımlara bakıldığın-
da farklı pek çok tanımın olduğunu görülmektedir. Ancak bu tanımların üç ortak noktası vardır. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz; kentsel alanların genişlemesi, peyzaj barındırmayan geniş parçalı alanlar ve düşük yoğunluklu 
gelişme (AÇA, 2006: 21- 24).

Kentsel yayılma; içinde gelişim gösterdiği verimli toprakların kaybı, habitatların parçalanması, ekosistemin 
bozulması, doğal kaynakların yitirilmesi gibi telafi edilmesi çok zor sonuçlara yol açmaktadır. Ancak bu de-
ğişiklikler çoğunlukla uzun yıllar boyunca küçük adımlarla yapıldığından süreç içerisinde dramatik bir deği-
şiklik olarak algılanmaz (AÇA, 2006: 21-22). Kümülatif etkilerine bakıldığında ise kentin doğal sistemleri 
üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Kentsel yayılmanın, ekosistemin ayrılmaz bir parçası ve çalışmanın konusu 
olan su havzaları üzerindeki etkilerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz;

- Kentlerin etraflarındaki sulak alanlara doğru yayılması ile havzaların hidrodinamiğinin değişmesi

- Yeraltı suyunun kalitesinin, miktarının ve yenilenmesinin azalması

- Yüzey suyu akış yönünün değişmesi

- Geçirimsiz yüzeylerin yüzey suyu akış hızının artmasına sebep olması ile oluşan sel, heyelan riski

- Havzaya yakın yollardan gelen toz ve ağır metallerin yüzey akışları ve yağmur suyu ile karışıp toprak ve 
su kirliliğine sebep olması

- Toprak yüzeylerin sızdırmazlığının artması

- Kişi başına düşen su tüketiminin artması

- Havza içerisinde ki verimli toprakların ve toprak çeşitliliğinin kaybedilmesi

- Havza destek sistemlerinden biri olan flora ve fauna türlerin ve biyoçeşitliliğin kaybı

- Habitatların parçalanması

- Ekosistem direncinin azalması
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- Artan arazi parçalanması

- Göç yollarının değişmesi, bariyer etkisi oluşması

- Ekolojik ağların bozulması ve mevcut yeşil altyapının kaybı

- Faaliyetler sebebiyle koruma alanlarında artan baskı

- Ötrafikasyon sonucu kişi başına düşen hava kirliği miktarının artması

- Albedo etkisinin azalması ile kentsel ısı adalarının oluşması

- Mikro iklimin değişmesi

Azalan buharlaşma transpirasyonu

- Kentleşme sonucu artan binaların rüzgar koşullarını değiştirmesi, kentin havalanmasının kısıtlanması 
(AÇA, 2006: 26-27)

Kentsel yayılma ve su havzaları arasındaki dinamik ilişki doğrultusunda ʺKentsel yayılma, su havzalarının 
ekosistemleri üzerinde baskı oluştururʺ şeklinde kurgulanan hipotez belirlenen yöntem üzerinden test edilmiş-
tir.

AMAÇ

Kentsel yayılma ile su havzaları arasındaki ilişkinin Büyükçekmece Havzası üzerinden incelendiği bu çalış-
manın amaçları;

- Kent ekosisteminin temel kaynaklarından biri olan su havzalarının karşı karşıya kaldığı tehdit ve baskı 
unsurlarını niteleyebilmek

- Su havzalarının giderek önem kazandığı son dönemde havzayı besleyen doğal kaynakların ekolojik öne-
mini Büyükçekmece Havzası özelinde ortaya koymaktır.

Ayrıca, Büyükçekmece Havzasının bütününde ve koruma kuşakları içerisinde ki arazi kullanım değişimlerini 
belirleyerek kentleşmenin havza üzerinde ki etkilerini incelemektir.

KAPSAM

Çalışma İstanbul’un Avrupa yakasında, Marmara Denizi kıyısında bulunan Büyükçekmece Su Toplama Havza 
sınırlarını içermektedir. Havza 620 km²’lik alana yayılmıştır1 ve sınırları içerisine 6 ilçe girmektedir. Bunlar; 
Doğuda Esenyurt ve Beylikdüzü, batıda Silivri, kuzeyde Çatalca ile Arnavutköy ve Güneyde Büyükçekmece 
ilçesidir. Şekil1’ de havza konumu gösterilmektedir. Komşu olduğu su toplama havzaları ise doğu tarafında 
Sazlıdere Havzası ve kentleşmenin getirdiği olumsuz koşullar nedeniyle içme suyu özelliğini kaybetmiş olan 
Küçükçekmece Havzası, kuzeyde ise Terkos Gölü havzasıdır. Göl önceden lagün iken 1989 senesinde İski’nin 
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çalışmaları ile Marmara Denizinden ayrılarak baraj gölü halini almıştır¹. Karasu ve Delice Derelerinden besle-
nen göl yıllık verim bakımından İstanbul’un en verimli 3. yerel su kaynağıdır5.

Şekil 1: Büyükçekmece Su Havzası’nın Konumu

Kaynak: https://sehirharitasi.ibb.gov.tr

Çalışma alanı olarak Büyükçekmece Havzasının seçilme nedeni havzanın, İstanbul metropoliten alanı için 
önemli bir su kaynağı olmasının yanı sıra taşıdığı ekolojik değerdir. Havza pek çok habitata ev sahipliği yap-
ması, verimli tarım arazileri, orman alanları, göl çevresinde kışlayan su kuşları ile İstanbul’un ekolojisinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Büyükçekmece Gölü, Ramsar Sözleşmesi tarafından Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alan olarak belirlenmiştir. Havzanın kuş göç yolları üzerinde bulunması, Gölün göçmen kuşların kış-
ladığı ve ürediği önemli bir nokta olması sebebiyle ICPB (Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi) ve IWRB 
(Uluslararası Su Kuşları ve Sulak Alanlar Araştırma Bürosu) tarafından Özel Kuş Alanı (ÖKA) ilan edilmiştir. 
Havza da kışlayan 22.681 su kuşu bulunmaktadır. Nesli tüm dünyada tehlike altında olan Sibirya Kazı da hav-
za da kışlayan su kuşlarındandır (Sofu, 2009: 83) ˈ.

YÖNTEM

Çalışma, Avrupa Çevre Ajansı Tarafından hazırlanan Corine Alan Sınıflandırma verilerini ve uydu görüntüleri-
ni dayanak alarak 1990-2018 yılları arasında Büyükçekmece Havzası içerisindeki arazi kullanım değişimlerini 
ölçmek üzere arazi kullanım haritalarının ArcGIS 10.4.1 ortamına aktarılması yolu ile geliştirilmiştir. Arazi 
kullanım sınıfları 1990, 2000. 2012, 2018 yılları için kentsel alan, tarım alanı, orman alanı, maden alanı, sana-
yi alanı ve su yüzeyi olmak üzere toplam 6 sınıf olarak belirlenmiştir. Arazi deseni alan hesapları, hem havza 
bütününde hem de havza koruma kuşakları özelinde yapılmıştır. Çalışmanın kavramsal altyapısını oluşturmak 
için yerli ve yabancı kaynaklar literatür taramasından geçirilmiştir.

5 https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/iski-hakkinda1/su-kaynaklari1
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BULGULAR

Çalışmanın bulguları, daha iyi anlaşılabilmesi açısından iki aşamada değerlendirilecektir. İlk aşamada havza 
bütününde görülen arazi kullanım değişimleri, ikinci aşamada ise havza koruma alanlarında (mutlak koruma, 
kısa mesafe, orta mesafe) görülen arazi kullanım değişimleri incelenecektir. Havza bütününün ele alındığı 
1990, 2000, 2012 ve 2018 yıllarına ait arazi kullanım haritaları Şekil 2’ de verilmiştir.

Şekil 2: Büyükçekmece Havzası 1990, 2000, 2012, 2018 Yılları Arazi Kullanım Haritaları

Çalışmanın başlangıç yılı olan 1990 senesinde 620 km²’lik Büyükçekmece Havza alanının; %3.33’ü kentsel 
alan, % 70.95’i tarım alanı, % 21.34’ü orman alanı, % 0.42’si maden alanı, % 0.12’si sanayi alanı olduğu 
görülmekte iken 2018 yılına kadar geçen süreçte bu oranların sırası ile % 5.34, % 68.21, % 20.11, %.63, % 
1.69 şeklinde değiştiği görülmüştür. Arazi kullanım sınıflarının geçirdiği değişim Şekil 3’te grafik üzerinde 
verilmiştir.
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Şekil 3: Büyükçekmece Havzası 1990, 2000, 2012, 2018 Yılları Arazi Kullanım Dağılımları

Havza içerisinde ki kentsel alan, sanayi alanı ve maden alanları artmış, tarım ve orman alanları ise azalmıştır. 
Kentsel alanlar havzanın güney sınırından geçen D-100 Otoyolu ve Büyükçekmece Gölünü kuzeyden kesen 
TEM Otoyolu ekseninde gelişmeye başlamış, buradan yayılım göstermiştir. Arazi kullanımında en büyük pay 
sahibi sınıf olan tarım alanlarının ise havza içerisinde parçacıl olarak kentsel alanlara dönüştüğü görülmek-
tedir. Büyük bir kısmı verimli II. sınıf tarım arazisi (Döşer, 1990: 107) olan bu alanlar kaybedilmeye başlan-
mıştır. Havzanın kuzeyinde ve kuzeybatısında yer alan orman alanlarının 1990-2018 yılları arasında 8,63 km² 
azaldığı görülmüştür. ˈOrman örtüsü bakımından fakirleşen Büyükçekmece ve çevresi, toprak kaymalarına 
maruz kalmakta, özellikle göl ve Marmara kıyılarının doğu kısımları devamlı olarak erozyona uğramaktadır. 
Orman örtüsünün tahrip edilmesinin yarattığı zararlardan biri de, su rejimiyle ilgilidir, bu da su rejiminin kayba 
uğraması demektir. Ayrıca rüzgar erozyonu da olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bir diğer olumsuz etken de 
toprak strüktürünün nisbi ve mutlak rutubet dengesinin bozulmasıdır. Görülüyor ki, orman örtüsünün tahrip 
edilmesi, oldukça önemli zararları da beraberinde getirmiştir (Ertuğrul, 1988: 81 )ˈ. Orman alanlarının tarım 
alanlarına ve tarım alanlarının da genel itibariyle yerleşim alanlarına dönüştüğü görülmektedir (Keçeli ve 
arkd., 2008: 138-153). Sanayi alanlarına bakıldığında ise; Çatalca ile Büyükçekmece arasında, D-100 bağlantı 
yolun iki tarafında geliştiği görülmektedir. 1990 yılından beri 13 kat artan havza içerisinde ki sanayi alanla-
rında ki kuruluşların baca gazı emisyonları, kuzeyden gelen hakim rüzgar ile havza içerisinde yayılarak hem 
gölü hem de verimli tarım arazilerini kirletmektedir. Maden alanları da sanayi alanları gibi artış göstermiştir. 
Bunun sebebi olarak havza içerisinde ki kireçtaşı rezervleri gösterilebilir. Havzanın batı kesiminde bulunan 
ve çimentonun hammaddesi olan kireçtaşı havzadan çıkarılmakta ve aynı zamanda havza içerisinde çimento 
fabrikasında işlenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Havzası içerisinde en dramatik değişim 17.5 km²’lik 
azalış ile tarım alanlarında gerçekleşmiştir. Sonrasında sıra ile 12.9 km²’lik artış ile kentsel alanlar, 10 km²’lik 
artış ile sanayi alanları, 7.9 km²’lik azalış ile orman alanları ve 1.3 km²’lik artış ile maden alanları gelmektedir.
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Çalışmanın ikinci kısmında Büyükçekmece Havzası koruma kuşaklarında görülen arazi kullanım desenlerin-
deki değişim incelenecektir. Bulguların daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle havza koruma kuşaklarının ne 
olduklarından ve yasal dayanaklarından kısaca bahsedilecektir. Büyükçekmece Havzası 2872 Sayılı Çevre 
Kanunu ve İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik kapsamında korunmaktadır. 
Yönetmelik su havzalarını dört koruma sınırına ayırmıştır. Su kaynağının nitelik ve nicelik yönünden korun-
masını amaçlayan bu sınır bölgeleri; mutlak koruma (0-300m), kısa mesafe koruma (300-1000m), orta mesafe 
koruma (1000-2000m) ve uzak mesafe koruma (2000-Havza Sınırı) alanlarıdır. Mutlak mesafede kentleşme 
kesinlikle yasaklanmış, kısa mesafede geleneksel yerleşim yerlerine, orta mesafede ise düşük yoğunluklu kent-
leşmeye izin verilmiştir [20]. Büyükçekmece Havzasının koruma kuşakları içerisinde ki arazi kullanım deseni-
nin, 1990-2018 yılları arasında ki değişimi Şekil 4’te arazi kullanım haritaları ile gösterilmiştir.

Şekil 4: Büyükçekmece Havzası Koruma Alanları 1990 - 2018 Yılları Arazi Kullanım Haritaları
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1990 yılında 126 km²‘lik toplam havza koruma alanının; 2,99 km²’si kentsel alan, 91.48 km²’si tarım alanı, 
1.76 km²’si orman alanı, 0.55 km²’si maden alanı, 0.01 km²’si sanayi alanı iken 2018 yılına gelindiğinde bu 
oranların sırası ile 7 km², 86.74 km², 0.51 km², %1.69, %4.02 şeklinde değiştiği görülmüştür. Tablo 1’de ise 
arazi kullanımdaki değişimlerin sayısal verileri tablo halinde sunulmuştur.

Tablo 1: Büyükçekmece Havzası Koruma Alanları 1990 - 2018 Yılları Arazi Kullanım Dağılımları

Havza içerisinde kentsel alan, sanayi alanı, maden alanları artmış buna karşın tarım ve orman alanları ise azal-
mıştır. Sanayi ve maden alanlarının havza koruma kuşaklarının içerisinde bulunduğu hatta artış gösterdiği gö-
rülmüştür. İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte, yeraltı suyu işletme tesisinden 
başka bir faaliyete izin verilmeyen mutlak koruma alanında bulunan maden alanı, havzanın sürdürülebilirliği 
üzerinde ciddi bir tehdit unsurudur. Ayrıca konum olarak mutlak koruma ve kısa mesafeli koruma alanları 
içerisinde bulunan Hazarfen Havaalanı ve Tem Otoyolu havza için önemli kirleticilerdir. Buralardan kaynakla-
nan kirlilik yüzey akışları ile havza arazisine ve göle ulaşmaktadır. Kentleşme yönelimlerine bakıldığında ise 
kentleşmenin ağırlıklı olarak Tem ve D100 Otoyolu çevresinde geliştiği görülmektedir. Koruma sınırları içeri-
sinde ekolojik kıstaslar göz önüne alınmadan yapılan faaliyetler, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması 
önünde ciddi bir engel oluşturmakta ve su, hava, toprak kirliliğine sebep olmaktadır.

SONUÇ

Su stresi yaşayan ve 2030 yılında nüfusun öngörüldüğü gibi 100 milyona ulaşması durumunda su fakiri olması 
beklenen [12] ülkemiz için su kaynaklarını akılcı planlamak hayati önem taşımaktadır. İstanbul gibi su talebini 
komşu havzalardan (Istranca dereleri ve Melen Çayı) karşılayan metropoller için sürdürülebilir su yönetimi 
elzemdir. Doğal kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerinde bir tehdit unsuru olan kentsel yayılma, kent ekosiste-
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minin başat bileşenlerinden su havzaları üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yayılma ile kentleşme-
ye bağlı ortaya çıkan kirlilik, havza geneline saçılarak, ekolojik sistemin direncini kırmaktadır. Su Havzaları 
hassas bir ekosisteme sahiptir, ekolojik yaklaşımlı planlamaya ihtiyaç duymaktadır. Havza ekolojik çevresi ve 
potansiyeli ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Çalışamaya konu olan Büyükçekmece Havzası, İstanbul Metropoliteni için ekolojik açıdan önemli bir po-
tansiyeldir. Büyükçekmece Gölünün lagün gölü olması, ekolojik açıdan önemli sayılan sulak alanlardan biri 
olarak nitelendirilmesi, kuş göç yolları üzerinde bulunması, nesli tehlike altında ki türleri barındırması gibi 
sağladığı pek çok ekosistem hizmeti ile, ekolojik açıdan korunması gereken bir bölgedir. Çalışma sonucunda; 
Büyükçekmece Havzasının koruma sınırları içerisindeki yapılaşmanın, sanayi ve maden alanlarının yıllar için-
de arttığı ancak havzanın verimli tarım alanlarının ve orman alanlarının azaldığı görülmüştür. Koruma sınırları 
havzanın beslendiği alanlardır ve havzanın geleceği için kritik önemdedir. Bu alanlarda hiçbir kirletici unsur 
bulunmamalıdır. Ancak koruma alanlarında bulunan D-100, TEM Otoyolları, Hazarfen Havalimanı, sanayi 
kuruluşları, kentleşme ve havzada ki tarım alanlarına kimyasal atıkların atılması, Büyükçekmece Havzası-
nın geleceği önünde büyük sorunlarıdır. Büyükçekmece Havzasında meydana gelen kirlilik yeraltı suları ile 
komşu havzalara da yayılacaktır. İski İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğine uygun olmayan havza içerisindeki 
yapıların desantralize edilmesi bu noktada önemlidir. Havza sürdürülebilirliğinin sağlanması için koruma kul-
lanma dengesinin korunması, ekolojik eşiklerin aşılmaması hayati önem taşımaktadır. Ekosistem bileşenleri 
bir bütünün birbirine bağlı parçalarıdır. Birinde meydana gelecek bozulma hepsini etkileyecektir. Bu sebeple 
kentleşme politikaları ekolojik ilkeler doğrultusunda yapılmalıdır.
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Öz: Alp - Himalaya deprem kuşağında bulunmasından dolayı  ülkemizde  tarih boyunca çeşitli zamanlar-
da yıkıcı etkilere sebep olan afetlerin başında deprem gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara 
Denizi’nden geçen kısımlarda oluşabilecek kırılmalarla gerçekleşebilecek depremin İstanbul’un güney kısım-
ları ve daha geniş alanları etkileyeceği düşünülmektedir. 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 5,8 
büyüklüğündeki deprem ile tekrar gündeme gelen olası İstanbul depremi ile deprem risk analizleri için daha 
gerçekçi verilerin elde edilebilmesi, şehir planlama ve peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda toplanma alan-
ları ve yeterliliklerinin en kısa sürede bilinmesi elzem hale gelmiştir. Bu çalışma; mahalle ölçeğinde deprem 
risk analizinin peyzaj planlama ilkeleri bakımından değerlendirilmesiyle Kartal İlçesi örneğinde gerçekleş-
tirilmiştir. Plansız yapılar ve uygunsuzluk içeren yerleşim alanları seçimleri sonucunda İstanbul’da deprem 
riskinin arttığı görülmektedir. Bu durum afet yönetimi öncelikli konu haline getirmiştir. Afet yönetiminin ha-
zırlık ve zarar azaltma aşamalarında önemli yer kaplayan toplanma alanları deprem esnası ve deprem sonrası 
aşamada insanların konumlandığı alanlar olduğu için belirli kriterlere göre tasarlanması ve planlanması önem 
arz etmektedir.  Çalışmada; doğal ve kültürel veriler analiz edilmiş ve mahalle bazında deprem risk analizinin 
oluşturulmasında kullanılmıştır.  15 farklı verinin ağırlıklı çakıştırılması ile oluşturulan deprem riski haritası 
sonucunda deprem riskinin en yüksek olduğu mahalle olarak ortaya çıkan Orhantepe Mahallesi’nde bulunan 
toplanma alanlarının yeterlilikleri çeşitli kriterler ölçeğinde değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Peyzaj Planlama, Afet, Risk Analizi, Toplanma 

GİRİŞ 

“Afet; İnsanlar, doğal ve kültürel kaynaklar için fiziksel, ekonomik ve sosyal veya çevresel kayıplar doğuran, 
normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve topluluğun 
yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal ve insan kaynaklı herhangi bir olayın 
sonucudur” (Kadıoğlu, 2008).

Meydana geliş hızlarına göre afetler ani gelişen ve yavaş gelişen afetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ani gelişen 
afetler; deprem, çığ ve kaya düşmesi, ani sel, volkanik patlama, nükleer ve kimyasal kazalar, fırtına ve tayfun 
örnek gösterilebilir. Yavaş gelişen afetler ise; Küresel iklim değişimi, kuraklık, açlık, çölleşme, erozyon ve 
salgın hastalıklar örnek olarak gösterilebilmektedir (Ergünay, 2002).
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Çalışma konusu gereği olarak deprem kavramı incelenecektir. Deprem; “Tektonik kuvvetlerin etkisiyle yer 
kabuğunun kırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları 
ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayıdır” (Ergünay, Gülkan, & Güler, 2008).

Ülkemiz Alp - Himalaya deprem kuşağında bulunması sebebiyle, tarih boyunca büyük ölçekli depremler ya-
şamıştır. Türkiye’de, 1900’lü yıllardan bugüne kadar kayıtlı ve hasara sebebiyet veren 158 deprem meydana 
gelmiştir. Bu depremler sonucunda 97.200 kişi yaşamını yitirmiştir. 175.000 kişi yaralanmış ve 583.371 yapı 
yıkılmış veya ağır hasar almıştır (Erkan, 2010). 

Türkiye’de gerçekleşmiş olan büyük depremlerden; 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Dep-
remi en son ve en etki afetler arasındadır. Bu deprem sonrasında; 12 Kasım 1999 tarihli Düzce depremi ile, 
23 Ekim 2011 tarihli Van Depremleri meydana gelmiş ve hasarların giderilmesi adına çalışmalar yapılmıştır 
(Çavuş, 2013).

Şekil 1. Depremde stres transferi (Kalafat, 2011).

Şekil 2. Afet yönetim safhaları (Özmen, Nurlu, Kuterdem, & Temiz, 2005)’den düzenlenerek
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İstanbul şehri tarihsel süreç içerisinde yıkıcı depremlerden çokça etkilenmiştir. İstanbul’da yıkıcı etkisi olmuş 
olan tüm depremlerin Marmara denizinde bulunan faylar üzerinde oluştuğu kabul edilmektedir. 17 Ağustos 
1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri Kuzey Anadolu Fay hattının 1939 yılında başlayıp batıya 
doğru hareketine devam eden deprem etkinliklerinin son halkalarıdır. Depremler; meydana geldiği fay üzerin-
deki gerilmeyi azaltmasının yanında komşu faydaki gerilmeyi arttırmaktadır. Şekil 1’de gösterilen bu olaya 
stres transferi ismi verilmektedir (Tüysüz, 2003).

Yakın zamanda büyük hasarlara sebep olan depremlerin nedeni olan Kuzey Anadolu Fay hattının İstanbul’un 
güneyinde bulunan Marmara Denizi’nden geçen parçalarında oluşacağı düşünülen kırılmalar sonucunda mey-
dana gelecek depremin ilk olarak İstanbul’un güney kısımları olmak üzere geniş bir alanda etki bırakacağı 
tahmin edilmektedir. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde, bahsi geçen bölgede büyük bir depremin gerçekleşme 
olasılığı %62 olduğu bildirilmektedir (Kundak & Türkoğlu, 2007).

Bahsi geçen olasılıklara ek olarak, plansız yapılaşmalar ve uygun olmayan yerleşim alanları seçimleri sonu-
cunda İstanbul’da depremin daha riskli hale geldiği bilinmektedir. Bu durum afet yönetimi öncelikli konu 
haline getirmiştir. 

Afet yönetimi; afetlerin önüne geçilmesi ve hasar-kötü sonuçların azaltılması gayesiyle, afetten önce, afet esna-
sında ve afet sonrasında alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların planlanıp, koordine edilip, yönlendirilmesi, des-
teklenmesi ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayabilmek adına toplumdaki tüm kurumlar ve kuruluşlarla, 
kaynakların ve imkanların belirlenmiş izlemsel gayeler ve öncelikler kapsamında kullanılmasını icap ettiren, bir-
den fazla yönlü, birden fazla disiplinin bulunduğu ve birden fazla aktöre sahip, yönetim sürecini ifade etmektedir 
(Ergünay, Gülkan, & Güler, 2008). Şekil 2’de görüleceği üzere, afet yönetiminin içeriği olan “zarar azaltma” ça-
lışmalarındaki eksiklikler zaman içerisinde kendini belli etmiştir. Riskli alanlarının önceden tespitinin yapılması 
bu içeriğin önemli bir konudur. Yine bu süreçte ana konulardan biri de “acil durumda toplanma alanları” ile “ge-
çici barınma alanları” olmuştur. Genel anlamda toplanma alanları olarak belirlenen noktalarda hem zarar azaltma 
ve hazırlık kapsamında hem de peyzaj mimarlığı perspektifinden bakıldığında yetersizlikler tespit edilmektedir.

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da olası bir deprem durumunda, afet öncesi ve afet esnasında 
çeşitli amaçlar halinde kullanım imkânı sağlayan açık ve yeşil alanlardan olan toplanma alanlarının planlan-
masındaki faktörler ve yeterliliklerinin tespit ihtiyacı 1999 Marmara depreminde kendisini göstermiştir. Bu 
alanlarda çeşitli standartlara uyulması gerekmekte, standartların ise geliştirilmesi gerekmektedir. 

AMAÇ 

Çalışmanın amacı; yer bilimleri ve peyzaj planlama kriterleri esas alınarak deprem riskinin ortaya konularak 
riskli olduğu belirlenen bölgelerde toplanma alanlarının yeterliliklerinin incelenmesi için bir model geliştire-
rek bu modelin afet yönetimindeki “risk yönetimi” kapsamında kullanılabilirliğini ortaya koymaktır.

KAPSAM

Çalışmanın kapsamını; İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Kartal ilçesi oluşturmaktadır. Çalışmanın ikin-
ci kısmında bu alanlardan en riskli mahalle olarak belirlenen Orhanlı Mahallesi ve burada bulunan açık ve yeşil 
alanlar oluşturmaktadır. 
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YÖNTEM

Yöntem iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama deprem riskinin en yüksek olduğu mahallenin doğal ve kültürel kay-
nak değerlerine göre belirlenmesi ve  İkinci aşamada ise en riskli olarak belirlenen mahalledeki açık ve yeşil alan-
ların yeterliliklerinin ortaya koyulmasıdır.  Çalışmanın ilk kısmı olan deprem riskinin en yüksek olduğu mahallenin 
belirlenmesinde peyzaj planlamanın içeriği olan doğal ve kültürel faktörler değerlendirilmiştir. Bu faktörler;

1) Doğal Faktörler; topoğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, bitki örtüsü, toprak yapısı

2) Kültürel faktörler; nüfus, arazi kullanımı, yapı nitelikleri şeklinde ana başlıklar olarak sıralanabilir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yukarıda sıralanan ana 
başlıkların bir kısmı kullanılarak (jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji... vb.) üretilen İstanbul Mikrobölgeleme Pro-
jesi kapsamında ortaya çıkan verilerin bazılarının bilgisayar ortamında sayısallaştırılması sonrasında altlık 
olarak kullanılmıştır. Önce mahalle ölçeğinde her veri 4 risk sınıfına ayrılarak haritada gösterilmiş, ardından 
da ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile üst üste çakıştırılarak tek bir haritada mahallelere göre deprem riski haritası 
oluşturulmuştur. Bu veriler; nüfus, bina sayısı, binalardaki kat sayısı, binaların risklilik durumu, eğim, şev 
duraysızlığı, sıvılaşma riski, karstlaşma riski, alüvyon arazi, ayrışmış kayaçlar, dolgu araziler, yumuşak zemin, 
tsunamiden etkilenebilecek alanlar, yeşil alan miktarı, sağlık birimi ve hastane miktarı olmak üzere 15 kriter-
den oluşmaktadır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında ise belirlenmiş olan en riskli mahallede belirlenmiş olan toplanma alanlarının 
yeterliliğinin analiz edilmesindeki şu kriterler kullanılmıştır;

1) Ulaşılabilirlik; mevcut yapı adaları ile toplanma alanları arasındaki mesafenin maksimum 200 metre (15 
dakika) olarak kabul edilmiştir. (Maral, 2016)

2) Kullanılabilirlik ve çok işlevlilik; bu kıstas daha çok toplanma alanının büyüklüğü ve miktarıyla alakalı-
dır. (Maral, 2016)

3) Yol aksları ile bağlantı; toplanma alanlarının sürekliliklerinin sağlanabilmesi açısından yol aksları ile 
bağlantılarının kurulması ve kapanması olası olmayan yerlerde konumlandırılmaları gerekmektedir. (Ma-
ral, 2016)

4) Mülkiyet; birincil olarak toplanma alanı olarak kullanıma uygun alanlar olarak kamuya ait alanların tercih 
edilmesi daha doğru olacaktır. (Maral, 2016)

5) Alansal büyüklükler; kişi başına düşmekte olan yeşil alanlar, toplanma alanlarında standart olarak brüt 
1,5 m² olarak belirlenmiştir. (JICA & İBB, 2002)

BULGULAR

Çalışma alanı olan Kartal ilçesinde riskli alanların ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle peyzaj planlama açısın-
dan değerlendirme yapılması ve alanın genel hatlarının idrak edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden alanın doğal 
ve kültürel yapısı incelenmiştir.
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Şekil 3. Kartal ilçesi uydu görüntüsü ve konumu

Şekil 4. Kartal ilçesi topoğrafyası

Çalışma Alanının Lokasyonu

Kartal ilçesi Şekil 3’te görüleceği üzere İstanbulda’ki 39 ilçeden biri olup, Anadolu yakasında bulunan, 3840 
ha’lık bir araziye sahip olan ve Marmara Denizi kıyısında konumlanan bir ilçedir (MEP, 2016).

 Kartal ilçesi, kuzeyinde Sancaktepe, batısında Maltepe, kuzeydoğusunda Sultanbeyli ile doğusunda Pendik 
ile çevrelenmiştir.

Çalışma Alanının Doğal Yapısı

Topoğrafya bakımından; Şekil 4’te görüleceği üzere güneyde Marmara Denizi seviyesinden kuzeyde Ay-
dos Tepesine doğru yükselen bir topoğrafyaya sahiptir. Aydos ve Dragos tepeleri arasında rüzgar akımı bu-
lunmaktadır. Eğim bakımından; kuzeydoğu yönüne doğru yükselmekte olup genel anlamda düze yakın bir 
eğim bulunmaktadır. Alanın yalnızca %3’ündeki eğim %20-32 civarındadır bu alanlar da Aydos, Yakacık ve 
Dragos yükseltilerinin bulunduğu alanlardır. Jeoloji bakımından; Kartal ilçesinde Volkanit ve Magmatikler, 
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Ordovisiyen-Alt Silüriyen Yaşlı Kaya Birimleri, Silüriyen Alt Devoniyen Yaşlı Kaya Birimleri, Devoniyen 
Karbonifer Yaşlı Çökeller, Post – Tektonik çökellerin hakim olduğu görülmektedir.  Mikrobölgeleme çalışma-
ları çalışma alanının zemin açısından risk içerdiği noktaları da ortaya çıkarmıştır. Örneğin; çalışma alanının 
kimi bölgelerinde Devoniyen zamana ait kireç taşlarından oluşan kaya örnekleri bulunmaktadır. Şekil 5’te 
görüleceği üzere bu bölgelerde kayalar kimyasal aşınım yaşamaya elverişli olduğu için yerleşime uygun olma-
maktadır (AİGM, 2005).

Şekil 5. Kireçtaşı aşınım tabakaları (Tuğrul, 2000)

Çalışma alanının çeşitli bölgelerinde ise karstlaşma oluşumuna ve deprem halinde sıvılaşmaya imkân tanıya-
cak alanlar bulunmaktadır. Depremsellik bakımından; jeolojik risk taşıyan alanlar daha çok alanın denize ba-
kan yamaçlarda ve kıyı alanlarında bulunmaktadır. Bu bölgede jeolojik yapı daha çok alüvyon özellik gösterdi-
ği için risk içeren durumdadır. Kartal ilçesinin tamamı 1. Derece deprem riski taşıyan bölgede yer almaktadır. 
Toprak bakımından; Kırmızı Renkli Akdeniz Toprakları ile Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları olarak iki 
adet büyük toprak grubu mevcuttur. İklim bakımından; coğrafi konum ile fiziki coğrafya nitelikleri sebebiyle 
aynı enlemdeki yerleşimlere nazaran farklı bir iklimsel yapı göstermektedir. İlçede Karadeniz’in yağışlı iklimi 
ve Akdeniz’in ılıman iklimi arasında geçişler mevcuttur. Hakim rüzgar yönü ve rüzgarın en şiddetli geldiği yön 
olan güneybatıdan gelen lodos rüzgarı alana hakimiyet kurmaktadır.

Çalışma Alanının Kültürel Yapısı

Nüfus olarak; 2015 TÜİK verileri baz alınarak Kartal ilçesinde nüfus 457.552 kişidir. Kartal’ın nüfusunda 
2009-2015 arasında %6 artış saptanmaktadır. Bu artış yıllık ortalama 4.312 kişiye denk gelmektedir. Kartal’ın 
nüfusunun %50,3’ü kadın, %49,7’si erkektir. Kartal’da 19 yaş altı nüfus 93.827, 65 yaş üstü nüfus 32.677’dir 
(MEP, 2016). Yapı bakımından; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü 
ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilere göre; 54352 adet yapının riskli olduğu tespit edilen miktarı 
3307’dir. Yaklaşık olarak yapıların %6’sı riskli konumdadır. Eğitim bakımından; İlçede hizmet veren 239 
adet okul ve eğitim kurumu ile belediyeye ait olan 11 adet Çocuk Gelişim Merkezi vardır (MEP, 2016). Sağlık 
birimleri bakımından; İlçe’de 4 adet devlet hastanesi, 3 adet özel hastane, 28 adet aile sağlık merkezi, 1 adet 
çocuk sağlığı ve aile planlama merkezi, 1 adet verem savaş dispanseri, 6 adet acil yardım istasyonu, 3 adet 
diyaliz merkezi, 2 adet kan merkezi, 1 adet ağız diş sağlığı merkezi, 15 adet özel tanı tedavi merkezi ve 13 
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adet ağız ve diş sağlığı polikliniği vatandaşlara hizmet vermektedir (MEP, 2016). Yeşil alanlar bakımından; 
Kartla ilçesinde bulunan park adeti 162’dir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı Aydos Ormanı dahil edilirse 
19m², edilmez ise 1,4m²’dir (MEP, 2016). 

Şekil 6. Mahallelere göre risk puanlaması sonucu

Şekil 7. Mahallelere göre deprem risk haritası

Yukarıda bahsi geçen doğal ve kültürel yapının alt başlıkları olan 15 adet veri setinin sayısallaştırılarak harita 
haline getirilmesi ile mahalle ölçeğine göre her alt başlık için risk puanlaması yapılmıştır. Bu puanların toplamı 
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Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu veriler; mahallelere göre bina sayısı, mahallelere göre riskli bina sayısı, mahal-
lelere göre bina kat yüksekliği oranı, mahallelere göre nüfus yoğunluğu, mahallelere göre park ve rekreasyon 
alanı miktarı, mahallere göre sağlık birimi miktarı, mahallelere göre ortalama eğimli arazi oranı, mahallelere 
göre şev duraysızlığı oranı, mahallelere göre yumuşak zemin alanı oranı, mahallelere göre yapay dolgu alanı 
oranı, mahallelere göre alüvyon arazi oranı, mahallere göre ayrışmış kayaç oranı, mahallelere göre sıvılaşma 
oranı, mahallelere göre karstlaşma oranı, mahallelere göre tsunami ihtimali oranı’dır. 

Deprem zararlarından korunma kapsamında düşünülerek hazırlanan ağırlıklı çakıştırma haritası sonucunda 
ortaya çıkan en riskli mahalleler Şekil 7’de görüleceği gibi; Orhantepe, Cevizli, Karlıktepe, Yakacık Yeni ve 
Yakacık Çarşı mahalleleridir. Aralarından en yüksek riskli mahalle ise Orhantepe Mahallesi olmuştur. Bu ma-
hallede Şubat ayında çöken bina ile 21 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren vahim olay sonucunda 
dönüşüm süreci başlamıştır.

Şekil 8. Orhantepe mahallesi toplanma alanları yeterlilik analizi

Çalışmanın ilk aşaması olan mahallelere göre deprem risk haritasının hazırlanmasından sonra ikinci aşama 
olarak en riskli mahalle olarak belirlenen Orhantepe mahallesindeki toplanma alanlarının belirli kriterlere göre 
incelenerek yeterlilikleri tespit edilecektir. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile yapılan görüşme-
lerden öğrenilen veriler sonucu Orhantepe mahallesinde toplam 2 adet toplanma alanı bulunmaktadır. Bunlar; 
Şekil 8’de çeşitli analizlerin de görülebileceği üzere; 2370 m² büyüklüğündeki Necip Fazıl Kısakürek Parkı ve 
yaklaşık 1100m² büyüklüğünde Dragos Parkı’dır.

SONUÇ

Orhantepe mahallesinde bulunan iki adet park için yapılan yeterlilik analizleri aşağıdaki gibidir;

1) Ulaşılabilirlik; toplanma alanlarının çevresindeki 200 metrelik çap (15 dakika yürüme mesafesi) içerisin-
de kalan yapısal alanlar sınırlıdır. Tüm mahalleyi kapsamamaktadır.



203

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

2) Kullanılabilirlik ve çok işlevlilik; deprem öncesinde toplanma alanları park alanları olarak rekreasyonel 
işleve sahiptir. Deprem esnası ve sonrasında ise toplanma alanı olarak kullanılabilir haldedir. Fakat deprem 
esnasında önemli kriterlerden biri de toplanma alanının yakınlarında bir sağlık birimi bulunmasıdır. En ya-
kın sağlık birimi olan Özel Vera Hastanesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı’na kuş uçuşu ortalama 530 metre 
uzaklıkta iken, Dragos Parkı’na ise kuş uçuşu ortalama 800 metre uzaklıktadır. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek 
Parkına ortalama 15 metre uzaklıkta olan Oral Apartmanı zemin üstü 8 kat olduğu için risk oluşturmaktadır.

3) Yol aksları ile bağlantı; iki park da ana yollara yakın noktalarda bulunmaktadır. Fakat Necip Fazıl Kısa-
kürek parkının etrafı yüksek katlı yapısal alanlarla daha çok çevrili olduğu için Dragos Parkı’na oranla 
sirkülasyon sağlanabilmesi açısından daha riskli bir yapıya sahiptir.

4) Mülkiyet; iki park da kamuya aittir. Mülkiyet sorunu bulunmamaktadır.

5) Alansal büyüklükler; (JICA & IBB, 2002)’de belirtilen açık ve yeşil alan standartına göre kişi başına 
düşün brüt alan toplanma alanlarında minimum 1,5 m² olmalıdır. Orhantepe Mahallesinin nüfusu 2018 
verilerine göre 29334’tür. Bu standarta göre Orhantepe Mahallesindeki toplanma alanlarının minimum 
44001m² olmalıdır. Fakat Necip Fazıl Kısakürek Parkı 2370m², Dragos Parkı yaklaşık 1100m²’dir. Top-
lamda 3470m²’lik toplanma alanı mahalle nüfusunun yaklaşık %8’ine yetebilecek durumdadır.

Tüm bunlardan yola çıkılarak mevcut toplanma alanlarının yetersiz oldukları belirlenmiştir. Sonuç ve öneriler 
şu şekilde verilebilir;

•	 Kent planlaması yapılırken özellikle kentsel dönüşümün gerçekleştiği Orhantepe Mahallesi gibi alanlarda 
şehir planlama plancıları  ve peyzaj planlama mimarları disiplinleri koordine çalışmalıdır.

•	 Deprem riski hesaplanırken, sadece yapı stokunun risklilik oranı değil, doğal ve kültürel bileşenler de 
değerlendirilerek risk azaltma çalışmalarında daha başarılı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Afet yönetiminin 
bir bütün olarak düşünülmesi ve bu süreçteki tüm eksikliklerin afet gerçekleşmeden önce giderilerek, ha-
zırlık ve risk önleme gibi aşamalar tamamlanılmalıdır.

•	 Toplanma alanları planlanması yapılırken de yine doğal ve kültürel bileşenler hesaba katılmalıdır. Mevcut 
alanların risklilik durumu da bu bileşenlere göre değerlendirilmelidir.

•	 Açık ve yeşil alan kavramları planlanmasında, açık ve yeşil alan standartları göz ardı edilmemeli, kamu 
kurum ve kuruluşları ilgili konuda daha titiz davranmalıdır. Yeşil alan sistemleri kurularak hem afet öncesi 
hem de afet sonrası aşamada daha işlevli açık ve yeşil alan kullanımları sağlanmalıdır.

•	 Toplanma alanları ise uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanılmalı ve planlanmalıdır. Bu standart-
lara uygun olmayan alanların geliştirilmesi-iyileştirilmesi elzemdir.

•	 Artan nüfus ve yapı stoklarının engellenemediği İstanbul kenti, deprem gerçeğiyle karşı karşıya iken, 
nüfusu ve yapısal alanları sınırlandırıp, deprem riskini azaltacak yeşil alan niteliğini iyileştirecek olan 
sistemler iyi bir şehir planlama ve peyzaj çalışması planlama ile gerçekleşecektir.
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Öz: Bu araştırmanın amacı 2006-2019 yılları arasındaki fiyat endekslerinin incelenmesidir. Bu araştırma üre-
tici fiyat endeksine ilişkin 2006-2019 arası Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılarak yapılmıştır. Bu 
araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Koreasyon, Birim kök, 
Granger nedensellik, Regresyon ve Eşlenik örneklem t-testianalizleri sonucunda fiyat endeksleri değişkenleri 
arasındaki ilişkinin varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Çalışma sonunda üretici fiyat endek-
si ile en yüksek korelasyonun ara malı fiyat endeksi ile olduğu, dayanıklı tüketim malları endeksi ile arasında 
%94, Dayanıksız tüketim malı endeksi ile %98, Enerji endeksi ile arasında %90, Sermaye malları endeksi 
ile arasında ise %98 lik yüksek derece korelasyon bulunmuştur. Dayanıklı tüketim malı ve ara mallar fiyat 
endeksleri arasında nedensellik ilişkisi bulunduğu, ara malları fiyat endeksinin; dayanıksız tüketim malları, 
enerji fiyat endeksinin, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin, 
sermaye malları fiyat endeksinin, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin, üretici fiyat endeksinin, dayanıklı 
tüketim malları fiyat endeksinin, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin, enerji fiyat endeksinin, üretici 
fiyat endeksinin de, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin nedeni olduğu bulunmuştur. Ayrıca ara malları 
fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 0.99 birimlik artışa, dayanıklı tüketim malları 
fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 1.32 birimlik artışa, dayanıksız tüketim malları 
fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 1.10 birimlik artışa, enerji fiyat endeksindeki bir 
birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 0.70 birimlik artışa ve sermaye malları fiyat endeksindeki bir birimlik 
artışın, üretici fiyat endeksinde 1.17 birimlik artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiyat, Endeks, Üretici

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Fiyat indeks analizi birçok açıdan kullanılan bir yöntemdir. Bunlar tüketici fiyat endeksi ve  tüketici güven 
endeksi şeklinde ifade edilebilir (Tunalı ve Özkan, 2016). 

Ulusal ve Ulusalararası anlamda tüketicinin güven duyması ve bu yönde psikolojik anlamda rahatlaması için 
fiyat ile güven endeksinin belirli zaman dilimlerinde yayınlanması önemlidir (Kotana, 1968). 

Genel anlamda tüketici açısından fiyat endeksi ister güven ister fiyat fark etmeksizin birey ve toplumlar açısın-
dan enflasyon kavramını akıllara getirmektedir (Görmüş ve Güneş, 2009). 
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Tüketicinin ve tüketicilerin güven ile geleceğe ilişkin ekonomik güven algılarının bilimsel anlamda belirli bir 
temel üzerine oturtularak piyasa açısından da hareketliliğin güven kavramı çerçevesinde hayata geçirilmesi 
adına güven endeksi ile fiyat endeksinin önemi oldukça fazladır (Roos, 2008). 

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Fiyat endeksi değişenlerinin arasında ilişki bulunmamaktadır. 

H2: Fiyat endeksi değişkenleri, birim kök içermemektedir.

H3: Fiyat endeksi değişkenleri arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

H4: Üretici fiyat endeksi ile ara malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

H5: Üretici fiyat endeksi ile dayanıklı tüketim malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

H6: Üretici fiyat endeksi ile dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

H7: Üretici fiyat endeksi ile enerji fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

H8: Üretici fiyat endeksi ile sermaye malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

H9: Fiyat endeksi değişkenlerinin ortalamaları birbirinden farklıdır.

UYGULAMA VE ANALİZLER

GRUP İSTATİSTİKLERİ

Değişkenlerin tanımları

ARM. (Ara Malı)

DLT. (Dayanıklı Tüketim Malı)

DZT. (Dayanıksız Tüketim Malı)

ENJ. (Enerji)

SEM. (Sermaye Malı)

UFE. (Üretici Fiyat Endeksi)



207

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 1. Grup İstatistikleri

 ARM DLT DZT ENJ SEM UFE

Mean 192 146 172 269 164 192

Median 197 138 162 276 156 190

 Maximum 283 206 250 366 236 274

 Minimum 121 105 117 145 117 124

Std, Dev, 42 25 40 66 32 42

Skewness 0,188542 0,801836 0,477928 -0,32332 0,517776 0,140117

Kurtosis 2 3 2 2 2 2

       

Jarque-Bera 9 14 11 11 10 9

Probability 0,012359 0,000762 0,004642 0,005002 0,005444 0,012387

       

Sum 25311,5 19249,3 22750,49 35562,22 21673,65 25313,75

SumSq, Dev, 230256,7 79953,45 207413,9 574889,3 135303,5 228635,7

       

Observations 132 132 132 132 132 132

KORELÂSYON ANALİZİ

H1:Fiyat endeksi değişenlerinin arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Yapılan korelâsyon analizine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 

Üretici fiyat endeksine ilişkin korelasyonlar incelendiğinde;

- En yüksek korelasyon Ara malı fiyat endeksi olduğu belirlenmiştir. Bu iki değişen arasındaki korelasyon 
%99 çıkmıştır.

- Diğer değişkenler ile arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde, Dayanıklı tüketim malları endeksi 
ile arasında %94, Dayanıksız tüketim malı endeksi ile %98, Enerji endeksi ile arasında %90, Sermaye 
malları endeksi ile arasında ise %98 lik yüksek derece korelasyon bulunmuştur.
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Tablo 2. Korelasyon Analizi

 ARM DLT DZT ENJ SEM UFE
ARM -      
DLT 0,95548 -     
DZT 0,98041 0,96885 -    
ENJ 0,89761 0,75812 0,84021 -   
SEM 0,98103 0,97786 0,99209 0,83460 -  
UFE 0,99636 0,94869 0,98618 0,90917 0,98218 -

BİRİM KÖK ANALİZİ

H2:Fiyat endeksi değişkenleri, birim kök içermemektedir.

Yapılan birim kök testlerine göre; olasılık değerinin 0.05 güven aralığından yüksek çıkması sebebiyle temel 
hipotezin kabul edilebileceği anlaşılmıştır. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz 
çıkmıştır dolayısıyla ileri analizlerde bu değişkenlerin kullanılması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır. 

Tablo 3. Birim kök analizi

Panel unitroot test: Summary 
Series:  ARM
Sample: 2006M01 2019M10
Exogenousvariables: Individualeffects
User-specifiedlags: 0
Newey-West automaticbandwidthselectionandBartlettkernel
Balancedobservationsforeach test 

Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unitroot (assumescommonunitrootprocess) 
Levin, Lin &Chu t*  2.07824  0.9812  1  131

Null: Unitroot (assumesindividualunitrootprocess) 
Im, PesaranandShin W-stat  3.06794  0.9989  1  131
ADF - FisherChi-square  0.00530  0.9974  1  131
PP - FisherChi-square  0.02221  0.9890  1  131

** ProbabilitiesforFishertestsarecomputedusing an asymptoticChi
        -squaredistribution. Allothertestsassumeasymptoticnormality.
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GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

H3:Fiyat endeksi değişkenleri arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, bazı olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu 
ve H0 hipotezinin retetmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla bu değişkenler arasında nedensellik ilişkisi 
aranacaktır.  

- Dayanıklı tüketim malı ve Ara mallar fiyat endeksleri arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

- Ara malları fiyat endeksi, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

- Ara malları fiyat endeksi, enerji fiyat endeksinin nedenidir.

- Ara malları fiyat endeksi, Üretici fiyat endeksinin nedenidir.

- Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

- Sermaye malları fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

- Üretici fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

- Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi, enerji fiyat endeksinin nedenidir.

- Üretici fiyat endeksi, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

Tablo 4. Nedensellik Analizi

PairwiseGrangerCausalityTests    
Sample: 2006M01 2019M10    
Lags: 2    
    
NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob, 
    
 DLT does not GrangerCause ARM 130 5 0,0112
 ARM does not GrangerCause DLT  7 0,0016
    
 DZT does not GrangerCause ARM 130 2 0,0919
 ARM does not GrangerCause DZT  3 0,0449
    
 ENJ does not GrangerCause ARM 130 0,74354 0,4775
 ARM does not GrangerCause ENJ  4 0,0153
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 SEM does not GrangerCause ARM 130 2 0,11
 ARM does not GrangerCause SEM  2 0,1664
    
 UFE does not GrangerCause ARM 130 1 0,2571
 ARM does not GrangerCause UFE  4 0,0184
    
 DZT does not GrangerCause DLT 130 3 0,0485
 DLT does not GrangerCause DZT  2 0,1263
    
 ENJ does not GrangerCause DLT 130 2 0,2125
 DLT does not GrangerCause ENJ  0,31295 0,7319
    
 SEM does not GrangerCause DLT 130 7 0,0012
 DLT does not GrangerCause SEM  0,94591 0,3911
    
 UFE does not GrangerCause DLT 130 5 0,0082
 DLT does not GrangerCause UFE  3 0,0669
    
 ENJ does not GrangerCause DZT 130 1 0,2819
 DZT does not GrangerCause ENJ  3 0,0377
    
 SEM does not GrangerCause DZT 130 2 0,1802
 DZT does not GrangerCause SEM  3 0,0655
    
 UFE does not GrangerCause DZT 130 1 0,3011
 DZT does not GrangerCause UFE  3 0,0787
    
 SEM does not GrangerCause ENJ 130 1 0,2959
 ENJ does not GrangerCause SEM  0,04409 0,9569
    
 UFE does not GrangerCause ENJ 130 4 0,014
 ENJ does not GrangerCause UFE  2 0,137
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 UFE does not GrangerCause SEM 130 0,646 0,5259
 SEM does not GrangerCause UFE  0,56372 0,5705

REGRESYON ANALİZİ

H4:Üretici fiyat endeksi ile ara malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

Üretici fiyat endeksi ile ara malları fiyat endeksinin bir arada incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu 
sonuçlar elde edilmiştir. Ara malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 0.99 birim-
lik artışa neden olmaktadır.

Tablo 5. Regresyon analizi 1
DependentVariable: UFE

Method: Panel LeastSquares

Sample: 2006M01 2019M10

Periodsincluded: 132

Cross-sectionsincluded: 1

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ARM 0.999761 0.001586 630.4193 0.0000

R-squared 0.992674     Meandependent var 191.7708

Adjusted R-squared 0.992674     S.D. dependent var 41.77692

S.E. of regression 3.575709     Akaikeinfocriterion 5.393751

Sumsquaredresid 1674.926     Schwarzcriterion 5.415591

Loglikelihood -354.9876     Hannan-Quinncriter. 5.402626

Durbin-Watson stat 0.145901

H5:Üretici fiyat endeksi ile dayanıklı tüketim malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.



212

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Üretici fiyat endeksi ile dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin bir arada incelendiği regresyon analizine 
bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Dayanıklı tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üreti-
ci fiyat endeksinde 1.32 birimlik artışa neden olmaktadır.

Tablo 6. Regresyon analizi 2
DependentVariable: UFE

Method: Panel LeastSquares

Sample: 2006M01 2019M10

Periodsincluded: 132

Cross-sectionsincluded: 1

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLT 1.323058 0.008811 150.1539 0.0000

R-squared 0.871571     Meandependent var 191.7708

Adjusted R-squared 0.871571     S.D. dependent var 41.77692

S.E. of regression 14.97161     Akaikeinfocriterion 8.257736

Sumsquaredresid 29363.54     Schwarzcriterion 8.279575

Loglikelihood -544.0106     Hannan-Quinncriter. 8.266610

Durbin-Watson stat 0.032586

H6:Üretici fiyat endeksi ile dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

Üretici fiyat endeksi ile dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin bir arada incelendiği regresyon analizine 
bakıldığında şu sonuçlar elde edilmiştir. Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üre-
tici fiyat endeksinde 1.10 birimlik artışa neden olmaktadır.
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Tablo 7. Regresyon analizi 3
DependentVariable: UFE

Method: Panel LeastSquares

Sample: 2006M01 2019M10

Periodsincluded: 132

Cross-sectionsincluded: 1

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DZT 1.108787 0.003712 298.7213 0.0000

R-squared 0.967410     Meandependent var 191.7708

Adjusted R-squared 0.967410     S.D. dependent var 41.77692

S.E. of regression 7.541860     Akaikeinfocriterion 6.886362

Sumsquaredresid 7451.235     Schwarzcriterion 6.908201

Loglikelihood -453.4999     Hannan-Quinncriter. 6.895236

Durbin-Watson stat 0.064141

H7:Üretici fiyat endeksi ile enerji fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

Üretici fiyat endeksi ile enerji fiyat endeksinin bir arada incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu so-
nuçlar elde edilmiştir. Enerji fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 0.70 birimlik artışa 
neden olmaktadır.
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Tablo 8. Regresyon analizi 4
DependentVariable: UFE

Method: Panel LeastSquares

Sample: 2006M01 2019M10

Periodsincluded: 132

Cross-sectionsincluded: 1

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ENJ 0.703978 0.006133 114.7800 0.0000

R-squared 0.781111     Meandependent var 191.7708

Adjusted R-squared 0.781111     S.D. dependent var 41.77692

S.E. of regression 19.54558     Akaikeinfocriterion 8.790922

Sumsquaredresid 50045.89     Schwarzcriterion 8.812762

Loglikelihood -579.2009     Hannan-Quinncriter. 8.799797

Durbin-Watson stat 0.068858

H8:Üretici fiyat endeksi ile sermaye malları fiyat endeksi arasında ilişki bulunmamaktadır.

Üretici fiyat endeksi ile sermaye malları fiyat endeksinin bir arada incelendiği regresyon analizine bakıldı-
ğında şu sonuçlar elde edilmiştir. Sermaye malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksin-
de 1.17 birimlik artışa neden olmaktadır.
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Tablo 9. Regresyon analizi 5
DependentVariable: UFE

Method: Panel LeastSquares

Sample: 2006M01 2019M10

Periodsincluded: 132

Cross-sectionsincluded: 1

Total panel (balanced) observations: 132

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SEM 1.171936 0.004459 262.8332 0.0000

R-squared 0.957920     Meandependent var 191.7708

Adjusted R-squared 0.957920     S.D. dependent var 41.77692

S.E. of regression 8.569820     Akaikeinfocriterion 7.141917

Sumsquaredresid 9620.877     Schwarzcriterion 7.163757

Loglikelihood -470.3665     Hannan-Quinncriter. 7.150792

Durbin-Watson stat 0.041640

H9:Fiyat endeksi değişkenlerinin ortalamaları birbirinden farklıdır.

Fiyat endeksleri arasındaki ortalamalara bakıldığında, yalnızca ara mallar fiyat endeksi ile üretici fiyat en-
deksinin ortalamaları arasında bir farklılık bulunurken, diğer endekslerin ortalamaları ile üretici fiyat endeksi 
ortalaması arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamaktadır. 

Tablo 10. Eşlenik örneklem t-testi t df Sig. 
(2-tailed)

Pair 1 UFE - ARM .055 131 .956

Pair 2 UFE - DLT 26.479 131 .000

Pair 3 UFE - DZT 31.587 131 .000

Pair 4 UFE - ENJ -26.877 131 .000

Pair 5 UFE - SEM 26.704 131 .000



216

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

SONUÇ 

- Üretici fiyat endeksi ile en yüksek korelasyon Ara malı fiyat endeksi olduğu belirlenmiştir. Bu iki deği-
şen arasındaki korelasyon %99 çıkmıştır.Diğer değişkenler ile arasındaki korelasyon değerleri incelen-
diğinde, Dayanıklı tüketim malları endeksi ile arasında %94, Dayanıksız tüketim malı endeksi ile %98, 
Enerji endeksi ile arasında %90, Sermaye malları endeksi ile arasında ise %98 lik yüksek derece kore-
lasyon bulunmuştur.

- Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz çıkmıştır dolayısıyla ileri analizler-
de bu değişkenlerin kullanılması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır.

- Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakıldığında 

•	 Dayanıklı tüketim malı ve Ara mallar fiyat endeksleri arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi bulunmakta-
dır.

•	 Ara malları fiyat endeksi, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

•	 Ara malları fiyat endeksi, enerji fiyat endeksinin nedenidir.

•	 Ara malları fiyat endeksi, Üretici fiyat endeksinin nedenidir.

•	 Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

•	 Sermaye malları fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

•	 Üretici fiyat endeksi, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

•	 Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksi, enerji fiyat endeksinin nedenidir.

•	 Üretici fiyat endeksi, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin nedenidir.

- Ara malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 0.99 birimlik artışa neden ol-
maktadır.

- Dayanıklı tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 1.32 birimlik 
artışa neden olmaktadır.

- Dayanıksız tüketim malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 1.10 birimlik 
artışa neden olmaktadır.

- Enerji fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 0.70 birimlik artışa neden olmakta-
dır.

- Sermaye malları fiyat endeksindeki bir birimlik artış, üretici fiyat endeksinde 1.17 birimlik artışa neden 
olmaktadır.
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- Yalnızca ara mallar fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksinin ortalamaları arasında bir farklılık bulunur-
ken, diğer endekslerin ortalamaları ile üretici fiyat endeksi ortalaması arasında istatistiksel olarak bir 
farklılık bulunmamaktadır.
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OTOMOBİL SATIŞLARI VE SATIŞLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Mustafa TALAS1, Giray Saynur DERMAN2, Ayhan AYTAÇ3, Murat KORKMAZ4
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4Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı otomobil satışlarını etkileyen unsurların incelenmesidir. Bu araştırma TUIK-Haber 
Bulteni / Motorlu Kara Taşıtları verileri baz alınarak yapılmıştır. Değişkenler 2002-2019 arasındaki dönem 
için belirlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan reg-
resyon ve korelasyon analizleri sonucunda işgücünü en çok etkileyen faktörler belirlenmiştir. Çalışma sonunda 
her yıl toplam araç satışında bir önceki yıla göre 2.1 milyonluk bir artışın, otomobil satışında bir önceki yıla 
göre 1.1 milyonluk bir artışın, her yıl otobüs satışında bir önceki yıla göre 27 binlik bir artışın, her yıl mini-
büs satışında bir önceki yıla göre 52 binlik bir artışın gerçekleşeceği saptanmış ve otomobil satışları ile LPG 
satışları, benzin satışları ve dizel satışları arasında nedensellik bulunduğu tespit edilmiştir. Benzinli otomobil 
satışlarının toplam otomobil satışlarını 2,17 birim etkilediği, LPG’li otomobil satışlarının toplam otomobil 
satışlarını 2,63 birim etkilediği, dizel otomobil satışlarının toplam otomobil satışlarını 4,15 birim artırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır..

Anahtar Kelimeler: Otomobil, Satış, Yakıt

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde artık zorunlu bir ihtiyaç haline gelen otomobil ve türevleri, tüketici açısından birçok açıdan de-
ğerlendirilerek alınan bir tüketim malzemesidir. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve tüketim 
alanındaki değişimler tüketicinin otomobil tüketimi konusundaki tercihlerini de farklılaştırmakta ve etkile-
mektedir.6

“Otomobil Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı %82,35 
artışla 41.992 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet 
oldu.” 7

Ekonomik anlamda tüketici alışkanlıkları sürekli değişim ve diğişiklik göstermektedir.8 Tüketici tutum ve 
davranışlarını etkileyen ekonomik süreç tüketim faktörlerini etkilemekle birlikte diğer tüketim materyal ile 
enstrümanlarına da etki etmektedir. Bu durum pazar daralması ile tüketim arzının azalmasına neden olmaktadır 
(Odabaşı, 2002). 

6  https://www.cnnturk.com/ekonomi/otomobil-satislari-eylul-ayinda-rekor-duzeyde-artti
7  https://www.cnnturk.com/ekonomi/otomobil-satislari-eylul-ayinda-rekor-duzeyde-artti
8  Auto Show Dergisi, Sayı: 3, 21 Ocak 2003, s.42



219

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Son yıllarda yaşanan bazı iktisadi ve ekonomik anlamdaki  daralma ile krizler otomobil satışlarındaki azalış 
üzerinde etkili olmuştur (Arslan, 1992). 

Yaşanan kriz ve sosyal değişim tüketicinin tüketim anlaylışı ile kültürü üzerinde etkilidir. Bu durum otomobil 
sektörü olmakla birlikte birçok farklı sektör üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir ( Kabasakal, 
1989). 

Araştırmanın Hipotezleri

ü H0: Toplam araç satışları trendsellik göstermemektedir.

ü H0: Otomobil satışları trendsellik göstermemektedir.

ü H0: Otobüs satışları trendsellik göstermemektedir.

ü H0: Minibüs satışları trendsellik göstermemektedir.

ü H0: Yakıt cinsine göre dağılım ile otomobil satışları arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

ü H0: Yakıt tiplerine göre otomobil satışları bağımsızdır.

REGRESYON ANALİZİ

H0:Toplam araç satışları trendsellik göstermemektedir.

Toplam araç satışının yıllar itibarıyla nasıl değiştiğini ve gelecek yıllarda nasıl olacağını öngören modele 
göre; her yıl toplam araç satışında bir önceki yıla göre 2.1 milyonluk bir artış gerçekleşecektir.
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Tablo 1. Toplam araç satışı regresyon
DependentVariable: TOPLAM

Method: LeastSquares

Sample: 2004 2019

Includedobservations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

@TREND 2177873. 256218.4 8.500065 0.0000

R-squared -2.746780     Meandependent var 14910561

Adjusted R-squared -2.746780     S.D. dependent var 2977532.

S.E. of regression 5763491.     Akaikeinfocriterion 34.05164

Sumsquaredresid 3.65E+14     Schwarzcriterion 34.09205

Loglikelihood -203.3098     Hannan-Quinncriter. 34.03668

Durbin-Watson stat 0.056815

H0:Otomobil satışları trendsellik göstermemektedir.

Otomobil satışının yıllar itibarıyla nasıl değiştiğini ve gelecek yıllarda nasıl olacağını öngören modele göre; 
her yıl otomobil satışında bir önceki yıla göre 1.1 milyonluk bir artış gerçekleşecektir.
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Tablo 2. Otomobil satışı regresyon
DependentVariable: OTO

Method: LeastSquares

Sample: 2004 2019

Includedobservations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

@TREND 1116065. 128198.1 8.705787 0.0000

R-squared -2.257500     Meandependent var 7603005.

Adjusted R-squared -2.257500     S.D. dependent var 1597771.

S.E. of regression 2883744.     Akaikeinfocriterion 32.66673

Sumsquaredresid 9.15E+13     Schwarzcriterion 32.70714

Loglikelihood -195.0004     Hannan-Quinncriter. 32.65177

Durbin-Watson stat 0.058766

H0:Otobüs satışları trendsellik göstermemektedir.

Otobüs satışının yıllar itibarıyla nasıl değiştiğini ve gelecek yıllarda nasıl olacağını öngören modele göre; her 
yıl otobüs satışında bir önceki yıla göre 27binlik bir artış gerçekleşecektir.
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Tablo 3. Otobüs satışı regresyon
DependentVariable: OTOB

Method: LeastSquares

Sample: 2004 2019

Includedobservations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

@TREND 27672.58 4144.168 6.677476 0.0000

R-squared -13.214908     Meandependent var 199237.5

Adjusted R-squared -13.214908     S.D. dependent var 24725.24

S.E. of regression 93220.75     Akaikeinfocriterion 25.80298

Sumsquaredresid 9.56E+10     Schwarzcriterion 25.84339

Loglikelihood -153.8179     Hannan-Quinncriter. 25.78802

Durbin-Watson stat 0.067130

H0:Minibüs satışları trendsellik göstermemektedir.

Minibüs satışının yıllar itibarıyla nasıl değiştiğini ve gelecek yıllarda nasıl olacağını öngören modele göre; 
her yıl minibüs satışında bir önceki yıla göre 52binlik bir artış gerçekleşecektir.
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Tablo 4. Minibüs satışı regresyon
DependentVariable: MINI

Method: LeastSquares

Sample: 2004 2019

Includedobservations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

@TREND 52747.75 8232.999 6.406870 0.0001

R-squared -27.673342     Meandependent var 384271.5

Adjusted R-squared -27.673342     S.D. dependent var 34585.51

S.E. of regression 185196.7     Akaikeinfocriterion 27.17588

Sumsquaredresid 3.77E+11     Schwarzcriterion 27.21629

Loglikelihood -162.0553     Hannan-Quinncriter. 27.16092

Durbin-Watson stat 0.053858

 
GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

H0:Yakıt cinsine göre dağılım ile otomobilsatışları arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, bazı prob değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu ve 
H0 hipotezinin kabul ret etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla kadın istatistikleri arasında nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır.  

•	 Otomobil satışları ile LPG satışları arasında nedensellik bulunmaktadır.

•	 Otomobil satışları ile Dizel satışları arasında nedensellik bulunmaktadır.

•	 Otomobil satışları ile Benzin satışları arasında nedensellik bulunmaktadır.
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Tablo 5. Granger nedensellik analizi
PairwiseGrangerCausalityTests

Sample: 2004 2019

Lags: 2

 NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 LPG does not GrangerCause OTO  10  5.83694 0.0492

 OTO does not GrangerCause LPG  13.5792 0.0095

 DIZ does not GrangerCause OTO  10  5.45997 0.0553

 OTO does not GrangerCause DIZ  8.06674 0.0272

 BENZ does not GrangerCause OTO  10  10.6170 0.0159

 OTO does not GrangerCause BENZ  3.39201 0.1173

H0:Yakıt tiplerine göre otomobil satışları bağımsızdır.

Yakıt tiplerine göre otomobil satışlarına bakıldığında, benzinli otomobil satışlarının toplam otomobil satışla-
rını 2,17 birim etkilediği, LPG’li otomobil satışlarının toplam otomobil satışlarını 2,63 birim etkilediği, dizel 
otomobil satışlarının toplam otomobil satışlarını 4,15 birim artırmaktadır.

Tablo 6. Yakıt tipi regresyon
DependentVariable: OTO

Method: LeastSquares

Sample: 2004 2019

Includedobservations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

BENZ 2.179351 0.218925 9.954791 0.0000

R-squared -1.567904     Meandependent var 7603005.

Adjusted R-squared -1.567904     S.D. dependent var 1597771.

S.E. of regression 2560377.     Akaikeinfocriterion 32.42886
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Sumsquaredresid 7.21E+13     Schwarzcriterion 32.46927

Loglikelihood -193.5732     Hannan-Quinncriter. 32.41390

Durbin-Watson stat 0.072191

DependentVariable: OTO

Method: LeastSquares

Sample: 2004 2019

Includedobservations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LPG 2.639678 0.160955 16.40012 0.0000

R-squared -0.009848     Meandependent var 7603005.

Adjusted R-squared -0.009848     S.D. dependent var 1597771.

S.E. of regression 1605619.     Akaikeinfocriterion 31.49557

Sumsquaredresid 2.84E+13     Schwarzcriterion 31.53598

Loglikelihood -187.9734     Hannan-Quinncriter. 31.48061

Durbin-Watson stat 0.083358

DependentVariable: OTO

Method: LeastSquares

Sample: 2004 2019

Includedobservations: 12

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DIZ 4.157505 0.476176 8.731022 0.0000

R-squared -2.241068     Meandependent var 7603005.

Adjusted R-squared -2.241068     S.D. dependent var 1597771.

S.E. of regression 2876462.     Akaikeinfocriterion 32.66168

Sumsquaredresid 9.10E+13     Schwarzcriterion 32.70208
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Loglikelihood -194.9701     Hannan-Quinncriter. 32.64671

Durbin-Watson stat 0.057420

SONUÇ 

•	 Her yıl toplam araç satışında bir önceki yıla göre 2.1 milyonluk bir artış gerçekleşecektir.

•	 Her yıl otomobil satışında bir önceki yıla göre 1.1 milyonluk bir artış gerçekleşecektir.

•	 Her yıl otobüs satışında bir önceki yıla göre 27binlik bir artış gerçekleşecektir.

•	 Her yıl minibüs satışında bir önceki yıla göre 52binlik bir artış gerçekleşecektir.

•	 Otomobil satışları ile LPG satışları arasında nedensellik bulunmaktadır.Otomobil satışları ile Dizel sa-
tışları arasında nedensellik bulunmaktadır.Otomobil satışları ile Benzin satışları arasında nedensellik 
bulunmaktadır.

•	 Benzinli otomobil satışlarının toplam otomobil satışlarını 2,17 birim etkilediği, LPG’li otomobil satışla-
rının toplam otomobil satışlarını 2,63 birim etkilediği, dizel otomobil satışlarının toplam otomobil satış-
larını 4,15 birim artırmaktadır.
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Öz: Bu araştırmanın amacı 2013-2019 yılları arasındaki konut satışlarının (İpotekli satışlar, sıfır ev satış ve 
ikinci el satış) incelenmesidir. Bu araştırma konut satış istatistiklerine ilişkin 2013-2019 arası Türkiye İstatistik 
kurumu verileri kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 ve SPSS programı 
ile analiz edilmiştir. Yapılan Korelasyon, Birim kök, Granger nedensellik, Kolmogorov Smirnov testi ve Reg-
resyon analizleri sonucunda konut satış istatistiklerinin yıllar bazında nasıl değişiklik gösterdiği belirlenmiş-
tir. Çalışma sonunda İpotekli satışlar ile ilk satışlar arasında orta seviyede, ikinci el satışlar arasında yüksek 
seviyede pozitif korelasyon bulunduğu, sıfır ev satış sayısının, ipotekli satışların nedeni olmadığı, ipotekli 
satışların sıfır ev ve ikinci el satışlarının nedeni olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ipotek sayıları bir birim 
arttığında sıfır ev satış sayısı 1,30 birim ve İpotek sayıları bir birim arttığında ikinci el satış sayısı 1,51 birim 
arttığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konut, Satış, İpotek

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Barınma ihtiyacı birey ve toplum açısından en önemli ihtiyaçların başında gelmektedir. Son yıllarda konut 
sirkülasyonu açısından bir değerlendirme yapmak istediğimizde özellikle büyük kent ve metropollerde konut 
üretimi ve satışlarında ciddi ivmeler yaratıldığını söyleyebiliriz. 

Özellikle yabancı yatırımcılara yönelik üretilen konutlar açısından satış ve sirkülasyon oldukça dikkat çek-
mektedir. 

Konut satışlarını iki boyut altında değerlendirebiliriz. Birincisi ihtiyaç ve barınma için, ikincisi ise yatırım 
amacı ile yapılan alımlardır. 

Bazı durumlarda üretici tarafından uygulanan promosyon ve indirimler, devlet desteği, kredi faiz oranları da 
konut satışları üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. 

2019 yılı son çeyreğinde gerçekleşen bazı devlet ve kamu bankalarının uyguladığı indirim ile faiz oranları 
konut satışlarını oldukça etkilemiş ve artış sağlanmasına katkı sağlamıştır. 

Konut satışlarında taraflar ve aktörler de bulunmaktadır. Fakat genellikle bu aktör ile taraf sayısı 4 olarak ifade 
edilebilir. Bunlar müşteri, firma “satıcı” banka ve aracı kurum “emlak komisyoncusu” (Aşıkoğlu, 2009). 
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Yukarıda ifade ettiğimiz gibi konut ihtiyacının her geçen gün artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Konut ihtiyacı tüke-
ticinin beslenme, giyinme ve sağlık ihtiyaçları gibi vazgeçilmez ihtiyaçlarının başında gelmektedir (Ertem, 2008). 

Fakat son yıllarda yaşanan ve özellikle 2015-2019 yılları arasındaki siyasal çalkantı ve seçimler hem tüketici hem 
de üretici üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmiş, bir belirsizlik yaşanmasına neden olmuştur (Keleş, 1996). 

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Değişkenlerin arasında ilişki bulunmamaktadır. 

H2:İpotekli satışlar, sıfır ev satış ve ikinci el satış sayıları birim kök içermektedir.

H3: İpotekli satışlar, sıfır ev ve ikinci el satış sayıları arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

H4: İpotekli satışlar, sıfır ev ve ikinci el satış sayıları yapısal kırılma içermektedir. 

H5: İpotekli satışlar, sıfır ev ve ikinci el satış sayıları normal dağılmaktadır. 

H6:İpotekli satışlar, sıfır ev satış sayıları arasında ilişki bulunmamaktadır.

H7:İpotekli satışlar, ikinci el satış sayıları arasında ilişki bulunmamaktadır.

UYGULAMA VE ANALİZLER

GRUP İSTATİSTİKLERİ

Tablo 1. Grup istatistikleri

IPOTEK ILKSATIS IKINCI

Mean  35558.26  47082.11  54613.02

Median  36357.00  46843.00  54665.00

 Maximum  48110.00  74032.00  68822.00

 Minimum  23447.00  35363.00  40981.00

Std. Dev. 6.615.769 7.905.108 7.128.879

Skewness -0.079571 1.108.151  0.202139

Kurtosis 2.164.827 4.658.236 2.392.346

Jarque-Bera 1.385.443 1.468.500 1.020.978

Probability  0.500213  0.000647  0.600202

Sum  1635680.  2165777.  2512199.

SumSq. Dev.  1.97E+09  2.81E+09  2.29E+09

Observations 46 46 46
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KORELÂSYON ANALİZİ

H1: Değişkenlerin arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Yapılan korelâsyon analizine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir. İpotekli satışlar ile sıfır ev satışları 
arasında orta seviyede pozitif korelasyon bulunurken, ikinci el satışlar arasında yüksek seviyede korelasyon 
bulunmaktadır. 

Tablo 2. Korelasyon analizi

 IPOTEK ILKSATIS IKINCI

IPOTEK 1 0,5507 0,7779

ILKSATIS 0,5507 1 0,8835

IKINCI 0,7779 0,8835 1

BİRİM KÖK ANALİZİ

H2:İpotekli satışlar, sıfır ev satış ve ikinci el satış sayıları birim kök içermektedir.

Yapılan birim kök testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden küçük olması sebebiyle 
H0 hipotezi red edilmektedir. Dolayısıyla değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da 
ileriki analizlerde kullanılabilecekleri belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Birim kök analizi
Groupunitroot test: Summary 

Series: IPOTEK, ILKSATIS, IKINCI

Sample: 2013M01 2019M10

Exogenousvariables: Individualeffects

Automaticselection of maximumlags

Automaticlaglengthselectionbased on SIC: 0

Newey-West automaticbandwidthselectionandBartlettkernel

Balancedobservationsforeach test 

Cross-

Method Statistic Prob.** sections Obs

Null: Unitroot (assumescommonunitrootprocess) 

Levin, Lin &Chu t* -7.36936  0.0000  3  135

Null: Unitroot (assumesindividualunitrootprocess) 

Im, PesaranandShin W-stat -7.19716  0.0000  3  135

ADF - FisherChi-square  55.9683  0.0000  3  135

PP - FisherChi-square  56.2875  0.0000  3  135

** ProbabilitiesforFishertestsarecomputedusing an asymptoticChi

        -squaredistribution. Allothertestsassumeasymptoticnormality.

GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

H3:İpotekli satışlar, sıfır ev ve ikinci el satış sayıları arasında nedensellik bulunmamaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, bazı prob değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu ve 
H0 hipotezinin kabul retetmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla kadın istatistikleriarasında nedensellik iliş-
kisi bulunmaktadır.  

ü Sıfır ev satış sayısı, ipotekli satışların nedeni değildir.

ü İpotekli satışlar sıfır ev satışlarının nedenidir

ü İpotekli satışlar ikinci el satışlarının nedenidir
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Tablo 4. Nedensellik testi
PairwiseGrangerCausalityTests

Sample: 2013M01 2019M10

Lags: 2

 NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 ILKSATIS does not GrangerCause IPOTEK  44  3.36892 0.0447

 IPOTEK does not GrangerCause ILKSATIS  0.19010 0.8276

 IKINCI does not GrangerCause IPOTEK  44  1.08436 0.3481

 IPOTEK does not GrangerCause IKINCI  0.05832 0.9434

 IKINCI does not GrangerCause ILKSATIS  44  0.22500 0.7995

 ILKSATIS does not GrangerCause IKINCI  2.25684 0.1182

CHOW BREAKPOINT TESTİ

H4:İpotekli satışlar, sıfır ev ve ikinci el satış sayıları yapısal kırılma içermektedir. 

Yapısal kırılmanın belirlenmesi için ChowBreakpoint test kullanılabilmektedir. Zaman serileri ile regresyon 
yapabilmek için yapısal kırılmaya sahip olmayan serilerin kullanılması önemlidir. Chow Break point test 
sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmektedir.

Tablo 5. ChowBreakpoint Test

NullHypothesis: No breaks at specifiedbreakpoints

Varyingregressors: Allequationvariables

EquationSample: 2013M01 2019M10

F-statistic 12.95888 Prob. F(2,42) 0.0000

Loglikelihoodratio 22.10888 Prob. Chi-Square(2) 0.0000

WaldStatistic 25.91775 Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Chow yapısal kırılma testine göre farklı dönemler denenmiş ve yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir.
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KOLMOGOROV SMIRNOV NORMAL DAĞILIMTESTİ

H5: İpotekli satışlar, sıfır ev ve ikinci el satış sayıları normal dağılmaktadır. 

Zaman serilerine ait dağılımın belirlenmesi için Kolmogorovsmirnovtesti kullanılabilmektedir. Zaman seri-
leri ile regresyon yapabilmek için normal dağılıma sahip serilerin kullanılması önemlidir. Kolmogorovsmir-
novtesti sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmektedir.

Buna göre hipotez testlerine ait olasılık değerleri 0,05’ten büyük çıktığı için ipotekli satışlar, sıfır ev satışları 
ve ikinci el ev satışları normal dağılmaktadır. 

Tablo 6. One-SampleKolmogorov-Smirnov Test

ipotek ilksatis ikinci

N 46 46 46

Normal Parametersa,b Mean 35558,2609 47082,1087 54613,0217

Std. Deviation 6615,76924 7905,10808 7128,87896

Most Extreme 
Differences

Absolute ,074 ,104 ,083

Positive ,057 ,104 ,083

Negative -,074 -,092 -,061

Kolmogorov-Smirnov Z ,500 ,705 ,560

Asymp. Sig. (2-tailed) ,964 ,703 ,912

a. Test distribution is Normal.

b. Calculatedfrom data.

REGRESYON ANALİZİ

H6:İpotekli satışlar, sıfır ev satış sayıları arasında ilişki bulunmamaktadır.

İpotekli satışlar ile sıfır ev satış rakamlarının beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu sonuç-
lar elde edilmiştir. İpotek sayıları bir birim arttığında sıfır ev satış sayısı 1,30 birim artmaktadır. 
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Tablo 7. Regresyon analizi 1
DependentVariable: ILKSATIS

Method: LeastSquares

Sample (adjusted): 2013M01 2019M10

Includedobservations: 46 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IPOTEK 1.302267 0.032193 40.45196 0.0000

R-squared 0.002742     Meandependent var 47082.11

Adjusted R-squared 0.002742     S.D. dependent var 7905.108

S.E. of regression 7894.265     Akaikeinfocriterion 20.80716

Sumsquaredresid 2.80E+09     Schwarzcriterion 20.84691

Loglikelihood -477.5647     Hannan-Quinncriter. 20.82205

Durbin-Watson stat 0.565443

H7:İpotekli satışlar, ikinci el satış sayıları arasında ilişki bulunmamaktadır.

İpotekli satışlar ile ikinci el satış rakamlarının beraber incelendiği regresyon analizine bakıldığında şu sonuç-
lar elde edilmiştir. İpotek sayıları bir birim arttığında ikinci el satış sayısı 1,51 birim artmaktadır. 
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Tablo 8. Regresyon analizi 2
DependentVariable: IKINCI

Method: LeastSquares

Sample (adjusted): 2013M01 2019M10

Includedobservations: 46 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IPOTEK 1.513025 0.026006 58.18075 0.0000

R-squared 0.199810     Meandependent var 54613.02

Adjusted R-squared 0.199810     S.D. dependent var 7128.879

S.E. of regression 6377.021     Akaikeinfocriterion 20.38029

Sumsquaredresid 1.83E+09     Schwarzcriterion 20.42004

Loglikelihood -467.7467     Hannan-Quinncriter. 20.39518

Durbin-Watson stat 0.421272

SONUÇ 

•	 İpotekli satışlar ile ilk satışlar arasında orta seviyede pozitif korelasyon bulunurken, ikinci el satışlar ara-
sında yüksek seviyede korelasyon bulunmaktadır. 

•	 Değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanılabilecekleri 
belirlenmiştir. 

•	 Sıfır ev satış sayısı, ipotekli satışların nedeni değildir. İpotekli satışlar sıfır ev satışlarının nedenidir. İpotekli 
satışlar ikinci el satışlarının nedenidir

•	 Chow yapısal kırılma testine göre farklı dönemler denenmiş ve yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir.

•	 İpotekli satışlar, sıfır ev satışları ve ikinci el ev satışları normal dağılmaktadır. 

•	 İpotek sayıları bir birim arttığında sıfır ev satış sayısı 1,30 birim artmaktadır. 

•	 İpotek sayıları bir birim arttığında ikinci el satış sayısı 1,51 birim artmaktadır.
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YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA İŞÇİ DÖVİZLERİNİN ROLÜ: GELİŞMEKTE OLAN 
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Öz: Uluslararası işçi döviz havaleleri, gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlardan sonra ikin-
ci en önemli dış finansman kaynağıdır. 2017 yılında 613 milyar dolara ulaşan dünya geneli göçmen gönde-
rilerinin 466 milyar dolarlık kısmı düşük ve orta gelir grubundaki ülkelere yönelmiştir. Literatürde göçmen 
gönderilerinin giriş yaptığı ülkede yoksulluğu azaltarak refah seviyesini yükselttiği, daha yüksek büyüme per-
formansına yol açtığı, üretim hacmindeki dalgalanmaları giderdiği, dış finansman kaynaklarına duyulan ihti-
yacı azalttığı ve daha yüksek yatırım potansiyeli yarattığına yönelik pek çok kazanımına vurgu yapılmaktadır. 
İşçi dövizleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk düzeyini ve şiddetini azaltmak için önemli bir araç 
olarak görülmektedir. İşçi havaleleri, hane halkı gelirlerine doğrudan katkıda bulunur ve hane halkının daha 
fazla varlık satın almasına ve daha fazla yatırım yapmasına imkan sağlar. Aynı zamanda yoksul aileler için 
düzenli bir gelir kaynağı olması dolayısıyla sağlık, eğitim ve cinsiyet eşitliği gibi birçok alanda insani gelişme 
çıktılarını da olumlu yönde etkiler. Bu çalışma, Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılında en fazla göçmen 
gönderisi alan 7 gelişmekte olan ülkede göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerindeki etkisini araştırmaktadır. 
Yoksulluk ölçütü olarak literatürde en yaygın kabul gören yoksul kişi oranı endeksi (poverty headcount ratio), 
yoksulluk açığı endeksi (poverty gap ratio) ve yoksulluk oranının karesi endeksi-yoksulluk şiddeti endeksi 
(squared poverty gap ratio) kullanılmıştır. 1983-2016 dönemine ait 68 gözlem üzerinden elde edilen ampirik 
bulgular, işçi havalelerinin yoksulluk üzerinde negatif yönlü anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen Gönderileri, Yoksulluk, Gelişmekte Olan Ülkeler. 

1- Giriş

Küreselleşen dünyada yeni iş fırsatları, doğum oranlarındaki azalmadan kaynaklanan işgücü kıtlığı, iç ça-
tışmalar ve savaşlar, doğal hastalıklar, iklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler yoluyla bilgiye ulaşmanın 
kolaylaşması gibi faktörler özellikle uluslararası göç hareketlerini ve göçmen sayısını artırmaktadır. Başka 
ülkelere göç eden insanların birçoğu, yaşam şartlarını iyileştirmek ve ülkelerine para gönderebilmek umudu 
taşıyan ekonomik mültecilerdir. Göçmenlerden ailelerine gönderilen para olarak tanımlanan göçmen gönde-
rileri özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermaye kaynağıdır. Dünya Bankası verilerine göre, 
düşük ve orta gelirli ülkelere giden göçmen gönderileri 2018 yılında rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2018 yılında 
dünya genelinde göçmen gönderileri bir önceki yıla oranla yaklaşık %9.6 oranında artarak 689 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bu rakamın 529 milyar Dolar’ı düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen göçmen gönderilerinden 
oluşmaktadır. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde, Doğu Asya ve Pasifikte göçmen gönderileri bir önceki yıla 
oranla yaklaşık %7 oranında artışla 143 milyar dolara, Güney Asya’da %12’lik bir artışla 131 milyar dolara, 
Avrupa ve Orta Asya’ya havale gelirleri %11’lik artışla 59 milyar dolara ulaşmıştır. Kırgızistan, Tacikistan ve 
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Özbekistan gibi bölgedeki küçük ekonomiler Rusya’daki ekonomik faaliyetlerin toparlanmasından olumlu 
yönde etkilenmiş ve bu ülkelere gönderilen havalelerin hacmi yüksek oranda artış göstermiştir. Çin hariç, dü-
şük ve orta gelirli ülkelere 2018 yılında yapılan göçmen havaleleri 462 milyar Dolar iken bu ülkelere yapılan 
doğrudan yabancı yatırımlar 344 milyar dolar seviyesinde kalmıştır. Düşük ve orta gelir grubundaki bu ülke-
lerde göçmen gönderileri doğrudan yabancı yatırımlardan daha büyük ve daha istikrarlı bir fon kaynağı olarak 
görülmektedir. Çünkü yapısı gereği alturistik faktörler içerdiği için göçmen gönderileri küresel ekonomik ve 
finansal dalgalanmalardan etkilenmemektedir. 2018 yılında en çok göçmen havalesi alan ülkeler, Hindistan 
(79 milyar $), Çin (67 milyar $), Meksika (36 milyar $), Filipinler (34 milyar $) ve Mısır (29 milyar $)’dır. 
2019 yılında düşük ve orta gelirli ülkelere havale akışlarının 550 milyar doları aşması beklenmektedir. Bu 
rakamla göçmen gönderileri en büyük dış finansman kaynağı haline gelecektir. 9 

2019 yılı itibariyle göçmen havalelerinin dünyadaki en büyük döviz kaynağı olması beklenmektedir. Gönderi-
lerin hacmindeki bu artış, gönderilerin son dönemde ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görülme nedenini 
de açıklamaktadır. Göçmen gönderilerinin ekonomi üzerindeki etkilerini inceleyen literatür genellikle göçmen 
gönderilerinin ekonomik büyüme, dış ticaret dengesi, gelir dağılımı üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. İlgili 
literatür incelendiğinde, gönderilerin ekonomi üzerindeki etkileri konusunda kesin bir fikir birliği olmamakla 
beraber genel olarak gönderilerin olumlu etkilerinin daha fazla olduğu yönündedir. Ahlburg (1996), Taylor ve 
Wyatt (1996), Rosser (2008) gönderilerin gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığını savunurken Giuliano ve Ruiz-
Arranz (2005), Adams ve Page (2005), Acosta vd. (2007), Nsiah ve Fayiss (2013) özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde göçmen havalelerinin ekonomiyi canlandırarak ekonomik büyümeyi hızlandırdığını söylemektedir-
ler. Ancak literatür son yıllarda özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde gönderilerin yoksulluk üzerinde etkile-
rine yoğunlaşmaktadır. Yoksulluk oranı uluslararası fiyatlarla günlük 1.90 doların altında yaşayan nüfus oranı 
olarak kabul edilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre 2016 yılında dünya nüfusunun %10,7’si bu sınırın 
altında kalmıştır.10 2013-2015 yılları arasında küresel yoksulluk, yıllık 0,6 puan azalma göstermiştir. 2015-
2018 yılları arasında ise yılda yarım puanın altında bir düşüş beklenmektedir. Yoksulluk nüfusu, yoksulluğu 
ölçmede en çok kullanılan gösterge olmakla birlikte yoksulluk derinliği ve yoksulluk şiddeti de yoksulluğu 
ölçmek için kullanılan diğer göstergelerdir. 

Konuyla ilgili literatür havale gelirlerindeki artışın sadece tüketim harcamalarını değil aynı zamanda tasarruf-
ları ve dolayısıyla yatırımları da etkilediğini vurgulamaktadır. (Brown ve Wolker, 1995; Brown ve Leeves, 
2007; Ang vd., 2009). Öncelikle göçmen havaleleri hane halkının harcanabilir gelir düzeyinde iyileşme sağla-
dığı için hane halkı tüketimi artacaktır. Tüketim artışı çarpan etkisi yoluyla üretimi teşvik edecek ve böylece 
yatırım ve istihdamı pozitif etkileyerek toplumun kalan kısmına fayda sağlayacaktır. Diğer yandan, alıcı hane 
halkı havalelerin önemli bir kısmını yatırım yapabilmek (özellikle gayrimenkul yatırımı) için tasarruf etmek-
tedir. Ayrıca bu havaleler hane halkının için güvenli ve istikrarlı bir gelir olduğundan onları ticari girişimlerde 
bulunmaya, yatırım yapmaya ve girişimci risklerini alarak daha fazla gelir elde etmeye teşvik etmektedir. Göç-
men havaleleri, alıcılara girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilmeleri için işletme sermayesi sağlayarak kredi 

9  Migration and Development Brief 31
10  World Bank, Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. 
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kısıtlamalarının etkilerini ortadan kaldırmaktadır.  Bu sayede küçük ölçekli işletmelerin oluşumu desteklen-
mekte toplumsal kalkınmaya pozitif katkı sağlamaktadır (Woodruff ve Zenteno, 2001). Diğer taraftan göçmen 
havaleleri hane halkı gelirini yükselteceği için eğitim ve sağlık harcamaları için daha fazla kaynak ayrılmasına 
fırsat vermektedir. Bu sayede uzun dönemde yoksulluğu azaltmanın yanı sıra yaşam şartlarını iyileştirerek 
daha yüksek beşeri sermaye oluşumuna katkı sağlamaktadır. Göçmen dernekleri, yeni sosyal merkezlerin ve 
hizmetlerin oluşturulmasına, okullar, sağlık merkezleri, yollar ve diğer topluluk ve sosyal projeler yoluyla 
toplumun tüm kesimlerini olumlu yönde etkilemektedir (Ghosh, 2006; Sorensen ve Pedersen, 2002).  

Genel olarak değerlendirildiğinde, göçmen havaleleri aile gelirlerini artırmakta, bu sayede hem dayanıklı hem 
de dayanıklı olmayan malların tüketimini veya tasarrufları artırmaktadır. Hane halkı harcamasının artması çar-
pan etkisi oluşturarak üretimi ve istihdam olanaklarını artırır. Küçük işletmeler için işletme sermayesi sağlar, 
emek arzını etkiler ve yoksulluğu azaltır. Dahası eğitim, sağlık ve daha iyi beslenme imkanı sağlayarak insan 
sermayesine artı katkı sağlar. Ancak hane halkının bu gelirden elde edecekleri fayda onları nasıl ve nerede 
kullandıklarına bağlı olacaktır. Çünkü Bridi (2005)’nin belirttiği üzere bu havaleler alıcıların gelir düzeylerini 
artırdıkları için onları çalışmamaya ve tembelliğe yönlendirebilir. Chami vd. (2005) göçmen gelirlerinin hane 
halkı üyelerinin arasında çalışmaya engel teşkil edecek uyarıcıları tetikleyerek ahlaki bir tehlike sorunu yara-
tabileceğini söylemektedir. 

Bu çalışmanın amacı, en yüksek göçmen gönderisi alan 7 gelişmekte olan ülkede, göçmen gönderilerinin 
yoksulluk üzerindeki etkisini incelemektir. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde konuyla ilgili teorik ve 
ampirik literatür incelemesi yapılmaktadır.  Üçüncü bölümde veri seti ve ekonometrik modele yer verilirken 
dördüncü bölümde ampirik bulgular değerlendirilmektedir. Çalışma sonuç bölümü ile tamamlanmaktadır. 

2. Literatür Taraması 

Göçmen gönderilerinin özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yoksulluğu azaltmada ekili olup olmadığına 
dair teorik ve ampirik literatürde bir fikir birliği yoktur. Göçmen gönderileri ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmaların bulguları analize dahil edilen ülke, dönem ve kullanılan yönteme göre farklılık göster-
mektedir. 

 Adams (1991) Mısır’ın kırsal bölgelerinde göçmen gönderilerinin yoksul hanelerin sayısını yaklaşık %9.8 
oranında azalttığını ve bu gönderilerin hane halkı gelirlerinin yaklaşık %14.7’sini oluşturduğunu söylemekte-
dir. Adams ve Page (2003), gelişmekte olan 71 ülke için göçmen gönderileri ve yoksulluk ilişkisini inceledikle-
ri çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerde, göçmen gönderilerinin yoksulluk düzeyini, derinliğini ve şiddetini 
önemli ölçüde azaltabileceğine dair kanıtlar mevcuttur.  Andersen vd. (2005) Nikaragua’da göçmen transfer-
lerinin sosyal hareketlilik ve yoksulluk üzerindeki etkisini incelediği çalışmalarında, gönderilerin bir kişinin 
birincil gelir kaynağı olmadıkça yoksulluktan veya aşırı yoksulluktan kurtulmasına katkı sağladığına yönelik 
sonuçlar elde etmişlerdir. Ancak çalışmada, bu durumun emek arzını da azalttığına da vurgu yapılmaktadır. 

Taylor vd. (2005), Meksika’da göçmen havaleleri, yoksulluk ve gelir eşitsizliği ilişkisini incelemek için 14 
Meksika eyaletinde yaklaşık 1.782 haneden veri toplamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, uluslararası göç-
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men gelirleri yoksulluğu azaltmanın yanı sıra gelir eşitsizliğini de pozitif yönde düzeltmektedir. Anyanwu ve 
Erhijakpor (2010), 33 ülke için 1990-2005 dönemi verilerini kullanarak göçmen gönderilerinin Afrika’daki 
yoksulluğun azaltılmasındaki etkilerini incelemişlerdir. İmai vd. (2014), 24 Asya ve Pasifik ülkesi için göçmen 
gönderilerinin ekonomik büyüme ve yoksulluk üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında, göçmen ha-
valelerinin hem ekonomik büyüme hem de yoksulluğun azaltılmasında pozitif etkileri olduğunu vurgulamak-
tadırlar. Dünya Bankası’nın (2006) Uluslararası Göç ve Kalkınma Araştırmaları Programı, uluslararası gelir-
lerin yoksulluk düzeyini ve derinliğini azalttığını göstermektedir. Örneğin, göçmen havalelerinde %10’luk bir 
artış, kötü koşullarda yaşayan insanların oranında %3,5’lik bir azalma yol açacaktır. Ayrıca bu araştırma prog-
ramı, göçmen havalelerinin yoksulluk üzerindeki en büyük etkisinin emek alan ülkelere yakın olan ülkelerde 
gözlendiğini göstermektedir.  Yoshino vd. (2017), gelişmekte olan 10 Asya ülkesinde göçmen havalelerinin 
yoksulluğu azaltmadaki etkisini inceledikleri çalışmalarında, üç yoksulluk göstergesi kullanmışlardır. Çalış-
madan elde edilen bulgulara göre, yoksulluk açığı ve yoksulluk şiddeti oranının azaltılmasında göçmen hava-
leleri istatistiksel olarak anlamlı ve önemli bir etkiye sahiptir. Göçmen havalelerinde oluşacak %1’lik bir artış, 
yoksulluk açığını %22,6 oranında, yoksulluk şiddetini ise %16 oranında azaltmaktadır. Anyanwu ve Andrew 
(2010), Afrika ülkelerinde göçmen havalelerinin yoksulluk üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında, 
33 Afrika ülkesine ait 1990-2005 dönemi verilerini kullanmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 
göçmen gönderileri yoksulluk seviyesini ve yoksulluk derinliğini azaltmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde resmi 
gönderilerin %10 artması yoksulluk oranını %2.9 oranında azaltmaktadır.  

Diğer yandan Hein (2005) göçmen gelirlerinin alıcı ülkelerde yaşam koşullarında bir iyileşmeye katkıda bu-
lunmadığını savunmaktadır. Chami, Fullenkamp ve Jahjah (2005), 113 ülke ekonomisi için 1970-1998 dönemi 
verilerini kullanarak işçi gelirlerinin ekonomik büyüme ilişkisini incelediği çalışmasında, göçmen havaleleri 
ile ekonomik büyüme arasında negatif bir korelasyon olduğu yönünde kanıtlar elde etmişlerdir. Azam ve Gu-
bert (2006), Afrika’daki göçmen gelirlerinin etkilerine değindiği çalışmalarında, bu havalelerin aileler için 
gelir kaynaklarını çeşitlendirmenin ve ailelerin tüketimini desteklemenin bir yolu olduğunu ve göçmen hava-
leleri elde eden hane halkının kendi ülkelerinde daha düşük ücretle çalışmaya razı olduklarını veya çalışmak 
için daha az çaba gösterdiklerini söylemektedirler. Bu negatif etkiler hem ekonomik büyüme hem de yoksulluk 
üzerinde negatif etki oluşturmaktadır. Barham ve Boucher (1998), Nikaragua’nın Karayip kıyılarında bulunan 
Bluefields bölgesi için göçmen gönderileri ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, 
gönderilerin gelir eşitsizliğini daha da artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine Lipton (1980), Hindistan’ın iç 
kesimlerindeki 40 köy için yaptığı çalışmada göçün kırsal kesimde gelir eşitsizliğini artırdığını söylemektedir.  

3. Veri seti ve Ekonometrik Model

Bu çalışma, Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılında en fazla göçmen gönderisi alan 7 gelişmekte olan 
ülkede göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Yoksulluğun boyutunu ölçmek 
amacıyla Foster, Greer ve Thorbecke (1984) tarafından metodolojisi geliştirilen üç farklı ölçüt kullanılmıştır. 
Bu ölçütler yoksul kişi oranı endeksi (poverty headcount ratio), yoksulluk açığı endeksi (poverty gap ratio) 
ve yoksulluk oranının karesi endeksi-yoksulluk şiddeti endeksidir (squared poverty gap ratio). Ampirik analiz 
için 1983-2016 dönemine ait 68 adet gözlem değeri kullanılmış ve statik panel yöntemleri olarak bilinen sabit 
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ve rassal etkiler modeli ile analiz yapılmıştır. Panel Bangladeş, Filipinler, Meksika, Mısır, Nijerya, Pakistan ve 
Vietnam’dan oluşmaktadır. 

En yaygın yoksulluk ölçütü olarak kullanılan yoksul kişi oranı endeksi, yoksul olarak kabul edilen kişi sayı-
sının toplam nüfusa oranlanması ile ölçülmektedir.  Hesaplama kolaylığı sunmasının ve anlaşılabilirliğinin 
aksine bu ölçüt, yoksulluğun derinliği hakkında bilgi vermemektedir. Bu çalışmada günlük 1.90 $ sınırın al-
tında gelir elde eden nüfusun toplam nüfusa oranı kullanılmıştır. Yoksulluğu yoksul kişi oranına göre daha de-
rinlemesine inceleyen ve gelir açığı kavramına dayanan ikinci ölçüt ise yoksulluk açığı endeksidir. Bu endeks 
ile yoksulluk sınırı ile bireyin geliri arasındaki fark alınarak ölçüm yapılmaktadır. Üçüncü ölçüt ise yoksullar 
arasındaki eşitsizliği dikkate almak amacıyla geliştirilen yoksulluk açığının karesi-yoksulluk şiddeti endeksi-
dir (Adams ve Page, 2005: 1647). 

Adams ve Page (2005), Anyanwu ve Erhijakpor (2010), Imai vd. (2014), Abduvaliev ve Bustillo (2019) çalış-
malarından hareketle göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerine etkisini tespit etmek amacıyla tahmin edilecek 
uzun dönem denklemi Eşitlik 3’te yer almaktadır. 

 (1)

Eşitlik 1’de  yatay kesit birimlerini,  zaman boyutunu, ise hata terimini temsil etmektedir. Uzun dönem re-
gresyon denklemindeki diğer parametrelerden  ise kesite özgü gözlenemeyen etkileri göstermektedir. Yüksek 
gelir eşitsizliği, yüksek düzeyde yoksulluk ile ilişkilendirilebileceği için gelir eşitsizliğini temsil eden  değiş-
kenine ait  katsayısının pozitif işarete sahip olması beklenmektedir. Göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerine 
etkisini ölçmek üzere tahmin edilecek  katsayısının literatürde pozitif veya negatif işaret aldığı çalışmalar 
bulunmaktadır. Daha fazla göçmen gönderisi alan ülkelerde yoksulluğun düşük seviyelere ineceği, artan gelir 
düzeyi neticesinde fiziksel ve beşeri sermaye yatırımlarının artacağı beklenmektedir. Artan gelirin tüketim 
eğilimini yükseltmesi sonucunda da yoksulluk üzerinde azaltıcı etki yaratacağı tahmin edilmesine rağmen 
nitelikli işgücünün göçmen gönderisi nedeniyle artan geliri sonucu çalışma hayatından vazgeçmesi uzun dö-
nem büyüme oranları ve yoksulluk üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Ayrıca göçmen gönderisi alan ve 
gönderen birimler arasındaki uzun dönem birbirine bağımlılık da göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerinde 
yaratacağı etkiye dair kesin bir kanıya ulaşmaya engel olmaktadır.  

Yurtiçi fiyat düzeyindeki yükselişi ve artan hayat pahalılığı ölçmek amacıyla regresyon denkleminde yer alan  
değişkenindeki artışlar geleceğe dair belirsizlik yaratan bir risk unsuru olmasından ötürü büyüme potansiyeli 
üzerinde negatif etki yaratacak ve yoksulluğu artıran etkilere neden olacaktır. Bu nedenle  katsayısının pozitif 
işaret alması beklenmektedir. 

Ülkenin dış dünya ile ticari entegrasyon düzeyindeki artış, özel sektörün faaliyet hacmini artırmasının ya-
nısıra yabancı yatırımları teşvik ederek ülkede yoksulluğun azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda  
katsayısının negatif işaret alması beklenmektedir. Kişi başı reel GSYİH’nın doğal logaritmasını temsil eden  
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değişkeninde ortaya çıkması muhtemel artışlar yoksulluğu azaltacağı için  katsayısının da negatif işarete sahip 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Ampirik analizde kullanılan tüm değişkenler Dünya Bankası World Development Indicators veri tabanından 
derlenmiştir. Yıllık bazda olan tüm değişkenlerin öncelikle doğal logaritması alınmış ve STATA 14 paket prog-
ramı yardımı ile analizler gerçekleştirilmiştir.

4. Ampirik Bulgular

Üç farklı yoksulluk ölçütünün sırasıyla bağımlı değişken olduğu uzun dönem denkleminin tahmininde kulla-
nılacak en uygun yöntemin belirlenmesi amacıyla Hausman (1978) tarafından geliştirilen test istatistiğinden 
yararlanılmıştır. Hausman testi, sabit etkiler modeli ve rassal etkiler modelinden hangisinin daha tutarlı sonuç-
lar vereceğine dair bir istatistik vermektedir.  Bu çalışmada tahmin edilecek üç modele ilişkin Hausman test 
sonuçları %99 önem düzeyinde sabit etkiler modelinin daha tutarlı ve etkin sonuçlar verdiğini göstermiştir. Bu 
nedenle Tablo 1’de yer alan uzun dönem katsayılar sabit etkiler modeli ile elde edilmiştir. 

Tablo 1. Sabit Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları

2.1986** 2.9625*** 12.646***

0.1295 0.1666 -0.4449**

-0.1217 -0.1502 -0.1883

0.0069 -0.0210 -0.7897**

-1.9579*** -2.3681*** -3.0201***

0.63 0.63 0.49

19.29 19.74 214.29

0.00 0.00 0.00

-72.09 (0.00) 77.38 (0.00) 75.67 (0.00)

Not: ***, ** ve * sırasıyla %99, 95 ve 90 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 
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Sabit etkiler modeli ile tahmin edilen uzun dönem regresyonlarında otokorelasyon ve değişen varyans sorunu 
olup olmadığı test edilmiş ve bu sorunların ortadan kaldırılması için Beck ve Katz (1995) tarafından geliştirilen 
PCSE (Panel Corrected Standard Errors) düzeltmesi uygulanmıştır. Otokorelasyon ve değişen varyans sorun-
larının giderildiği sabit etkiler modeli ile tahmin edilen uzun dönem katsayı sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1’de yer alan sonuçlar gelir eşitsizliğindeki artışın üç modelin hepsinde yoksulluk düzeyini artırıcı etki-
ler yarattığını ortaya koymuştur. Gelir eşitsizliğindeki artışın yoksul kişi oranı endeksi üzerindeki pozitif yönlü 
etkisi %95 önem düzeyinde anlamlı iken yoksulluk açığı ve yoksulluk şiddeti üzerindeki pozitif yönlü etkisi 
% 99 önem düzeyinde anlamlılığa sahiptir. Göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerine etkisi incelendiğinde ise 
yoksulluk şiddetinin bağımlı değişken olduğu üçüncü modele göre göçmen gönderilerindeki artış % 95 önem 
düzeyinde yoksulluk üzerinde negatif ve anlamlı etkilere sahiptir.  Diğer iki modelin göçmen gönderilerine ait 
katsayıları istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. Benzer şekilde ticari dışa açıklığın bir göstergesi olan değiş-
keni de sadece üçüncü modelde istatistiksel olarak anlamlıdır. Ticari entegrasyon düzeyindeki artış hem ülke 
içi özel sektör yatırımları hem de yabancı yatırımlar için teşvik edici bir unsur işlevi görmüş ve yoksulluğu 
azaltıcı etkiler yaratmıştır. Yurtiçi fiyat düzeyinin bir göstergesi olarak modellerde yer alan  değişkeni her üç 
modelde beklenildiği gibi negatif işaret alsa da bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlılığa sahip değillerdir.  
değişkeni gibi tüm yoksulluk göstergesi modellerinde anlamlı etkiye sahip olan bir diğer değişken ise kişibaşı 
gelir düzeyindeki artıştır. Ekonomik büyümenin de bir göstergesi olan bu değişken yoksulluk üzerinde %99 
önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü etkiye sahip çıkmıştır. 

Tablo 1’de yer alan sabit etkiler modeli tahminlerine ait  istatistikleri incelendiğinde yoksul kişi oranı ve 
yoksulluk açığı endeksinin bağımlı değişken olduğu modellerde bağımlı değişkendeki değişmelerin %63’ünün 
bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı görülmektedir. Yoksulluk şiddetinin bağımlı değişken olduğu mo-
deldeki değişmelerin ise %49’u bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. 

SONUÇ

Bu çalışmada Dünya Bankası 2017 yılı verilerine en fazla göçmen gönderisi alan 7 gelişmekte olan ülkede 
göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerinde yarattığı etki tespit edilmeye çalışılmıştır. Yoksulluk ölçütü olarak 
literatürde en yaygın kullanılan göstergelerden yoksul kişi oranı endeksi, yoksulluk açığı endeksi ve yok-
sulluk oranının karesi endeksi-yoksulluk şiddeti endeksinden yararlanılmıştır. 1983-2016 dönemini kapsayan 
ampirik analiz için statik panel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Hausman test istatistiğinin sabit etkiler 
modelini işaret etmesi sonucunda yapılan uzun dönem katsayı tahminleri ile göçmen gönderilerinin incelenen 
yedi gelişmekte olan ülkede yoksulluk üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca uzun dönemde ticari dışa açıklık ve kişi başı gelir düzeyindeki artışın yoksulluğu azaltıcı etkileri olduğu 
belirlenmiştir.   
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SAĞLIK KURULUŞU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI: BİR KAMU 
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Özet: Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluşlarında çalışanların örgütsel adalet algıları ile bu algıların çeşitli 
demografik özellikler açısından bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu amaçla bir kamu has-
tanesinde görevli 274 sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli olan 
veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Kullanılan anket formunun birinci kısmında çalışanların çeşitli 
demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışılan süre, statü ve çalışılan servis) 
içeren sorulara yer verilmiştir. İkinci kısımda ise örgütsel adalet algılarını ölçmek amacıyla Niehoff ve Moor-
man (1993) tarafından geliştirilen ve Yıldırım (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilir-
liği test edilen “Örgütsel Adalet Ölçeği” yer almaktadır. Bu ölçek üç alt boyut (dağıtım adaleti, işlemsel adalet 
ve etkileşim adaleti) ve toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, faktör 
analizi ve bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi istatistik teknikleri kullanılmıştır. Yapı-
lan faktör analizi sonucunda örgütsel adalet ölçeğinin literatüre uygun bir biçimde üç faktörlü bir yapıya sahip 
olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre; sağlık çalışanlarının genel örgütsel adalet 
algılarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte örgütsel adalet alt boyutları ile demog-
rafik özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik t-testi ve ANOVA analizi sonuçları incelendiğinde erkek 
çalışanların işlemsel adalet ve etkileşim adaleti algılarının kadınlara göre daha yüksek olduğu; dağıtım adaleti 
açısından aralarında anlamlı bir farkın bulunmadığı belirlenmiştir. Çalışanların medeni durumları ile örgütsel 
adalet algıları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Diğer demografik özelliklerden yaş, eğitim, statü, 
çalışma süresi ve çalışılan birim açısından ise gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğu araştırmanın diğer 
bulguları arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Demografik Özellikler, Sağlık Çalışanları

 
GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Bireyler ihtiyaçlarını kendi başlarına giderebildikleri dönemde, belirli bir topluluğun varlığına ihtiyaç duy-
mamışlardır. Zamanla bireylerin ihtiyaçlarındaki çeşitlilik arttıkça ve uzmanlaşmaya gidildikçe, kendi ihti-
yaçlarını kendileri gideremez hâle gelmişlerdir (Akpınar, 2009: 15). Bu sebeple bireyler bir örgüt içerisinde 
varlıklarını sürdürme ihtiyacı duyarlar. Belirli amaçları belirli bir seviyede gerçekleştirmek isteyen örgütler 
içerisinde insan faktörü önemli rol oynamaktadır.  Özellikle günümüzde artan rekabet ortamıyla birlikte ör-
gütlerin devamlılığında çalışanların mutluluğu ve onlar için iyi bir çalışma ortamının sağlanması son derece 
önem arz etmektedir. Çünkü çalışanlar yapmaları gereken görevleri yerine getirirken öncelikle örgütlerinde 
yaptıkları iş ile elde ettikleri kazanımlar arasındaki adalete önem vermektedirler. Ne kadar adil algılarlarsa 
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verimlilikleri de o oranda artış göstermektedir. İlk olarak Greenberg tarafından kavramlaştırılmış olan örgütsel 
adalet kavramı temellerini Adams’ın 1960 yılında geliştirdiği Eşitlik teorisinden almaktadır. Eşitlik teorisi; 
eşitsizlik, sosyal gönderim ve sosyal mukayese kuramı olarak da anılmaktadır (Demirkaya ve Şimşek Kan-
demir, 2014: 264).  Örgütsel adalet, çalışanın örgütün yapısı hakkında ahlakî yönden bireysel değerlendirme 
yapması (Cropanzano, Bowen ve Gilliland, 2007: 34) şeklinde açıklanmaktadır. Örgütsel adalet kavramı daha 
ayrıntılı ele alındığında iş ortamında eşit davranılıp davranılmadığına, çalışanların buna nasıl karar verdiğine 
ve bu karar sonucunda işle ilgili motivasyon, iş tatmini, güven gibi diğer değişkenleri nasıl etkilediğine yönelik 
bir algı olarak ifade edilmektedir (Moorman, 1991: 845). 

Örgütsel adalet kavramı, alan yazında genel olarak dağıtım adaleti, işlemsel adalet ve etkileşim adaleti olmak 
üzere üç alt boyutta ele alınmaktadır (Greenberg, 1990; Cropanzano, Bowen ve Gilliland, 2007: 36). Dağıtım 
adaleti, eşitlik teorisine dayanmaktadır. Ancak buradaki eşitlik mutlak bir eşitlik değildir. Çalışanlara örgüt 
içerisinde verilen görevlerin, değerlerin, iletişim ve etkileşimin herkese aynı şekilde değil adil bir şekilde da-
ğıtılmasıdır (Külekçi Akyavuz, 2017: 808). İşlemsel adalet, karar alma süreçlerine katılımı ile ilgili algılanan 
adalettir. Çalışanların alınan kararlara ne derecede katkı sağlayabildikleri işlemsel adalet algısının oluşmasında 
etkilidir (Greenberg, 1990: 402). Örgüt yöneticilerinin karar alma sürecinde adil davranmalarını gerektirmek-
tedir. Etkileşim adaleti ise örgüt yöneticilerinin kararlara ilişkin süreçleri, işgörenlerine şeffaf ve dürüst bir 
şekilde açıklamaları sonucunda çalışanda oluşan algıdır (İçerli, 2010: 86). Yani, çalışanların örgüt içerisindeki 
ilişkilere bakması ve çalışanlar arasındaki davranışlara göre adaletin düzeyini algılamaları durumudur (Demir-
kaya ve Şimşek Kandemir, 2014: 266).

Literatür incelendiğinde örgütsel adalet algısını belirlemeye yönelik çok sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır. 
Bunlardan biri Tetik’in (2012) Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan belediye, vergi dairesi ve tapu müdürlü-
ğünde görevli toplam 133 çalışanın katılımı ile yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada dağıtım adaleti alt boyutu ile 
cinsiyet, yaş, medeni durum, pozisyon, kurum adı ve gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmazken, eğitim ve kurumda çalışma süresi değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmuştur. İşlemsel adalet alt boyutu ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, kurum adı ve gelir 
değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, pozisyon değişkeni arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Etkileşimsel adalet alt boyutu ile cinsiyet, yaş, medeni durum, 
eğitim, pozisyon, kurumda çalışma süresi ve gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmazken, kurum adı değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Bir diğer çalış-
ma Çelebi ve arkadaşlarının (2015) İstanbul Üsküdar ilçesinde görev yapan 201 öğretmenin katılımı ile yaptık-
ları çalışmadır.  Bu çalışmada öğretmenlerin cinsiyete göre etkileşimsel adalet alt boyutundaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre işlemsel adalet boyutunda anlamlı farklılık 
bulunmazken, dağıtımsal adalet ve etkileşimsel adalet alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Yıldırım 
(2007) tarafından örgütsel adalet, bazı demografik ve örgütsel değişkenlerin iş doyumu ile ilişkini incelemek 
amacıyla yapılan çalışmada erkeklerin adil işlem algılarının kadınlarla kıyaslandığında daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Buna karşılık Mavibaş ve Belli (2018) tarafından akademik personelin örgütsel adalet algıları ile 
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örgütsel sinizm tutumlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada eğitim, yaş, cinsiyet ve medeni 
durum gibi demografik değişkenlerin adalet algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, sağlık kuruluşlarında çalışanların örgütsel adalet algıları ile bu algıların çeşitli demog-
rafik özellikler açısından bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir.  

KAPSAM

Araştırmanın kapsamını bir kamu hastanesinde görevli 274 sağlık personeli oluşturmaktadır. Katılımcıların 
%73’ü kadınlardan oluşmaktadır, %79,9’u hemşire olarak görev yapmaktadır,  %79,6’sı evlidir ve %64’2’si 
de lisans mezunudur.  Yaşlarına göre %12,8’i %20-30 yaş, %53,6’sı 31-40 yaş ve %33,6’sı da 41-50 yaş ara-
lığındadır. Çalıştıkları süreye göre %12,8’i 5 yıldan az, %24,5’i 6-10 yıl, %24,8’i 11-15 yıl, %17,5’i 16-20 yıl 
ve %20,4’ü de 21 yıldan uzun süredir çalışmaktadır. Katılımcıların %29,2’si cerrahi, %17,5’i jinekoloji, %8’i 
acil, %5,8’i KBB, %10,2’si ortopedi, %20,4’ü dâhiliye ve %8,8’i de onkoloji servislerinde çalışmaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışma betimsel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Veri toplamada anket tekniğinden yararlanılmıştır. 
Anketin ilk bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır Anketin ikinci kısmında örgütsel adalet ölçeği yer 
almaktadır. Kullanılan ölçek Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilmiş ve Yıldırım (2007) tarafın-
dan da Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. Ölçek dağıtım (5 madde), işlemsel (6 
madde) ve etkileşim (9 madde) olmak üzere 3 alt boyuta sahiptir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach’s Alpha iç 
tutarlılık katsayısı 0,920’dir. Verilerin analizinde faktör analizi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans 
(ANOVA) analizlerinden yararlanılmıştır.

ANALİZ ve BULGULAR

Bu başlık altında araştırmada kullanılan tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, bağımsız grup t-testi ve tek 
yönlü varyans (ANOVA) analizi gibi analizlerin bulgularına değinilmiştir. 

Örgütsel adalet ölçeğinin yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analiz neti-
cesinde ölçeğin KMO değeri 0,837 ve Bartlett’s küresellik testi sonucu da 384,958 bulunmuştur. Buna göre 
eldeki veriler ile faktör analizi yapılabileceğine karar verilmiştir. Özdeğeri 1’den büyük olan değerler dikkate 
alınmış ve faktör yük değerleri için alt sınır olarak 0,40 değeri belirlenmiştir. Güvenilirlik için Cronbach’s 
Alpha iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır ve 0,920 olarak hesaplanmıştır. 

Örgütsel adalet ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi bulguları tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Örgütsel Adalet Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları

Faktör Yükleri Açıklanan Varyans Cronbach’s Alpha

Dağıtım Adaleti 29,736 0,884

Dağıtım Adaleti
Dağıtım Adaleti
Dağıtım Adaleti

,886
,936
,836

İşlemsel Adalet 21,494 0,867

İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet

,770
,752
,808
,673
,545
,641

Etkileşim Adaleti 14,336 0,921

İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet
İşlemsel Adalet

,755
,805
,896
,694
,780
,646
,777
,634
,726

KMO: 0,837; Bartlett’s Test: 384,958; df:6; Sig:0,000

Tablo 1 incelendiğinde örgütsel adalet ölçeğinin literatürde geçtiği gibi üç alt boyuta sahip olduğu görülmekte-
dir. Bu alt boyutlardan dağıtım adaleti alt boyutunun faktör yükleri 0,836 ile 0,936 arasında değişirken işlemsel 
adalet alt boyutunun faktör yükleri 0,545 ile 0,808 arasında ve etkileşim adaleti alt boyutunun faktör yükleri 
ise 0,634 ile 0,896 arasında değişmektedir. Dağıtım adaleti alt boyutunda yer alan 2 madde faktör yük değeri 
0,40’ın altında kaldığı için ölçekten çıkarılmıştır. Her üç alt boyutun birden açıkladığı toplam varyans miktarı  
%65,566’dır. Örgütsel adalet alt boyutlarının güvenilirliğini gösteren Cronbach’s Alpha (α) iç tutarlılık katsa-
yıları ise sırasıyla 0,884, 0,867 ve 0,921’dir. 
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Katılımcıların örgütsel adalet algılarına ilişkin puan ortalamaları ve standart sapmaları tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları

Örgütsel Adalet Alt Boyutları N Ort. SS

Dağıtım Adaleti 274 3,0961 1,09244

İşlemsel Adalet 274 2,7830 0,80181

Etkileşim Adaleti 274 3,1037 0,99272

Genel 274 3,0731 0,69477

Tablo 1 incelendiğinde sağlık çalışanlarının genel olarak örgütsel adalet algılarının ortalamanın üzerinde ol-
duğu söylenebilir. 

Çalışanların adalet algılarının cinsiyet, medeni durum, eğitim ve statü açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 
gösteren t-testi sonuçları tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Örgütsel Adalet Ölçeği Puanlarının Cinsiyete, Medeni Duruma, Eğitim ve Statüye Göre t-testi 
Sonuçları

Grup N Ort. SS t p

Cinsiyet
Dağıtım
Adaleti

Kadın 200 3,1667 1,09667 1,764 0,079

Erkek 74 2,9054 1,06490 

İşlemsel
Adalet

Kadın 200 2,6960 0,81517 -2,994 0,003

Erkek 74 3,0180 0,71839 

Etkileşim
Adaleti

Kadın 200 3,1583 0,85876 -2,311 0,022

Erkek 74 3,4144 0,67909 

Medeni
Durum

Dağıtım
Adaleti

Evli 215 3,1256 1,07373 0,828 0,409

Bekâr 55 2,9879 1,20350 

İşlemsel
Adalet

Evli 215 2,7411 0,82565 -1,560 0,120

Bekâr 55 2,9309 0,71825 

Etkileşim
Adaleti

Evli 215 3,2072 0,85006 -1,194 0,234

Bekâr 55 3,3556 0,70090 

Eğitim
Dağıtım
Adaleti

Ön Lisans 98 3,2121 1,07163 2,376 0,018

Lisans 176 2,8878 1,10393 

İşlemsel
Adalet

Ön Lisans 98 2,7318 0,77083 -1,418 0,157

Lisans 176 2,8748 0,85097 

Etkileşim
Adaleti

Ön Lisans 98 3,0719 ,76194 0,020 0,984

Lisans 176 3,0737 ,65667 

Statü
Dağıtım
Adaleti

Doktor 55 2,5697 ,61755 -4,112 0,000

Hemşire 219 3,2283 1,14567 

İşlemsel
Adalet

Doktor 55 2,9224 ,29586 1,446 0,149

Hemşire 219 2,7479 ,88163 

Etkileşim
Adaleti

Doktor 55 3,3273 ,66818 1,457 0,146

Hemşire 219 3,0884 1,16675 
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Tablo 3’e göre çalışanların işlemsel adalet ve etkileşim adaleti algıları cinsiyetlerine göre (t=-2,994, p<0,05); 
dağıtım adaleti algıları ise eğitim durumlarına (t=2,376, p<0,05) ve statülerine (t=-4,112, p<0,01) göre anlamlı 
farklılık göstermektedir. Buna göre erkeklerin işlemsel ve etkileşim adalet algıları kadınlara göre daha yüksek-
tir. Ön lisans mezunu olanların lisans mezunu olanlara göre dağıtım adaleti algıları daha yüksektir. Son olarak 
hemşirelerin doktorlara göre dağıtım adaleti algıları daha yüksektir. Çalışanların medeni durumları açısından 
adalet algılarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir.

Çalışanların adalet algılarının yaş, çalışma süresi ve çalışılan servis açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 
gösteren ANOVA sonuçları tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4: Örgütsel Adalet Ölçeği Puanlarının Yaşa, Çalışma Süresine ve Çalışılan Servise Göre ANOVA 
Sonuçları

Yaş Gruplar N Ort. SS F p Anlamlı Fark

Dağıtım
Adaleti

a. 20-30 yas 35 2,3619 1,21905
12,612 0,000 b - a

c - a
b. 31-40 yas 147 3,0771 0,94769

c. 41-50 yas 92 3,4286 1,17147

İşlemsel
Adalet

a. 20-30 yas 35 3,0781 0,74369
2,166 0,092b. 31-40 yas 147 2,7020 0,80286

c. 41-50 yas 92 2,7905 0,83415

Etkileşim
Adaleti

a. 20-30 yas 35 3,5810 0,64653
2,844 0,060b. 31-40 yas 147 3,0068 0,82907

c. 41-50 yas 92 3,4828 0,79098

Süre

Dağıtım
Adaleti

a. yaş < 5 yıl 67 3,0498 1,12704
6,885 0,000 e - a

e - b
e - c

b. 6 – 10 yıl 35 2,5524 1,20441

c. 11 – 15 yıl 68 2,9020 0,66930

d. 16 – 20 yıl 48 3,1944 1,17868

e. 21 < yaş 56 3,6429 1,10437

İşlemsel
Adalet

a. yaş < 5 yıl 67 3,0866 0,85083
6,477 0,000 c - b

d - b
b. 6 – 10 yıl 35 2,2781 0,83415

c. 11 – 15 yıl 68 2,7765 0,56519

d. 16 – 20 yıl 48 2,8167 0,60892

e. 21 < yaş 56 2,7143 0,95183
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Etkileşim
Adaleti

a. yaş < 5 yıl 67 3,5191 0,75780
1,957 0,101b. 6 – 10 yıl 35 2,8571 1,08032

c. 11 – 15 yıl 68 3,0507 0,47764

d. 16 – 20 yıl 48 3,2222 0,65794

e. 21 < yaş 56 3,3294 1,02285

Servis

Dağıtım
Adaleti

a. Cerrahi 80 2,6167 0,83033

15,475 0,000
b - a
b – c
b – d
b - g

b. Jinekoloji 48 4,1667 0,91739

c. Acil 22 3,2879 1,16062

d. KBB 16 3,5000 0,62063

e. Ortopedi 28 2,8095 0,80854

f. Dâhiliye 56 3,0000 1,09360

g. Onkoloji 24 2,6667 1,14630

İşlemsel
Adalet

a. Cerrahi 80 2,9200 0,50275

7,427 0,000
b – a
b - d

b. Jinekoloji 48 3,0000 0,91883

c. Acil 22 3,0727 1,05025

d. KBB 16 2,7500 0,81813

e. Ortopedi 28 2,8000 0,85721

f. Dâhiliye 56 2,6667 0,79676

g. Onkoloji 24 1,9000 0,34891

Etkileşim
Adaleti

a. Cerrahi 80 3,2389 0,66646

3,218 0,000 b - d
b - g

b. Jinekoloji 48 3,5000 1,13820

c. Acil 22 3,3081 0,96556

d. KBB 16 2,5556 0,93580

e. Ortopedi 28 2,9206 0,62771

f. Dâhiliye 56 3,4663 0,64738

g. Onkoloji 24 2,8194 0,18804

Tablo 4’e göre çalışanların yaşlarına göre dağıtım adaleti algıları (F=12,612, p<0,01); çalıştıkları süreye göre 
dağıtım (F=6,885, p<0,01) ve işlemsel adalet algıları (F=6,477, p<0,01) ve çalışılan servise göre her üç ada-
let algısı da anlamlı farklılıklar göstermektedir (F=15,475;F=7,427 ve F=3,218, p<0,01). Buna göre sağlık 
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çalışanlarının yaşları ilerledikçe dağıtım adaleti algıları da artış göstermektedir. Daha uzun süre çalışan sağ-
lık personelinin daha kısa süre çalışanlara göre dağıtım ve işlemsel adalet algıları daha yüksektir. Jinekoloji 
servisinde çalışan doktor ve hemşirelerin genel olarak adalet algıları diğer servistekilere göre daha yüksektir.

SONUÇ

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; yapılan faktör analizi sonucunda örgütsel adalet ölçeğinin litera-
türde ifade edildiği gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu yönüyle literatür ile uyumlu bir 
sonuç elde edilmiştir (Niehoff ve Moorman, 1993; Polat, 2007; Yıldırım, 2007). 

Katılımcıların genel olarak örgütsel adalet algılarının ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir ( =3,07). Bu-
nunla birlikte katılımcıların etkileşim adaletine ilişkin algıları (=3,10) diğer iki adalet boyutuna göre daha 
yüksektir. En az algı işlemsel adalet boyutundadır (=2,78). Dolayısıyla katılımcıların örgüt yöneticilerinin 
kararlara ilişkin süreçleri, kendilerine şeffaf ve dürüst bir şekilde açıkladıklarını ancak karar alma süreçlerine 
yeterince katılım sağlayamadıklarını düşündükleri söylenebilir. Erkeklerin işlemsel adalet ve etkileşim adaleti 
algıları kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu literatürdeki çeşitli araştırma sonuçlarıyla uyumlu-
dur (Mavibaş ve Belli, 2018; Çelebi vd., 2015).  Yine ön lisans mezunu olanların lisans mezunu olanlara göre; 
hemşirelerin de doktorlara göre dağıtım adaleti algıları daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu benzer sonuçlar 
elde eden diğer araştırmalarla uyumludur (Deniz vd., 2016) . Çalışanların medeni durumları açısından adalet 
algılarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Benzer bir bulgu Arı vd. (2017) tarafından sağlık çalışanla-
rının örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık davranışları arasındaki ilişkiyi ve bunu etkileyen demografik 
faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada elde edilmiştir. Çalışanların yaşlarına göre dağıtım adaleti 
algıları; çalıştıkları süreye göre dağıtım ve işlemsel adalet algıları ve çalışılan servise göre her üç adalet algısı 
da anlamlı farklılıklar göstermiştir. Çelebi ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışmada kıdeme bağlı 
olarak dağıtım adaleti algısının farklılaştığı belirlenmiştir. Yine Polat (2007) tarafından öğretmenlerin örgüt-
sel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla yapılan çalışmada da kıdeme bağlı olarak dağıtım adaleti ve işlemsel adalet algılarının farklılaştığı 
sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla elde edilen bulgular literatür ile uyumludur.   

Örgütsel adalet sosyal bir varlık olan insanın örgütteki görevini gerçekleştirmesiyle elde ettiği çıktıları ve örgüt 
içerisindeki ilişkileri kıyaslaması sonucunda ortaya çıkan algıdır. Böyle bir durum söz konusu olduğundan 
dolayı örgütler amacını en yüksek verimlilikte elde etmesi için çalışanlarına yönelik uygulamalara daha fazla 
önem göstermesi gerekebilmektedir. Örgüt yöneticileri her süreç ile ilgili eylemlerde iletişim ve etkileşime gir-
meleri ve bu durumda çalışanlara eşit davranmaları yeterli olmayabilmektedir. Bireysel özellikler her bireyde 
farklılık göstermesi sebebiyle yöneticiler çalışanlarına dengeli bir şekilde adaletin varlığını hissettirebilmesi 
gerekmektedir. Araştırmada sektör olarak kamu kurumu esas alınmıştır. Özel kurumlarda bulunan sağlık çalı-
şanları ile benzer araştırmalar yapılabilir. Türkiye’nin bölgelerine göre kamu ya da özel hastanelerde araştırma 
yapılabilir.  Ayrıca kamu-özel sektör ayrımı ile karşılaştırmalı olarak araştırma gerçekleştirilebilir.
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DUYGUSAL EMEK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DENİZLİ’DEKİ ÖZEL OKUL 
ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Emine KOLBAŞI1, Zübeyir BAĞCI3

1Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizli / Türkiye

2Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizli / Türkiye

Öz: Birey doğduğu andan itibaren ilk olarak ailesinden aldığı eğitim ile hayata başlamaktadır. Ancak ilerleyen 
zamanda eğitim hayatına okulda devam etmektedir. Okul bireyin hayata bakış açısını şekillendirdiği, bugünü 
ve geleceği hakkında düşünce tarzı ve yaşam görüşü oluşturduğu yerdir. Bu süreç içerisinde en önemli rolü 
oynayan öğretmenler, sarf edecekleri duygusal emek ve yaşayacakları iş tatmini ile bireyin ve dolayısıyla 
toplumun daha sağlıklı, daha mutlu ve daha üretken olmasında etkili bir faktör olarak yer almaktadırlar. Özel-
likle rekabetin yoğun yaşandığı özel okullarda artan beklentiler sebebiyle öğretmenlerin duyguları arasında 
yaşayacakları uyum veya çatışma, onların iş tatmini ya da tatminsizliği yaşamasına neden olabilmektedir. 
Bu araştırma, Denizli ili Merkezefendi ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyette bulunan ve 
anasınıfıdan liseye kadar eğitim veren 6 özel okulda çalışan 152 öğretmen üzerinde anket tekniği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin duygusal emek algıları Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından geliş-
tirilen ve Basım ve Beğenirbaş (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan duygusal emek ölçeği ile ölçülmüştür. 
İş tatminlerinin ölçümünde ise Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen iş tatmini ölçeğinden yararla-
nılmıştır. Elde edilen veriler gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bilgisayara girilmiş ve ardından istatistiki 
analizleri yapılmıştır. Katılımcı grubun özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzde analizlerinden ve 
duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek için korelasyon analizinden 
yararlanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi neticesinde derinlemesine davranış ve samimi davranış ile iş tat-
mini arasında düşük düzeyli, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken yüzeysel davranış ile iş tatmini 
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, İş Tatmini, Öğretmenler

 
GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İnsan sosyal bir varlık ve bunun en önemli kanıtlarından biri olarak da işte çalışması gösterilmektedir. Haya-
tının önemli bir bölümünü işte geçiren her birey kişisel özelliklerinden kaynaklı farklı duygu durumları yaşa-
maktadır. Örgüt birçok insanın çalıştığı bir ortamda çalışan-müşteri iletişimini sağlamak ve müşteri memnuni-
yetini artırmak için kurallar oluşturmaktadır. Bu sebeple çalışanlar hissettikleri duyguları örgütün oluşturduğu 
standartlar çerçevesinde ya gerçekten hissetmekte ya hissetmeye çalışmakta ya da gerekene uygun bir şekilde 
rol yapabilmektedir. Bireylerin önceden belirlenen bu duygu durumunu gerçekleştirmek için gösterdiği çaba 
duygusal emek olarak adlandırılmaktadır (Hochschild, 2003: 36; Morris ve Feldman, 1996: 987; Grandey, 
2000: 95). Duygusal emek kavramını ilk kez Arlie Russell Hochschild (1983) “The Managed Heart: Commer-
cialization of Human Feeling” isimli kitabında kullanarak literatüre kazandırmıştır (Kruml ve Geddes, 2000: 
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09). Duygusal emek, örgütün kendi standartları içinde düzenlediği duygusal davranış kurallarını çalışanlarına 
aktarması ve onların bu kurallara göre duygularını yönetmesi şeklinde açıklanabilmektedir.

Duygusal emek kavramı literatürde genellikle yüzeysel davranış, derinlemesine davranış ve samimi davranış 
alt boyutlarıyla ele alınmaktadır. Yüzeysel davranış; bireyin yüz ifadesi, jest ve ses tonu gibi sözel ve sözel 
olmayan belirtileri dikkatli bir şekilde sunmasıyla elde edilen ve gerçekte hissedilmeyen duyguları taklit et-
mesini içerir (Ashforth ve Humphrey, 1993: 92). Derinlemesine davranış, bireyin duygusal davranış kuralları 
içerisinde sergilemesi gereken duyguları gerçekten deneyimlemeye veya hissetmeye çalışması olarak açıkla-
nabilmektedir (Hochschild, 2003: 38; Ashforth ve Humphrey, 1993: 93). Samimi davranış ise, bireyin sergile-
mesi gereken duyguları ile gerçekte hissettiği duyguları arasında uyumun bulunması şeklinde tanımlanabilir.

Duygusal emek kavramının en yoğun yaşandığı alan hizmet sektörüdür. Hizmet sektöründe müşteri ile iletişim 
ve etkileşim diğer sektörlere nazaran daha fazla yaşanmaktadır. Bu duruma bir örnek olarak, eğitim hizmetleri 
ele alınabilir. Eğitim hizmetleri içerisinde bulunan bütün aktörler (yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci) sürekli 
iletişim ve etkileşim halindedir. Bu aktörler arasındaki iletişimin gerçekleşmesinde aracı etkisi olan ve birebir 
duygusal etkileşimde bulunan bireyler öğretmenlerdir. Öğretmenler de bulundukları okulun yönetimi tarafın-
dan belirlenen duygusal davranış kurallarına uymak durumundadırlar.  Bu sebeple öğretmenin okul tarafından 
belirlenen duygusal davranış kuralları ile hissettiği duygularının uyumuna göre işinden olan memnuniyeti 
artmakta ya da azalabilmektedir.

Kişilik özellikleri farklılık gösterdiği için bireyin işine karşı duyduğu memnuniyet veya memnuniyetsizlik, işte 
yaşanılan olay ya da durumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir (Brayfield ve Rothe, 1951: 307; Diener, 
2000: 34). Bireyin iş deneyimlerinin sonucunda ortaya çıkan olumlu ruh hâli iş tatmini olarak tanımlanırken 
olumsuz tutum ise iş tatminsizliği olarak tanımlanmaktadır (Erdoğan, 1996: 231). İş tatmini sayesinde bireyin 
özbilincinde ve hayata bakış açısında pozitif bir artış yaşanmakta dolayısıyla onun motivasyonunda, perfor-
mansında ve verimliliğinde artış görülmektedir. İş tatminsizliği yaşayan birey ise, işe geç gelme, devamsızlık 
yapma ve işten ayrılma gibi davranışlarda bulunabilmektedir. Bireyin yaşadığı olumlu veya olumsuz bu çıktı-
lardan örgüt de etkilenmektedir. Örgüt tarafından iş tatmininin veya tatminsizliğinin önemsenmesi, tatminsiz-
lik durumunda problemlerin giderilmesi gerekmektedir (Şencan vd., 2013: 106). Bunun için her bireyin sahip 
olduğu değerleri ile bütün istek ve ihtiyaçları örgüt yöneticileri tarafından bilinmeli ve bu istek ve ihtiyaçları 
dengeli bir şekilde karşılanmalıdır. Bu sayede bireyin iş tatmininde artış yaşanabilmektedir. Literatür incelen-
diğinde duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkiye yönelik farklı bulgulara rastlanılmaktadır. Bazı çalış-
malarda yüzeysel davranış ile iş tatmini arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken derinlemesine 
davranış ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Johnson, 2007; Zhang 
ve Zhu, 2008; Kıngır vd., 2015; Pala ve Tepeci, 2014; Gosserand, 2003; Abraham, 1998; Morris ve Feldman, 
1996). Yine benzer şekilde Bulgurcu ve Çetinkaya’nın (2016: 143) yaptıkları araştırma sonucunda da yüzey-
sel davranış ile iş tatmini arasında negatif, derinlemesine davranış ve samimi davranış ile iş tatmini arasında 
ise pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma bulguları dikkate alınarak aşağıdaki 
hipotezler geliştirilmiştir;
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H1: Yüzeysel davranış ile iş tatmini arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

H2: Derinlemesine davranış ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

H3: Samimi davranış ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.

AMAÇ 

Günümüzde özel okullarda yoğun rekabet yaşanmaktadır. Bu sebeple özel okul yönetimi işletmenin devam-
lılığı bakımından öğretmenlerden iyi bir hizmet kalitesi beklemektedir.  Öğretmen okul yönetimi tarafından 
belirlenen duygusal davranış kuralları ile gerçekte hissetmediği duyguları sergilediğinde iş tatminsizliği yaşa-
yabilmektedir. Sergilenmesi gereken duyguları hissetmeye çalışan veya sergilenmesi gereken duyguları ger-
çekte hisseden öğretmen ise iş tatmini yaşayabilmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı özel okullarda çalışan öğretmenlerin sarf ettikleri duygusal emek ve yaşadıkları iş tatmini 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir

KAPSAM

Araştırmanın kapsamını Denizli ili Merkezefendi ilçesindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyette 
bulunan anasınıfından liseye kadar eğitim veren altı özel okulun öğretmenleri arasından kolayda örnekle-
me yöntemine göre seçilmiş 152 katılımcı oluşturmaktadır. Bu katılımcıların %46,1’i 20-29, %38,8’i 30-39, 
%9,2’si 40-49, %5,9’u da 50 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların çoğunluğu 20-29 yaş aralığındadır. Ayrıca 40 
yaş altı öğretmen oranı toplamda %84,9’dur. Bu durum, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı araştırmanın kapsamı 
içerisinde yer alan özel okullarda daha çok genç öğretmenlerin istihdam edildiğini göstermektedir. Cinsiye-
te göre dağılımlar incelendiğinde; %69,1’i kadın, %30,9’u erkektir. Medeni durumlarına göre dağılımlarına 
bakıldığında, %71,7’si evli ve %23,3’ü bekâr olarak görülmektedir. Araştırmada katılımcıların önemli bir ço-
ğunluğu evlidir. Katılımcıların en son mezun oldukları okula göre dağılımlarına bakıldığında; %50,7’sinin 
eğitim fakültesi, %34,9’unun fen-edebiyat fakültesi, %6,6’sının eğitim enstitüsü ve %7,9’unun ise farklı bir 
fakülteden mezun olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu eğitim fakültesi mezunlarından oluşmakta-
dır. Çalışma sürelerine göre dağılımları incelendiğinde, %45,4’ünün 1-5 yıl, %21,1’inin 6-10 yıl, %15,1’inin 
11-15 yıl, %10,5’inin 16-20 yıl, %7,9’unun 21 yıl ve üzeri çalışma sürelerine sahip olduğu görülmektedir. 
Öğretmenlerin %66,5’i ise 10 yıldan daha az zamandır Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullarda çalış-
maktadır. Görevlerine göre dağılımları incelendiğinde ise, %20,4’ünün sınıf öğretmenleri, %79,6’sının branş 
öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir. Bu durum araştırma kapsamında bulunan anasınıfından liseye kadar 
görev yapan öğretmenleri kapsadığından dolayı branş öğretmenlerinin oranı sınıf öğretmenlerine göre daha 
yüksek olduğu söylenebilmektedir.

YÖNTEM

Araştırma kapsamında kullanılan ölçek üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda katılımcıların demografik 
özellikleri ile ilgili konularda hazırlanmış sorular bulunmaktadır. İkinci kısımda katılımcıların duygusal emek 
eğiliminin ölçülmesine yönelik olarak, birkaç ölçekten (Grandey, 2003; Kruml ve Geddes, 2000) faydalanıla-
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rak oluşturulan ve Diefendorff ile arkadaşları (2005) tarafından geliştirilerek kullanılan, Basım ve Beğenirbaş 
(2012) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek yer almaktadır. Ölçek, yüzeysel davranış, derinlemesine davranış 
ve samimi davranış olmak üzere üç boyutu içermektedir. Ölçekte yüzeysel rol yapma 6, derinden rol yapma 4 
ve doğal davranışlar ise 3 madde ile ölçülmektedir. Ölçekteki ifadeler 1: Hiç Katılmıyorum, 5: Tamamen katı-
lıyorum biçiminde 5’li Likert ölçeği ile ölçülmektedir. Üçüncü kısımda ise öğretmenlerin iş tatmin düzeylerini 
belirlemek amacıyla Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen iş tatmini ölçeği yer almaktadır. Ölçek 
tek boyut ve 5 madde içermektedir. Ölçekteki maddeler 5 ile 25 puan arasında bir değer alabilmektedir. Her bir 
katılımcıdan elde edilen puanlar toplanarak genel tatmin düzeyleri hesaplanmaktadır. 25 ve altı puan alanların 
iş tatmini düşük; 26-74 puan alanların iş tatmini orta ve 75 puandan daha fazla puan alanların iş tatmini yüksek 
kabul edilmektedir. Ölçekteki 1: Hiç Katılmıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum biçiminde 5’li Likert ölçeği ile 
ölçülmektedir. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel paket programları kullanılmıştır. Öncelikle veri-
ler bilgisayara girilmiş ve ardından analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil olan örneklem grubunun 
özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzde analizlerinden, duygusal emek ile iş tatmini arasındaki 
ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek için korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Analizlerin ardından bul-
guların yorumlarına yer verilmiştir

BULGULAR

Bu başlık altında kullanılan ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlik analizleri ile araştırmada kullanılan değişkenler 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizine yer verilmiştir.

Öncelikle toplanan verilerin faktör analizine elverişli olup olmadığı incelenmiştir. Bunun için KMO değeri 
ile Bartlett testinden çıkan sonuçlara bakılmıştır. Duygusal emek ölçeğinin KMO değeri 0,807, Bartlett testi 
sonucu 934,224’dtür (p<0,01). İş tatmini ölçeği için belirlenen KMO değeri ise 0,799’dur. Bartlett testi sonucu 
328,071’dir (p<0,01). Bu sonuçlar dikkate alındığında verilerin analiz için elverişli olduğu sonucuna ulaşıl-
maktadır. Analiz kapsamında özdeğeri 1’den büyük olan faktörler dikkate alınmış, faktör yük değerleri için 
alt sınır olarak 0,40 değeri kabul edilmiştir. güvenilirlik analizi kapsamında ölçeklerin Cronbach’s Alpha iç 
tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Buna göre duygusal emek ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,792 ve iş tatmi-
ni ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,852’dir. Yapılan faktör analizi sonucunda faktörlerin aldığı faktör yükleri 
tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Örgütsel Bağlılık Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları

Faktör  Yükleri Açıklanan  Varyans 
(%)

Cronbach’s Alpha 
(α )

Yüzeysel Davranış 32,785 0,854

Yüzeysel Davranış 1
Yüzeysel Davranış 2
Yüzeysel Davranış 3
Yüzeysel Davranış 4
Yüzeysel Davranış 5
Yüzeysel Davranış 6

0,758
0,840
0,584
0,808
0,811
0,747

 Derinlemesine Davranış 20,669 0,880

Derinlemesine Davranış 1
Derinlemesine Davranış 2
Derinlemesine Davranış 3
Derinlemesine Davranış 4

0,752

0,885

0,922

0,830

Samimi Davranış 13,246 0,727

Samimi Davranış 1
Samimi Davranış 2
Samimi Davranış 3

0,762

0,777

0,855

İş Tatmini 62,972 0,852

İş Tatmini 1
İş Tatmini 2
İş Tatmini 3
İş Tatmini 4
İş Tatmini 5

0,788

0,810

0,734

0,823

0,810

KMO: 0,807; Bartlett’s Test: 934,224; Sig:0,000

Faktör analizi neticesinde duygusal emek ölçeğinin literatürdeki gibi üç alt boyuttan oluşan bir yapıya sahip 
olduğu belirlenmiştir. Ölçekteki yüzeysel davranış alt boyutunun açıklamakta olduğu varyans miktarı yak-
laşık %33, derinlemesine davranış alt boyutunun açıkladığı varyans miktarı %21 iken samimi davranış alt 
boyutunun açıkladığı varyans miktarı %13’tür. Her üç alt boyut birden toplam varyansın yaklaşık % 67’sini 
açıklamaktadır.  Alt boyutların faktör yükleri yüzeysel davranış alt boyutunda 0,584 ile 0,840 arasında deği-
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şirken yüzeysel davranış alt boyutunda 0,752 ile 0,922 arasında ve samimi davranış alt boyutunda 0,762 ile 
0,855 arasında değişmektedir. İş tatmini ölçeği beş maddeden oluşan genel tatmin biçiminde tek boyutta ele 
alınmıştır. Ölçeğin açıkladığı varyans miktarı yaklaşık %63 olup faktör yükleri 0,734 ile 0,823 arasında değiş-
mektedir. Duygusal emek ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,792 ve iş tatmini ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 
ise 0,852 bulunmuştur. 

Duygusal emek ve iş tatmini arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi gerçekleşti-
rilmiş olup elde edilen bulgular tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular

Ortalama Standart Sapma 1 2 3 4

1. Yüzeysel Davranış 1,87 0,91 1

2. Derinlemesine 
Davranış

3,44 1,15 0,280** 1

3. Samimi Davranış 4,38 0,64 -0,192* 0,056 1

4. İş Tatmini 4,12 0,76 -0,106 0,174* 0,363** 1

*p< .05, ** p< .01

Tablo 3’e göre ilk olarak değişkenlerin ortalama değerlerine bakıldığında, katılımcıların samimi davranışı 
(x=4,38), yüzeysel (x=1,87) ve derinlemesine (x=3,44) davranışa oranla daha fazla hissettikleri gözlemlenmiş-
tir. Ayrıca duygusal emek boyutları arasında en az hissedilen yüzeysel davranış olduğu görülmüştür. İş tatmini 
açısından ortalama değerlerine bakıldığında katılımcıların iş tatminini yüksek derece hissettikleri bulgusuna 
ulaşılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, yüzeysel davranış değişkeni ile derinlemesine davranış de-
ğişkeni arasında düşük düzeyli, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (r=0,280) bulunmuştur. Yüzeysel davranış 
değişkeni ile samimi davranış değişkeni arasında düşük düzeyli, negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki (r=-0,192) 
bulunmuştur. Derinlemesine davranış (r=0,174) ve samimi davranış (r=0,363) değişkeni ile iş tatmini değişke-
ni arasında düşük düzeyli, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuşken yüzeysel davranış değişkeni ile iş 
tatmini değişkeni arasında düşük düzeyli, negatif yönlü ve anlamlı olmayan bir ilişki (r=-0,106) bulunmuştur. 
Bu bulgular dikkate alındığında; “derinlemesine davranış ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki vardır” ve “samimi davranış ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır” biçiminde 
oluşturulan H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. “Yüzeysel davranış ile iş tatmini arasında negatif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki vardır” biçiminde oluşturulan H1 hipotezi ise reddedilmiştir.

SONUÇ

Hizmet sektörü işletmeleri için en önemli nokta, müşteri memnuniyetidir. Bunun için işletmeler çalışana sa-
dece fiziksel olarak ihtiyaç duymamakta aynı zamanda duygusal yönden onların emeğine ihtiyaç duymakta-



263

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

dırlar. İş sürecinde duygusal olarak emek sarf eden çalışanların motivasyon ve performansının yüksek olması, 
işe geç gelme ve devamsızlıklarının düşük olması ve iş stresi yaşamamaları isteniyorsa iş tatmin düzeylerinin 
örgüt tarafından arttırılması gerekmektedir. İş tatmin düzeyi yüksek olan çalışanın ruhsal ve fiziksel sağlığı da 
iyi olmaktadır. İş tatmini çalışana fayda sağlarken örgütün verimliliğini de arttırmakta ve örgütün belirlediği 
amaçlara ulaşmasına da yardımcı olmaktadır.   

Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; yüzeysel davranış ile iş tatmini arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. Literatürde de benzer sonuçlara rastlanmaktadır (Yang ve Chang, 2008: 883; Torland, 
2011: 369; Yalçın, 2010: 82; Cheung vd., 2011: 358; Yin, 2012: 460; Biçkes vd., 2014: 113; Johnson, 2004: 
54). Araştırmadan elde edilen bir başka bulgu derinlemesine davranış ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki olduğudur. Bu bulgu da literatürle uyumludur (Mengenci, 2015; Kıngır vd., 2015; Pala ve 
Tepeci, 2014; Yang ve Chang, 2008; Zhang ve Zhu, 2008; Johnson, 2007). Yine araştırmada elde bir başka 
bulgu da samimi davranış ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğudur. Bu bulgu da 
literatürdeki çeşitli araştırma bulgularını destekler niteliktedir (Mengenci, 2015; Biçkes vd., 2014;  Yin, 2012; 
Cheung vd. 2011).

Bu bulgular ışığında, okul yönetiminin oluşturduğu duygusal davranış kuralları ile öğretmenlerin gerçek duy-
gularının uyumlu olmasına dikkat edilmesi ve okul-öğretmen iletişiminin etkin bir şekilde ilerletilip öğret-
menlerin derinlemesine ve samimi davranışlar göstermelerinin sağlanabilmesi için uygun bir örgüt kültürü 
oluşturulması önerilebilir. Araştırmada sektör olarak özel öğretim kurumları esas alınmıştır. Devlet okullarında 
bulunan öğretmenlerle de benzer araştırmalar yapılabilir veya kamu-özel sektör ayrımı ile karşılaştırmalı ola-
rak bir araştırma gerçekleştirilebilir.
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 TÜKETİCİLERİN AKILLI GÜVENLİK SİSTEMİ TERCİHLERİNDE ANKSİYETENİN ETKİSİ
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Öz: Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin demografik ve müsta-
kil konut sahipliğine göre farklılaşma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın kapsamını Ankara, Bolu, 
Eskişehir ve Ankara’ya yakın diğer illerde yaşayan, TOBB ETÜ Mezunlar Derneği, TED Mezunlar Derneği, 
Arçelik Garage müşteri veri tabanından en az bir yıldır müstakil bir konutta yaşayan 120 kişidir.  Örneklem 
kolayda örneklem yöntemiyle bu veri tabanından çekilmiştir.  Saha araştırmasında veri toplama aracı olarak 
anket formu kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. Katılımcıların mevcut güvenlik önleminin ken-
dilerini güvende hissettirme durumlarına göre ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinde farklılaşma 
olduğu belirlenmiştir. 35-45 yaş arası aile güvenliğine yönelik anksiyetenin erkeklerde en yüksek seviyelerde 
olduğu gözlemlenmiş ve ideal satın alma yapabilecek kullanıcıların bu profilde olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı 
zamanda eğitim seviyesi arttıkça güvenlik endişelerinin de arttığı; kayda değer güvenlik çözüm arayışlarının 
ciddileştiği görülmektedir. Mevcut güvenlik çözümlerinin en çok rahatsızlık veren özelliklerinin hatalı alarm-
lar olduğu ve bu hatalı alarmlar sebebiyle güvenlik sağlaması gereken sistemlerin bizzat kendilerinin güven 
vermediği bu ve diğer öne çıkan nedenlerle de kullanıcıların güvende hissetme ihtiyaçlarının tatmin olmadığı 
gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan anket sonuçlarına göre geliştirilecek olan ürünün özellikleri ve teknolojisine 
karar verilmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak erken benimseyen kullanıcıların müstakil konut sa-
kinleri olduğu tespit edilmiştir. Özellikle teknoloji meraklıları ve yeniliğe açık insanların satın alma eğilimle-
rinin yüksek olduğu da saha araştırmalarıyla doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı güvenlik sistemleri, Anksiyete, Müstakil konutlar

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

1980’lerin başında Amerika’da ortaya çıkan akıllı ev fikri, yıllar geçtikçe dünyanın çeşitli bölgelerinde ya-
yılmıştır. Ortaya çıkan fikir ilk başlarda sağlık veya güvenlik denetiminden çok, ev konforuna yönelik dü-
şünülmüştür (Yumurtacı ve Keçebaş, 2009: 1). Akıllı evler; “güncel teknolojiler sayesinde ev sakinlerinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilen, onların hayatlarını kolaylaştıran, daha güvenli, daha konforlu ve daha tasarruflu 
bir yaşam sunan evler” olarak tanımlanmaktadır (Görel ve Küçüktepe, 2012: 2). 

Akıllı evler, teknolojiyle yönetilen konutlara refere etmektedir. Bu teknolojiler bir bilgisayar üzerinden evler-
de yer alan elektronik veya dijitalleştirilmiş analog cihazların kontrol edilmesi anlamına gelmektedir. Sağlık, 
güvenlik, enerji yönetimi gibi birçok alanda faaliyet gösterebilmektedir. Evlerde yer alan beyaz eşyalar, tek-
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nolojik cihazlar, aydınlatma gibi birçok ürün kullanıcıların yaşam senaryolarına göre yönlendirilebilmektedir. 
Konut sakinlerinin sağlık denetimi ve konforlarını artırmaya yönelik ürünler henüz tüketici ihtiyaçlarının net 
olarak şekillenmemesi ve taleplerin düşük olması sebebiyle yeterli gelişim sağlayamamaktadır. Akıllı evlerde 
itme stratejileri yerine çekme stratejileri uygulanması ürünlerin tutunma olasılıklarını artırmaktadır (Luor vd., 
2015: 377).

Akıllı evlerin merkezinde kaynakların verimli kullanılması ve otonom kontroller vardır. Akıllı ev konseptinde 
kullanılabilecek olan teknolojiler geniş bir spektrumda yer almaktadır. Teknolojik gelişmeler akıllı ev kapsa-
mını da her geçen gün büyütmektedir (Kirkham vd., 2013: 13). Akıllı evler birbirleriyle konuşan cihazlar ve 
sensörlerin birleşiminden oluşmaktadır. Literatürde “Internet of Things” (IoT) olarak geçen nesnelerin inter-
netine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Artık birçok nesne internete bağlanarak kontrol edilebilmektedir. 
Bu servislerin içerisinde yer alan akıllı ev cihazları IoT uygulamalarının pazar ve tüketici erişimine sahip 
olması bakımından en tepesinde yer almaktadır. Akıllı evler, konfor ve verimlilik sağlamak amacıyla sakinleri 
için yapay zeka çözümleri sunmaktadır. Akıllı ev hizmetleri, ısıtma, ışıklandırma, havalandırma, hava kalitesi 
ölçümü, güvenlik, ev cihazları kontrolü ve tüm bunların otomasyonunu sağlamak üzerine kuruludur. Büyük 
elektronik markalarının neredeyse tamamı akıllı ev servis ve ürünlerine yönelmektedir ve Google, Amazon 
gibi büyük teknoloji şirketleri evlere yönelik yapay zekaya sahip destek sistemleri geliştirmektedir. Google 
Asistant ve Amazon Alexa bu teknolojilere örnek olarak gösterilebilir (Shin vd., 2018: 1). 

Akıllı ev alanında her geçen gün yeni bir girişim ortaya çıkmakta ve belirli bir başarıya ulaşanlar büyük 
oyuncular tarafından yatırım almaktadır. Girişimcilik ekosisteminde son tüketicilere yönelik ürünlere olan 
ilgi yatırımcılar açısından da oldukça caziptir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre özellikle akıllı ev alanında 
ortaya çıkan yeniliklerin geleceği çok parlak olsa da halen mevcut evlerin sadece %7,5 i akıllı ev cihazlarına 
sahiptir. Bu oranın beş yıl içerisinde ciddi ölçüde artacağı öngörülmektedir (Statista, 2018). Günümüzde akıllı 
ev ürünlerine olan talep erken benimseyenler ve kitlesel pazar arasında bir geçiş dönemine girmiştir. Bu nok-
tada pazarın müşteri bakış açısıyla analiz edilmesi ve akıllı ev ürünlerinin adaptasyonu sağlanmalıdır. Akıllı 
ev kullanıcılarının farklı ürün çeşitlerine göre satın alma eğilimlerinin incelenmesi taleplerin belirlenmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır.

Büyük teknoloji şirketlerinin akıllı ev girişimlerine yatırım yapması, akıllı ev sektörünün nasıl bir potansiyeli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Pazar analizleri akıllı ev ürünlerinin satın alınmasındaki faktörleri; güvenilirlik, 
maliyet, kontrol kabiliyetleri, gizlilik yöntemleri ve güvenlik özellikleri olarak sıralamaktadır. Ev güvenliği 
sakinleri için en önemli konu olarak gösterilmektedir. Huzurlu ve konforlu bir yaşamın birinci önceliği gü-
venlik çözümünün sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Hızlı tutunma ve sürdürülebilirlik açısından akıllı 
ev pazarına güvenlik alanından giriş yapmak başarılı bir strateji olarak görülmektedir. Güvenlik kavramının 
altında sağlıklı kalma ve güvende hissetme ihtiyaçlarının bir arada olduğu bilinmektedir. Bu nedenle güven-
lik çözümlerinin içerisinde sağlık denetimlerinin de olması ciddi bir değer önerisi olarak kabul edilmektedir 
(Gram-Hanssen ve Darby, 2017: 94-97).
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Yapılan araştırmalara göre, akıllı ev ürünlerinin benimsenmesi istatistiksel anlamda ailelerin boyutuna bağ-
lı değildir; ancak genç çekirdek ailelerin ürün boyutuna göre değişen akıllı evi benimseme süreleri iki üç 
yıl sürmektedir. Yaş ortalaması daha yüksek olan ve geliri yüksek olan ailelerde akıllı ev ürünlerinin satın 
alınması bir yıl veya daha kısa süre içerisinde gerçekleşmektedir. Akıllı ev ürünlerinin varlığından haberdar 
olan insanların iki veya üç yıl içerisinde akıllı ev konseptine geçiş yapacağı görülmektedir. Bu geçiş akıllı 
güvenlik çözümleri özelinde değerlendirildiğinde satın alma eğiliminin altı ay içerisinde sonuç göstereceği de 
ortaya koyulmuştur. Güvenlik ürünleri haricinde kalan akıllı ev ürün çeşitlerinin erken fark edilmesinin satın 
alma eğilimine bir etkisi olmadığı da birçok araştırma tarafından gösterilmektedir. Bu nedenle farkındalık 
yaratılması yerine akıllı evlerin kullanışlılığının ortaya koyulması pazar talebi yaratılabilmesi açısından çok 
daha önemlidir. Erken tutunma ve hızlı yayılma amacıyla akıllı güvenlik ürünleriyle yola çıkıldığında müşteri 
edinmek ve bilinç yaratmak çok daha kolaylaşmaktadır. Bunlara ek olarak kişisel verilerin korunmasına yöne-
lik anksiyetenin giderilmemesi de akıllı ev ürünlerinin satın alınmasının ertelemesine sebebiyet vermektedir. 
Kişisel verilerin güvenliğinin çözülmesi, ürünlere olan inancın da artmasını sağlamaktadır. Gelir seviyesi ve 
kişisel verilerin korunmasının satın alma zamanlamasına önemli oranda etkisi bulunmaktadır; ancak kişisel 
verilerin korunması konusundaki endişeler akıllı ev konseptinin benimsenip benimsenmemesinde rol bir oy-
namamaktadır. Öte yandan akıllı ev ürünleri arasındaki uyumluluk da ürün tercihlerinde etkili olmaktadır. Bu 
nedenle IoT cihazların aralarındaki haberleşme protokollerinin birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir 
(Shin vd., 2018: 6-7). 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin demografik ve müstakil ko-
nut sahipliğine göre farklılaşma durumlarını ortaya koymaktır. 

KAPSAM

Araştırmanın kapsamını Ankara, Bolu, Eskişehir ve Ankara’ya yakın diğer illerde yaşayan, TOBB ETÜ Me-
zunlar Derneği, TED Mezunlar Derneği, Arçelik Garage müşteri veri tabanından en az bir yıldır müstakil bir 
konutta yaşayan 120 kişidir.  Örneklem kolayda örneklem yöntemiyle bu veri tabanından çekilmiştir.  

YÖNTEM

Saha araştırmasında veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. İlk 
bölümde katılımcıların demografik ve müstakil konut sahiplik özeliklerine yönelik sorular yer almaktadır. 
İkinci bölümde katılımcıların anksiyete düzeylerine belirlemek amacıyla Yamauchi ve Templer (1982) tarafın-
dan geliştirilen anksiyete ölçeği kullanılmıştır.  Kullanılan ölçek 6 madde ve katılımcıların ev güvenliği ile il-
gili yaşadıkları anksiyeteye ilişkin ifadelerden oluşmaktadır. Katılımcılara 1-Hiç katılmıyorum ile 5-Kesinlikle 
katılıyorum aralığında yanıt vermeleri istenmiştir. Ölçek puanı hesaplanırken aritmetik ortalama kullanılmıştır 
(Tablo 1). Ölçekten alınan puan 1-5 arasında değişmektedir. Puanın yükselmesi ev güvenliğine ilişkin anksiye-
te düzeyinin yükseldiğini göstermektedir. Katılımcıların “ev güvenliğine yönelik anksiyete düzey” ortalaması 
yüksek 3,603±1,034 (Min=1; Maks=5) olarak bulunmuştur.
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Tablo1. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Puan Ortalaması

N Ortalama Standart 
Sapma

Ev Güvenliğine
Yönelik Anksiyete

120 3,603 1,034

BULGULAR

Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcıların demografik ve müstakil konut sahiplik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 2 ve Tablo 3’de yer 
almaktadır. 

Tablo 2. Demografik Özellikler

Gruplar Frekans Yüzde

Yaş

30 ve altı 48 40

31-35 27 22,5

36-40 20 16,7

41 ve üzeri 25 20,8

Cinsiyet

Erkek 92 76,7

Kadın 28 23,3

Yaşanan Şehir

Ankara 63 52,5

Bolu 25 20,8

Eskişehir 17 14,2

Diğer 15 12,5

Eğitim Durumu

Lise ve altı 34 28,3

Lisans 56 46,7

Lisansüstü 30 25
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Aylık Gelir

5.000 ve altı 48 40

5001-10.000 29 24,2

10.001 ve üzeri 43 35,8

Katılımcılar yaşa göre 48’i (%40,0) 30 ve altı, 27’si (%22,5) 31-35, 20’si (%16,7) 36-40, 25’i (%20,8) 41 ve 
üzeri olarak dağılmaktadır. Katılımcılar cinsiyete göre 92’si (%76,7) erkek, 28’i (%23,3) kadın olarak dağıl-
maktadır. Katılımcılar yaşanan şehirlere göre 63’ü (%52,5) Ankara, 25’i (%20,8) Bolu, 17’si (%14,2) Eskişe-
hir, 15’i (%12,5) diğer olarak dağılmaktadır. Katılımcılar eğitim durumuna göre 34’ü (%28,3) lise ve altı, 56’sı 
(%46,7) lisans, 30’u (%25,0) lisansüstü olarak dağılmaktadır. Katılımcılar aylık gelirlerine göre 48’i (%40,0) 
5000 ve altı, 29’u (%24,2), 5001-10000, 43’ü (%35,8) 10001 ve üzeri olarak dağılmaktadır.

Tablo 3. Müstakil Konut Sahiplik Özellikleri

Gruplar Frekans Yüzde

Müstakil Konutta Yaşama Süresi

1-5 40 33,3

6-10 11 9,2

11-15 15 12,5

16 Yıl ve Üzeri 54 45,0

Müstakil Konutun Yeri

Site İçi 56 46,7

Site Dışı 64 53,3

Hangi Güvenlik Önlemlerine Sahip Olunduğu

Güvenlik Görevlisi 31 25,8

Alarm Sistemi 38 31,7

Kamera Sistemi 45 37,5

Güvenlik Çözümünün Rahatsız Eden Yanları

Hatalı Alarmlar 29 24,2

Kullanışsız Ürünler 20 16,7

Nesneleri Tanımlamaması 19 15,8

Tesisat İhtiyaçları 12 10,0
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Mevcut Güvenlik Önleminin Güvende Hissettirme Durumu

Evet 41 34,2

Hayır 26 21,7

Güvenlik Sistemi 
Bulunmuyor

53 44,2

Ev Güvenliğinde Yapay Zekâya Olumlu Bakma

Evet 100 83,3

Hayır 20 16,7

Tablo 3’de görüldüğü gibi, katılımcıların müstakil konutta yaşama sürelerine göre 40’ı (%33,3) 1-5, 11’i 
(%9,2) 6-10, 15’i (%12,5) 11-15, 54’ü (%45,0) 16 yıl ve üzeri olarak dağılmaktadır. Katılımcılar müstakil 
konutun yerine göre 56’sı (%46,7) site içi, 64’ü (%53,3) site dışı olarak dağılmaktadır. Hangi güvenlik önlem-
lerine sahip olunduğuna göre katılımcıların 31’i (%25,8) güvenlik görevlisi, 38’i (%31,7) alarm sistemi, 45’i 
(%37,5) kamera sistemi olarak dağılmaktadır. Güvenlik çözümünün rahatsız eden yanlarına göre katılımcıların 
29’u (%24,2) hatalı alarmlar, 20’si (%16,7) kullanışsız ürünler, 19’u (%15,8) nesneleri tanımlamaması, 12’si 
(%10,0) tesisat ihtiyaçları olarak dağılmaktadır. Katılımcılar mevcut güvenlik önleminin güvende hissettirme 
durumuna göre 41’i (%34,2) evet, 26’sı (%21,7) hayır, 53’ü (%44,2) güvenlik sistemi bulunmuyor olarak 
dağılmaktadır. Katılımcılar ev güvenliğinde yapay zekâya olumlu bakmaya göre 100’ü (%83,3) evet, 20’si 
(%16,7) hayır olarak dağılmaktadır.

Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin  Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması

Tablo 4’de görüldüğü gibi katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeyleri katılımcıların yaş grup-
larına göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05).

Tablo 4. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Yaş Gruplarına Göre Farklılaşma Durumu

Ortalama Standart 
Sapma

F p

Yaş 
Grupları

30 ve altı 3,729 1,064 0,415 0,743

31-35 3,512 0,968

36-40 3,567 1,165

41 ve üzeri 3,487 0,967
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Tablo 5’de katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı olarak fark-
lılaştığı göstermektedir (t(118)=-2.478; p=0.015<0,05). Kadınların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeyleri 
(x̄=4,018), erkeklerin ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinden (x̄=3,476) yüksek bulunmuştur.

Tablo 5. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu

Ortalama Standart Sapma t p

Cinsiyet Erkek 3,476 1,046 -2,478 0,015

Kadın 4,018 0,888

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeyleri katılımcıların eğitim 
durumlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05).

Tablo 6. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Eğitim Durumuna Göre Farklılaşma Durumu

 Ortalama Standart Sapma F p

Eğitim 
Düzeyi

Lise ve Altı 3,353 1,052 2,611 0,078

Lisans 3,577 1,066

Lisansüstü 3,933 0,885

Tablo 7’de görüldüğü gibi katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeyleri katılımcıların aylık gelir 
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05).

Tablo 7. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Aylık Gelire Göre Farklılaşma Durumu

 Ortalama Standart 
Sapma

F p

Aylık Gelir Düzeyi 
(TL)

5000 ve altı 3,538 0,999 2,608 0,078

5001-10000 3,322 1,124

10001 ve 
üzeri

3,864 0,970

Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin  Müstakil Konut Sahiplik Özelliklerine Göre Farklı-
laşması

Tablo 8’de görüldüğü gibi katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeyleri müstakil konutta yaşama 
süresine göre anlamlı farklılık göstermemektedir(p>0.05).
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Tablo 8. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Müstakil Konutta Yaşama Süresine Göre 
Farklılaşma Durumu

 Ortalama Standart 
Sapma

F p

Müstakil Konutta 
Yaşama Süresi (Yıl)

1-5 3,704 0,864 2,138 0,099

6-10 4,227 0,490

11-15 3,333 1,348

16 Yıl ve üzeri 3,475 1,096

Tablo 9’da katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin müstakil konutun yerine göre anlamlı 
farklılık göstermediği görülmektedir (p>0,05).

Tablo 9. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Müstakil Konutun Yerine Göre Farklılaşma 
Durumu

 Ortalama Standart Sapma t p

Müstakil 
Konutun Yeri

Site İçi 3,676 1,086 0,720 0,473

Site Dışı 3,539 0,990

Tablo 10’da katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin mevcut güvenlik önleminin güvende 
hissettirme durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (F(2, 117)=4,370; p=0,015<0.05). Farkın 
nedeni; mevcut güvenlik önlemine güvenenlerin ev güvenliğine yönelik anksiyete ortalamalarının (x̄=3,760), 
güvenlik sistemi bulunmayanların ev güvenliğine yönelik anksiyete ortalamalarından (x̄=3,308) yüksek olma-
sıdır. Mevcut güvenlik önlemine güvenmeyenlerin ev güvenliğine yönelik anksiyete ortalamalarının (x̄=3,955), 
güvenlik sistemi bulunmayanların ev güvenliğine yönelik anksiyete ortalamalarından (x̄=3,308) yüksek olma-
sıdır. 

Tablo 10. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Mevcut Güvenlik Önleminin Güvende His-
settirme Durumuna Göre Farklılaşma Durumu

 Ortalama Standart Sapma F p

Güvenlik Önleminin 
Güvende Hissettirme 
Durumu

Evet 3,760 0,995 4,370 0,015

Hayır 3,955 0,972

Güvenlik 
Sistemi 
Bulunmuyor

3,308 1,030
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Tablo 11’de katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin, ev güvenliğinde yapay zekâ kulla-
nımına yönelik bakış açılarına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (t(118)=4.480; p=0.000<0,05). Ev 
güvenliğinde yapay zekâya olumlu bakanların ev güvenliğine yönelik anksiyete ortalamaları (x̄=3,778), ev gü-
venliğinde yapay zekâya olumlu bakmayanların ev güvenliğine yönelik anksiyete ortalamalarından (x̄=2,725) 
yüksek bulunmuştur.

Tablo 11. Ev Güvenliğine Yönelik Anksiyete Düzeylerinin Ev Güvenliğinde Yapay Zekâ Kullanımına 
Yönelik Bakış Açısına Göre Farklılaşma Durumu

 Ortalama Standart 
Sapma

t p

Yapay Zeka Kullanılmasına 
Yönelik Bakış Açısı

Evet 3,778 0,918 4,480 0,000

Hayır 2,725 1,153

SONUÇ

Araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda şunlar söylenebilir: Geliştirilen ev güvenlik sisteminin hedef kitle-
sinin; ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeyi yüksek olan, başta kadınlar olmak üzere, mevcut güvenlik siste-
mi kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayan, aylık gelir düzeyi 5001-1000 TL arasında olan ve müstakil 
villada yaşamaya başlayalı 1-10 yıl arasında olan vatandaşlar olduğu söylenebilmektedir.

Araştırmada katılımcıların tanımlayıcı özellikleri bağlamında ele alınan diğer değişkenler olan; aylık gelir 
düzeyine, eğitim durumlarına, müstakil konutta yaşama sürelerine, yaşlarına, yaşadıkları şehirlere ve müsta-
kil konutlarının bulunduğu yere göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile farklı yaşlarda, 
farklı gelir ve eğitim düzeyinde bulunan farklı şehirlerde, site içinde veya site dışında müstakil konutu bu-
lunan ve farklı sürelerde müstakil konutta yaşayan katılımcıların ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeyleri 
birbirlerine benzer düzeydedir. 

Bir diğer farklılaşmaya dair sonuç, katılımcıların ev güvenliğinde yapay zeka kullanımına bakışlarında orta-
ya çıkmıştır. Ev güvenliğinde yapay zeka kullanımına olumlu bakanların, ev güvenliğine yönelik anksiyete 
düzeyleri, olumlu bakmayanlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinde fark-
lılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların cinsiyetlerine göre ev güvenliğine yönelik 
anksiyete düzeylerinde farklılaşmaların olduğu saptanmıştır. Kadın katılımcıların güvenliğine yönelik anksi-
yete düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların mevcut güvenlik önleminin kendilerini güvende hissettirme durumlarına göre ev güvenliğine 
yönelik anksiyete düzeylerinde farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Buna göre güvenlik sistemi kendilerini gü-
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vende hissettirmeyenlerin, ev güvenliği anksiyete düzeylerinin, ev güvenliği kendilerini güvende hissettiren-
lerden ve güvenlik sistemi bulunmayanlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öz: Girişimcilik ekosistemi yeniliklerin oluşmasında büyük pay sahibidir. Aynı zamanda yeni ürün ve hiz-
metlerin gelişmesi konusunda da öncü rol üstlenir. Girişimlerin esnek ve çevik yapıları, hızlı karar alabilme 
yetkinlikleri, aidiyet duygusunun yüksek motivasyonu beraberinde getirmesi, girişimlerin kurumsal yapılara 
göre daha farklı yenilik çözümleri üretebilmelerini mümkün hale getirmektedir. Yeni ürünler geliştirilirken 
bir ihtiyaç veya problem girişimci bakış açısıyla kolaylıkla tespit edilebilmekte; bu sayede farklı bir çözüm 
sunulabilmesi veya farklı değerler yaratılabilmesi mümkün olmaktadır. Yeniliğin her aşamasında potansiyel 
kullanıcılarla bir arada olmak, onları dinlemek, taleplerini iyi anlamak gerekmektedir.  Yapılan araştırmada, bir 
yönetim tarzı olan girişimcilik yaklaşımıyla, güncel literatürde yer alan müşteri odaklı ürün geliştirme süreç-
leri mercek altına alınmıştır. Günümüzde kullanılabilecek en uygun metot; müşteri ve ürün doğrulama süreç-
lerinin birbirlerini takip etmesi ve girişimsel pazarlama stratejilerinin eşzamanlı olarak yalın ürün geliştirme 
felsefesiyle birlikte uygulanması olarak ifade edilebilmektedir. Süreç, öncelikle problemin veya ihtiyacın be-
lirlenmesiyle başlamakta, üretilen çözümün yarattığı değer önerisi ölçülerek devam etmektedir. Değer önerisi, 
müşterilerde satın almanın tetiklenmesi için kritik bir rol üstlenmekte ve kullanıcı doğrulama sürecinde ortaya 
çıkarılarak fizibilitesi olan bir iş modeline yerleştirilmektedir. Oluşturulan iş planının sürdürülebilir olması 
projelerin gelecekleri açısından göz önünde bulundurulması gereken bir yaklaşımdır. Aynı zamanda alternatif 
yöntemlerle girişim risklerinin yayılması ve B planlarının hazırlanması, olası veya öngörülemeyen durumların 
yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada teorik altyapının yanında uygulama projesi de geliştirilmiş 
olup müşteri hedefi belirlenmiş ve hazırlanan stratejiye yönelik hareket edilmiştir. Girişim stratejileri nitel ve 
nicel çalışmalarla desteklenmiş ve karar mekanizmaları elde edilen veriler üzerine kurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yalın Girişim, Kullanıcı Doğrulama, İş Geliştirme

 
Giriş 

Hep aynı tartışma yapılır; iyi bir girişimci aynı zamanda iyi bir yönetici olabilir mi? Ya da iyi bir yönetici iyi 
bir girişimci olabilir mi? Aslında cevap çok basittir, girişimcilik bir yönetim biçimidir (Ries, 2011). Sosyal 
kavramların analiz edilerek matematiğe dökülebilmesi bir girişimcinin en önemli özelliklerindendir. Teori ol-
madan tecrübenin, tecrübe olmadan teorinin ilerlemesi başarılı çıktılar ortaya konulabilmesini zorlaştırmakta-
dır. Akademik çalışmaların her zaman tecrübeyle desteklenmesi; tecrübenin de teoriye geri bildirim vermesi 
ve bu sayede tecrübenin de teoriden faydalanması mümkün olur. Yapılan her çalışma veriye ve teorik bilgiye 
dayalı yürütülmesi durumunda girişimcilerin başarılı olma olasılıkları artmaktadır. Araştırmalar göstermekte-
dir ki bu yaklaşımla hareket eden girişimlerin başarılı olma olasılığı yükselmektedir. Girişimcilerin öncelikle 
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hedefledikleri müşterileri doğrulaması, pazarlama stratejileriyle birlikte ürün geliştirme süreçlerini paralelde 
yürütmesi güncel literatürün geldiği noktada atılması gereken en önemli adımdır. İhtiyaçları, yüksek katma 
değerle çözebilen bir MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) geliştirilmesi, tüketicileri anlamaya yönelik pazar 
araştırması yapılması, karlı bir iş modeli kurulması, sürdürülebilir iş planı hazırlanması, doğru zamanda doğru 
ekiple doğru çalışmaların yapılması, inovasyonun başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda yalın gi-
rişim felsefesinin yeni ürün geliştirme yaklaşımı birçok farklı bakış açısı, metot ve disiplinin bütünsel olarak 
değerlendirilebilmesini sağlamaktadır.

Bir fikrin hayata geçebilmesi için uçtan uca çözüm üretilmelidir. Bu nedenle bütün süreç iş geliştirme faali-
yetleriyle yürütülür. Başlangıç noktasında ürün yer almamaktadır. Genel yapılan hata ürüne odaklanılması ve 
kullanıcı çözümlerinin ürüne uydurulmaya çalışılmasıdır. Bu durum kaynakların verimli kullanılamamasına 
sebep olmakla birlikte gereğinden fazla zaman ve finansal kaynağın harcanması anlamına da gelmektedir.

İyi bir girişimci olmanın sırrı, gerçek şartlar ve vizyon arasındaki dengeyi kurabilmekten geçmektedir. Her 
girişim fikriyse başlangıçta varsayımların birikimiyle oluşur. Varsayımları gerçek veriyle doğrulamanın iki 
efektif yolu vardır. Birincisi direkt olarak tüketici ve partnerlerle iletişime geçerek davranış ve fikirlerini in-
celemek; ikincisi insanların ürün/hizmet deneyimlerini testlere tabi tutarak neler olduğunu takip etmektir. 
Unutulmamalıdır ki müşteri keşfi insanların girişimcinin adına hayal edilen ürünü geliştirmesi anlamına da 
gelmemektedir. Aynı şekilde girişimcinin vizyonundan feragat etmesi veya bir kenara bırakması anlamına da 
gelmemektedir. Ana mantık, fikri insanlara anlatmak ve geribildirim alarak öğrenmektir. Hedef, varsayımları 
geliştirecek, onaylayacak veya reddedecek ipuçlarını bularak daha iyi kararlar vermeyi sağlayacak anlamlı 
desenler oluşturmaktır. Aksiyona geçmek için tespit edilen desenler kullanılarak, başarı için ihtiyaç olan akıllı 
kararlar verilmelidir (Constable ve Rimalovski, 2014: 1).

Girişimcilik ve Yalın Girişim 

Bir inovasyon projesinde fikir aşaması, problem çözüm eşleşmesi, ürün pazar eşleşmesi (uyumu) ve ölçek 
büyütme olmak üzere dört temel aşama vardır. Fikir aşamasında, problemi derinlemesine araştırması ve var-
sayımların doğrulanarak MVP konseptinin ortaya çıkarılması beklenmektedir. Tüm bu çalışmaların kullanıcı-
larla bir arada yürütülmesi şarttır. Hipotez olarak öne çıkan fikirlerin MVP aracılığıyla geribildirim toplaması 
gereklidir. Bu aşamada ana hedef öğrenmektir. Problemin çözümle eşleştiği aşamada konsept geliştirme ça-
lışmalarının derinlik kazanması ve MVP iterasyonlarının gerçekleştirilerek optimal çözümün üretmesi hedef-
lenmektedir. Geliştirilen ürünlerin tercih edilmesi ve başarılı olabilmesi ürün pazar uyumunun sağlanmasına 
bağlıdır.

Jenerik yalın girişim aşamaları bazı araştırmalarda karakteristik olarak iki fazda da özetlenebilmektedir. Bi-
rinci fazda problem hipotezlerinin kurulması ve doğrulanması, olası müşteri kitlesinin tanımlanması, hipotez-
lerin ürün geliştirmek için formüle edilmesi ve potansiyel kullanıcıların bulunması yer almakta son olarak da 
hipotezlerin müşteri mülakatlarıyla test edilmesi gerekmektedir. Mülakatlar için hedef kullanıcılar bulunarak; 
potansiyel müşteri kitlesinin ölçülmesi, hipotezlerin test edilmesi ve gerekiyorsa revize edilmesi, tüketici satın 
alma eğilimlerinin ölçülmesi sırayla gerçekleştirilmelidir. Bu araştırmalar sonucunda ürün modelinin pivot 
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edilmesi de muhtemeldir. Hiçbir varsayım en başta olduğu gibi kalmayarak anlatılan süreç içerisinde dönüşü-
me uğramaktadır. İkinci fazda doğrulanan müşteri üzerinden ürün özelliklerinin hipoteze dönüştürülmesi ve 
test edilmesi gerekmektedir. MVP oluşturmadan önce prototip denemelerinin en düşük maliyetli yöntemle ge-
liştirilmesi, ilerleyen dönemlerde maliyet yönetimi açısından da önemli bir detaydır. Prototipler aynı zamanda 
MVP dönüşümüne uygun hazırlanmalıdır. Öte yandan minimum özellik seti de belirlenmelidir ve MVP özel-
likleri bu setler üzerine kurgulanmalıdır. Ürün geliştirme çalışmalarında kullanıcı bilgilerinden faydalanılarak 
ortaya çıkarılan konseptte yer alan prototiplere “Minimum Uygulanabilir Ürün” (MVP) adı verilmektedir.

Tipik bir girişim, hedeflediği kullanıcısının önemli bir ihtiyacını gidermeye yönelik ürün geliştirme odaklı bir 
vizyonda yola çıkar. Bu noktada girişimler genelde eksiksiz bir ürün geliştirmeye odaklanarak, kaynak ve za-
manlarını zorlarlar. Bu esnada doğru kurulmamış bir market ve müşteri planı rekabet güçlüğü yaratarak, yeni 
oluşumların ayakta kalmasını zorlaştırır. Eksiksiz bir ürün tasarlamaya çalışmak idealist bir yaklaşım olarak al-
gılansa bile; tüketicilerin ihtiyaçlarına birebir çözüm üretecek özellikleri barındıran ve rekabeti kolaylaştıracak 
bir değer önerisi üzerine tasarlanmış ürünlerle aynı kategoride değerlendirilmemektedir. Fazla veya işe yara-
mayacak özelliklerin geliştirildiği ürünlere zaman harcamaktan kaçınılarak daha yalın bir teknik uygulanarak 
ortaya koyulan ürünlerin başarı olasılığı daha yüksek olacaktır. Yüksek risk ve belirsizliklerin içerisinde yeni 
girişimler geliştirdikleri vizyonlarını doğrulamalıdırlar. Ardından atacakları her adımı birtakım testler, deneme 
yanılma metotları, doğrulama yöntemleri kullanarak belirlemelidirler. Özellikle ürün geliştirme aşamalarında 
kullanıcı hipotezleri kontrol edilmeden kaynak harcaması yapılmamalıdır. Ortaya çıkarılacak olan satılabilir 
ilk ürün, olmazsa olmaz kriterleri minimum gereksinimlerde sağlayabilmelidir. MVP’ ler hem mevcut ihti-
yacın çözümünde önemli olan hem de büyüme stratejilerini karşılayabilecek nitelikleri barındırmalıdır. Yalın 
girişim fikri de tam bu noktada geliştirme verimliliğini artırmaya ve pazara daha erken ulaşmaya yönelik tek-
nikleri anlatmaktadır. Yalın felsefede israfın önlenmesi ve MVP’ nin en kısa sürede çıkarılması yer almaktadır.

Süreç Akışı;

1.İş geliştirme ve planlama disiplini,

2.Problem/İhtiyaç tanımı ve varsayımlar,

3.İş geliştirmeye konu olan fikri etkileyecek faktörlerin analizi, 

4.Olası çözümlerin, yöntem ve değer önerilerinin hazırlanması,

5.Kullanıcı, ürün, teknoloji doğrulama yöntemleri,

6.Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin uygulanması,

7.Proje konusuna yönelik fizibilite çalışması,

8.Sürdürülebilir iş planı hazırlanması,

9.Güncel proje yönetim tekniklerinin uygulanması,



279

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

10.Alternatif stratejiler oluşturma ve konumlandırma,

11.Girişimcilik tekniklerini iş modeliyle bağdaştırma,

Süreç İçeriği;

Problem/İhtiyaç Tanımlama:

Gözlemlenen problem, sorun ve ihtiyaçların analizinin yapılması; hipotez ve varsayımların kurgulanması konu 
alınır. Neden – Nasıl – Ne düşünce yaklaşımıyla fikirsel gelişimi etkileyen faktörler incelenir, proje konuları 
netleştirilir. 

Kullanıcı Doğrulama:

Nitel yöntemler kullanılarak kullanıcı doğrulaması yapılır, geribildirimlere göre çözüm önerisi geliştirilir ve 
uygulama yöntemi belirlenir.

Ürün ve Teknoloji Doğrulama:

Söz konusu kullanıcı veya süreçler göz önüne alınarak ürün doğrulaması yapılır, gerekli görülen tasarımsal 
yaklaşım ve teknolojik altyapı belirlenir. Müşteri/Sistem odaklı yaklaşım sergilenir. Teknoloji hazırlık seviyesi 
(TRL) göz önüne alınarak ürün/teknoloji süreçlerinin takibi de konu alınır.

İş Modeli Kanvası Oluşturma:

İş modeli kanvası (BMC) hazırlanır, tüm paydaşlar ve geliştirme stratejisi belirlenir. Kullanıcı/Sisteme yönelik 
yeni değer önerisi sunulur.

Yalın Girişim Yaklaşımı:

Sürekli iyileştirme teknikleri, kur-ölç-öğren metodunun uygulaması öğrenilir. Hata risk yönetimi ve kaynak 
kullanım stratejileri oluşturulur. Kullanıcı odaklı deneyim yaklaşımı aktarılır.

Yeni Ürün/Hizmet/Süreç Geliştirme:

Kullanıcı/Sistem geribildirimleri alınmaya devam edilir, “Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP)” netleştirilir. 
A/B test yöntemi uygulanarak alternatif ürün yaklaşımları ortaya çıkarılır. Pivot stratejilerinin nasıl uygulana-
cağı da konu alınır.

Proje Yönetimi:

Güncel proje yönetim teknikleri aktarılır, çevik proje yönetimi ile iş akışı sıfırdan bire tüm süreçleriyle ele 
alınır. Kaynak yönetimi konusunda da ek bilgiler sağlanır.

Ürün/Hizmet Konumlandırma:
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Pazarlama stratejileri ele alınarak, ürün ve hizmetlerin rekabet analizi, nicel pazar araştırma yöntemleri anlatı-
lır. Yeniliğin yaratacağı fayda üzerinden konumlandırma ve farklılaşma yöntemlerinin nasıl oluşturulabileceği 
belirlenir. 

Sürdürülebilir Stratejiler:

İş planı hazırlanması kapsamında; başlangıç, tutunma, büyüme ve çıkış stratejileri konu alınır. Güncel iş planı 
ve gelecek çalışmaların fizibilitesi ortaya konulur.

Kullanıcı Doğrulama

Verilecek olan her kararın merkezinde kullanıcı vardır. Ürünler ve teknolojiler kullanıcılara göre geliştirilir. 
Bunun için öncelikle hedef kullanıcı belirlenir ve doğrulama faaliyetleri gerçekleştirilir. Kullanıcılar öncelikle 
nitel çalışmalar yoluyla doğrulanır. Ardından isterilere göre ürün doğrulama faaliyetleri gerçekleştirilir. Her 
ürün özelliği amaca hizmet etmelidir ve kullanıcı geribildirimlerine göre şekillenir. Ürün geliştirirken temel 
hedef ihtiyacı görmek ve uygun çözümü üretmekten geçmektedir.

Müşteri analizleri sonucunda gerçekleştirilecek doğrulama sürecinde hedef öncelikli olarak erken benimseyen 
tüketici profilini tespit etmektir. Tüm başlangıç stratejisinin çekirdek kullanıcılara göre kurgulanması sıfırdan 
bire geçişi sağlayacak ilk adımdır. Erken benimseyen tüketici profilinin anlaşılması için demografik özellikle-
ri, yaş grubu veya jenerasyonu göz önüne alınmalıdır.

Müşteri ihtiyaçları, girişimlerin seçtiği hedef kitleye göre ürün ve hizmetlerini şekillendirmesidir. Girişimlerin 
yapması gereken, insanların hangi şartlarda ürünleri kabul edeceğini öğrenmek, ardından ürününü veya hizme-
tini bu istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmektir.

Girişimcinin hedefi başarılı bir iş modeli ve sürdürülebilir bir iş planı oluşturmaktır. Ölçek genişlemesi plan-
lanmadan önce tüketicilerden öğrenme sürecinin devam etmelidir. İş modeli kurgulanırken en baştan itibaren 
yapılan müşteri doğrulama çalışmalarıyla yetinilmemeli ve geliştirme çalışmalarına ara verilmemelidir. Tü-
keticiyle iletişim kesintisiz olmalıdır. En iyi öngörüler gerçek tüketicilerin gerçek davranışlarının gözlemlen-
mesiyle oluşur. Müşteri keşfi; tüketicilerle, paydaşlarla ve pazarla ilgili derinlemesine anlamlandırma sahibi 
olmaktır. Fikrin güzel olması yeterli değildir, müşterilerin ürünleri satın alma isteğini tetikleyecek kavramları 
yakalamak oldukça faydalıdır.

Başlangıçta pazarda bir boşluk görmek veya farklı çözümlere açık ihtiyaçlar keşfetmek, müşteriler ve olası 
ürün/hizmetler için varsayım üretmeye yeterlidir. Varsayımlar üzerinden müşteri segmentinin belirlenmesi ve 
potansiyel değer önerisi hazırlanmalıdır. Prototipler muhakkak tüketicisiyle buluşturulmalı ve test edilmelidir. 
Bu testlerde amaç satmak değil, gelişim adına ipuçları toplamaktır. Girişimlerin, ürünlerini piyasaya sürme-
den önce çok sayıda potansiyel müşterisinin ödeme yapmaya razı olduğu doğru çözümü bulduklarından emin 
olmaları gerekmektedir.
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Yeni Ürün Doğrulama ve Geliştirme

Ürün geliştirme süreçleri, iş geliştirme süreçlerinin bir parçası olarak ele alınır. İşin niteliği belirlenmeden 
ve strateji kurulmadan ürün ortaya çıkarılması beklenemez. Fikir üzerinden kurgulanan ürünlerin de pazarda 
tutunması oldukça düşük bir ihtimaldir. Yeni ürün geliştirmede yalın girişim metotları güncel literatürün son 
noktasıdır. Buna ek olarak müşteriden ürüne, üründen teknolojiye sırasıyla yapılan doğrulama çalışmaları sı-
fırdan bire geçiş sürecini kolaylaştırmaktadır.

Girişimlerin MVP hazırlığından önce mutlaka gelir modellerini, pazar büyüklüğü araştırmalarını, üretim ma-
liyetlerini ve müşteri kazanma maliyetlerini hesaplamış olmaları önemlidir. Özellikle de finansal ölçümler, 
fizibilite çalışmalarında kullanılmalıdırlar. Finansal ölçümlerin içerisinde sabit maliyetler, değişken maliyetler, 
kar marjı, müşteri kazanma maliyeti, müşteri yaşam değeri ve başa başnoktası yer almaktadır.

Tasarlanan değer önerisinin hedef tüketicilere gerçekten hitap ediğini doğrulamadan da sağlıklı MVP oluşturu-
labilmesi düşük olasılıklıdır. Bu süreçte “Build- Measure- Learn” döngüsünün çalıştırılması oldukça faydalıdır 
(Ghezzi ve Cavallo, 2018: 3). Müşteri geliştirme sürecinden esinlenerek Ries (2011) tarafından tasarlanan 
“Build-Measure-Learn” (Oluştur-Ölç-Öğren) geribildirim patikası üzerine Maurya (2012) tarafından tanım-
lanan üç kademeli girişim sürecinde, iş modeli sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olana kadar pivot denemeleri-
nin devam etmesi hedeflenmektedir. Bu geribildirim akışında sırasıyla problem çözüm eşleşmesi, ürün pazar 
uyumu ve ölçek büyütme aşamaları yer almaktadır. Anlatılan startup fazlarının görseli aşağıda yer almaktadır 
(Ripsas vd., 2015: 6-7).

Ürünler sade ve basit tasarlanmalı, gelişim sistematik ve bilimsel çalışmalara dayalı olmalıdır. Yalın girişim 
metodu da aynı felsefeyi benimseyerek girişimlerin başlangıç stratejilerini oluşturmada kullanılır ve sürdürü-
lür. Bu sayede kullanıcıların istemediği değil isteyebileceği ürünler oluşturulmasının önü açılmış olur (Bosch 
vd., 2013: 3-4). 

Yeni ürün geliştirme süreçlerinde MVP en önemli kavramlardan birisidir. MVP, hedef kullanıcılarının ihtiyaç-
larını verimli kaynak kullanımı anlayışıyla yola çıkılarak sorunu çözecek minimum özelliklerde geliştirilen 
ürün veya hizmetlerdir. MVP gelişiminde süreçler, tüketicilerle ortak hareket etme mantığıyla yönetilmektedir. 
Oluşabilecek senaryolarda mümkün olan en çok varsayımın doğrulanması ilk ortaya çıkan ürünlerin yaşama 
olasılığını da artırmaktadır. Ürünlerin pazara girişlerinde başarılı olabilmeleri için erken benimseyen kulla-
nıcılarını hedeflemeleri ve bu kullanıcıların problemlerini mümkün olan en az maliyetli çözümle gidermeleri 
hedeflenmelidir. Minimum uygulanabilir ürünün keşfedilmesi için hatalardan ve yanlış olduğu ortaya çıkan 
varsayımlardan tecrübe edinilmesi de önemli ve gereklidir.

Ürün doğrulama süreci, ürün prototip aşamasına gelene kadar teorik, prototip aşamasından sonra pratik bilgiy-
le gelişimini sürdürür. Müşteri doğrulama sürecinin başarıyla geçilmesi, ürün ve teknoloji doğrulama süreçle-
rinin başarısı için önkoşuldur.
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Yeni ürün geliştirme süreci sekiz aşamadan meydana gelmektedir. Bunlar; fikir üretme, fikri test etme, kavram 
geliştirme ve test etme, yeni ürün geliştirme pazarlama stratejisini oluşturma, iş analizi, ürün geliştirme, pazar 
testi ve ticarileştirmedir (Kotler, 2004’den aktaran: Kara, 2014: 15).

Yüksek teknoloji girişimlerde müşterinin doğrulanmasıyla birlikte ürünlerle birlikte kullanılacak teknolojile-
rin de paralelde doğrulanması gerekmektedir. Tüketicilere sunulan değer önerileri, ihtiyaçlarına yönelik ürün-
ler geliştirilirken, ürünlerin bünyesinde barındırdığı teknolojileri de etkilemektedir.

Doğrulama Süreçlerinde Nitel Çalışmalar

Doğrulama süreçlerinde nitel çalışma yaparken belirsizlikleri gidermek adına karşı tarafla empati kurmanın 
yanında nicel alanda tüketiciler, pazar ve rakiplerle ilgili gerçek verilerin kullanılması bir o kadar önemlidir. 
B2B çalışan firmaların kapsamında yer alan müşterilere yapılan doğrulama ve analizlerde beş ana soru sorula-
rak çalışmalar yapılır. Bunlar; Neden, Ne Zaman, Kim, Nasıl ve Ne açık uçlu sorularıdır.

Özellikle girişimciler yeni girişimlerinde tüketicilerin karar alma süreçlerini anlayabilmek için nitel çalışmalar 
gerçekleştirmelidir. Nitel çalışmalar sayesinde; birinci olarak katılımcı gözüyle vakanın incelenmesi mümkün 
olur, ikinci olarak araştırmacı birebir veri toplayıp, analiz etme şansı yakalar, üçüncü olarak saha görevi gere-
kir, insanları ve olayları gözlemleme olanağı vardır, son olarak da eski teorileri test etmek yerine yeni teoriler 
üretmeye odaklanılabilmektedir. Doğru örneklemi oluşturmak kritik bir karar sürecidir. Seçilen hedef kitlenin, 
mülakat yapılan örneklemle örtüştüğünden emin olunmalıdır.

Nitel çalışmalarda toplanan veriler, nicel çalışmalar yoluyla ortaya çıkarılamayan sosyal fenomenleri incele-
mek için kullanılmaktadır. Belirli bir örneklemde yer alan insanların, konuyla ilgili fikirleri, düşünceleri ve 
hissettikleri hakkında öngörüler üretir. Bununla birlikte mülakatlar doğası gereği zaman ve maliyet açısından 
ciddi kaynak gerektiren yöntemlerdir; ancak dikkatlice uygulandıklarında verimsizlikten uzaklaşılabilir. Mü-
lakat yapılan kişilerin mülakat esnasında rahat olmaları da sağlıklı veri paylaşımını destekleyerek olası zaman 
ve bilgi kayıplarını önleyecektir. Yarı yapılandırılmış mülakatlarda sorular belirli bir formata ilerlerken, açık 
uçlu sorulardan serbest cevaplar alınarak hem verimli hem de etkili çıktılar üretilebilir. Planlama yapmak, 
doğru kitleyi hedeflemek, randevulaşmak, mülakat formatını akışa göre ayarlamak, açık sözlü olmak ve mü-
lakat amacının anlaşıldığından emin olmak, objektif kalarak kullanıcıların fikirlerini serbestçe ifade etmesine 
müsaade etmek ve görüşme sonrası alınan notların üzerinden analizler gerçekleştirerek bir sonraki görüşmeye 
hazırlanmak, etkin mülakatlar gerçekleştirmek için dikkat edilmesi gereken prensiplerdir. Mülakatı gerçekleş-
tiren kişilerin, insan ilişkileri konusunda yetenekli olması gereklidir (Hove ve Anda, 2005: 1-3).

Nitel araştırmalarla cevaplanması en zor iki soru; “İnsanlar para ödeyecekler mi? ve “Ne kadar ödeyecekler?” 
sorularıdır. Bu sorulara verilebilecek cevaplar spekülatif olduğu gibi oluşan veriye şüpheyle yaklaşılmalıdır. 
Bu tarz sorular sormak yerine; “Üzerinde konuşulan problemi çözmek için ne kadar harcıyorsunuz?”, “Bu so-
runu çözmek için ne kadar bütçe ayırıyorsunuz, bütçeyi kim kontrol ediyor?”, “Bu problemin ortadan kalkması 
için ne kadar ödeme yaparsınız?” benzeri açık uçlu ve objektif cevaplar almaya yönelik sorular sorulabilir.
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Nitel görüşmelerden önce cevaplanması gereken temel sorular; bilginin kimden temin edileceği, hangi bilginin 
temin edileceği, bilgi sahiplerine nasıl ulaşılabileceği, verimli bir görüşmenin nasıl sağlanabileceği, edinilen 
bilgilerle nasıl bir anlamlandırma yapılacağıdır.

Literatürde yer alan tüm müşteri geliştirmeyle başlayıp yalın ürün yönetimiyle devam eden çalışmaların oluş-
turduğu tüketici, pazar ve paydaş bilgi birikiminin başarıya götüren etkilerine rağmen girişimin vizyonunu 
olumsuz etkilemesine de izin verilmemelidir. Açık uçlu sorulardan alınan veriler sorunun amacı ve beklenen 
çıktısı göz önüne alınarak görüşme sonrasında sınıflandırılarak analiz edilmelidir. Açık uçlu sorular 6 farklı 
çıktı beklentisine göre sınıflandırılabilir. Bunlar; (1) davranış ve tecrübeye yönelik sorular, (2) görüş ve de-
ğerlere yönelik sorular, (3) belirli bir konuda ne hissedildiğinin ve düşünüldüğünün incelenmesine yönelik 
sorular, (4) bilgiye dayalı sorular, (5) duyuların ölçülmesine yarayan sorular ve son olarak kişilerin arka planını 
incelemek adına sorulan demografik ve karakteristik analiz sorularıdır. Yarı yapılandırılmış mülakatlarda bu 
çıktı motivasyonları göz önüne alınarak soru hazırlıkları yapılabilir. Yüksek maliyetleri ve çıktının araştırma-
cıya bağlı olmasının yanında doğru soruların sorulmasının faydaları yüksek katma değere sahiptir (Hove ve 
Anda, 2005: 7-9).

İş Geliştirme ve Planlama

İş geliştirme ve planlama faaliyetleri firmaların var olan düzenleri içerisinde yenilik yaratmak ve bu yeniliğin 
sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal yeteneklerin ve matematiksel yakla-
şımların bir arada kullanılarak fayda yaratması konu alınmaktadır. Yeni veya var olan süreç, hizmet ve ürünle-
rin geliştirilmesine yönelik güncel literatürde yer alan uygulama teknikleri odaktadır. İş geliştirme yaklaşımı 
herhangi bir sektör veya uygulama alanıyla kısıtlı değildir. Üretimden hizmet sektörüne, yeni ürün geliştirme 
süreçlerinden var olan sistemlerin iyileştirilmesine kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilmektedir. Aynı 
zamanda günümüz girişimlerinin başarıya ulaşmasını sağlayacak teknikleri de bünyesinde barındırmaktadır. 
Bu nedenle temeli yalın üretime dayanan yalın girişim yaklaşımının da ders içeriğinde yer alması katma de-
ğer yaratmaktadır. Geliştirme faaliyetleri insan ve sistem olmak üzere iki ana odağa sahiptir. Sosyal düzenin 
analiz edilerek, mevcut ihtiyaçların analitik çözüme ulaştırılması öncelikli hedeftir. İş geliştirme faaliyetleri 
sonucunda değer önerisi yani özgün fayda yaratılır. Süreç; problemin tanımlanmasından çözüm yönteminin 
uygulanmasına kadar olan tüm aşamaları kapsamaktadır. Planlama süreci, proje yönetim yaklaşımını baz ala-
rak sürdürülebilir iş modellerinin hazırlanmasını sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik, fikirlerin hayatta kalması 
için göz önüne alınması gereken en kritik konudur. Aynı zamanda doğru planlamayla kaynakların etkin ve ve-
rimli kullanılması, zaman kaybının önlenerek hedefe yönelik aksiyonların hayata geçirilmesini mümkün hale 
getirmektedir. Günümüz dünyasında özellikle teknolojik gelişmelerinin ilerleme hızı düşünüldüğünde rekabet 
avantajı sağlanabilmesi için, başta zaman olmak üzere tüm kaynakların doğru değerlendirilmesi gerekmekte-
dir.

Başarılı değer önerilerinin öne çıkan 10 karakteristik özelliği bulunmaktadır. Bunlar; (1) iyi hazırlanmış iş 
modellerinde yer alması, (2) az miktarda sorun giderici ve kazanım yaratıcı argümanlara odaklanması; ancak 
bunları doğru şekilde ürüne yansıtması, (3) insanların satın almak isteyeceği sorun çözücü değerlere odaklan-
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ması ve değer önerisinin geniş bir pazara hitap etme potansiyelini taşıması, (4) müşteri kazanımlarını dikkate 
alması, (5) en ideal işlevlere odaklanarak, en alakalı sorunları, en ilgili kazanımlarla buluşturması, (6) reka-
betten ayrıştıracak ürün özellikleri ve stratejilere sahip olması, (7) çözüm stratejisinde fonksiyonel, sosyal ve 
duygusal işlevlerin üçünün de yer alması, (8) en az bir pazar segmentinde rakiplerine göre rekabeti daha iyi 
yürütmesi, (9) kopyalaması zor ürün ve iş modeline sahip olması, (10) tatmin edilmeyen işlevlere, sorunlara ve 
gereksinimlere odaklanması olarak tanımlanmaktadır (Osterwalder vd., 2018). Bu alanlar; anahtar partnerler, 
anahtar aktiviteler, anahtar kaynaklar, değer önerileri, müşteri segmenti, kanallar, maliyet yapısı ve gelir akışı 
olarak sıralanabilirler.

Güçlü bir iş planı hazırlayan girişimcilerin hazırlamayanlara göre çok daha başarılı pazar performansı göster-
mekte olduğu araştırmalarda ve güncel uygulamalarda ortaya koyulmaktadır. Başlangıçta girişimlerin elinde 
bir tüketici ihtiyacı veya müşteri potansiyeli olması ürün veya teknoloji olmasından çok daha önemlidir.

Girişimlerin yalın düşünme kabiliyeti kazanarak başlangıçta yüksek maliyetli işlerden kaçınması ve büyük 
mermilerini gelen geribildirimlere göre iş modeli iterasyonlarını gerçekleştirdikten sonra kullanmaya baş-
laması oldukça faydalıdır. Aynı zamanda uygulama aşamasında daha da ihtiyaç duyulacak olan kaynakların 
yetersizliğine sebebiyet verilmesi de önlenebilir.

Sonuç

Yeni bir girişim veya büyük bir kurumsal firma fark etmeksizin gerçekleştirilecek pazarlama stratejilerinde, 
müşterilere yaratılacak değer markanın temelini oluşturur. Müşterilere yaratılan değer, ürün farklılaşmaları 
aracılığıyla satın alma tatminini hedef alır. Değer yaratabilmek adına müşterileri analiz etmek, tanımak, anla-
mak ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak gerekir. Beliren ihtiyaçlara beklentileri karşılayacak çözümler üretilmeli-
dir. Müşteri değeri ürünlerin sağladığı faydanın yaratılan maliyete karşılık gelmesiyle ifade edilebilir.

Geliştirilecek pazarlama karması müşteri ihtiyaçlarına odaklı, net ve açıklanabilir faydalar sağlayabilen bir de-
ğer önerisine sahip olmalıdır. Değer önerisi ne kadar ayırt edici olursa rakiplerden farklılaşmak o kadar kolay 
olur. Farklılaşma marka mesajlarının içerisinde sürekli vurgulanmalıdır. Markalar; sembolü, logosu, sloganı, 
renklerinin yarattığı algıya kadar düşünülerek ve müşterilerini hedefleyen bir modelde tasarlanmalıdır. Mar-
kayla ilgili düşünülecek olan her detay müşteride yarattığı algıya pozitif veya negatif etki edecektir.

Rakip analizi sayesinde, ürün özellikleri & satış argümanlarında farklılaşma, fiyatlandırma politikalarında 
öngörü sağlama olanakları doğacaktır. Aynı zamanda rakip markaların hedef kitleleri de analiz edilerek, potan-
siyel müşterilere karşı nasıl bir yaklaşım sergilenebileceği de ölçülmelidir. Markanın nasıl konumlanacağını 
belirlerken rakip analizlerinden faydalanılması çok önemlidir. Rakip analizi olmadan pazar bölümlemesini 
çıkarmak ve konumlandırma stratejileri oluşturmak oldukça zordur.

Pazarlama iletişiminde ne yapıldığını anlatmadan önce neden yapıldığının ve sonrasında nasıl çözüldüğünün 
anlatılması insanlarla olan iletişimin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Sinek (2009)’a göre insanlar bir fikri ka-
bul ederlerken bilinçlerinde öncelikle neden sorusunun cevabı aranmaktadır. Yani ne yapıldığının anlatılması 
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yerine neden yapılması gerektiği ve nasıl çözüleceği anlatılarak iletişim kurulduğunda tüketicilerin ürünleri 
benimsemesi kolaylaşmaktadır. 

Konumlandırma stratejilerini etkileyen 8 temel algı faktörü vardır. Bunlar; (1) üst sınıf, prestijli ve statü al-
gılatan markalaşma, (2) çekicilik ve estetik, (3) etkileyici servis, (4) tasarım ve üretim yeri, (5) erişilebilirlik 
ve fiyat/performans, (6) marka değeri ve etkisi, (7) güvenilirlik ve garanti, (8) prensipler ve seçicilik olarak 
sıralanmaktadır (Blankson ve Kalafatis, 2004: 29-30).
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BİR STRATEJİ OLARAK HAKİM DURUMUN REKLAMLAR YOLUYLA KÖTÜYE 
KULLANILMASI: REKABET KURUMU KARARLARININ İNCELENMESİ 

Şaban ESEN1, İlknur ASAR2

1Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD, Bartın/Türkiye

2Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD Doktora Öğrencisi

Öz: Reklamlar, tüketiciyi bilgilendirmede ve ürünün/hizmetin satın alınmasını sağlamak amacıyla tüketicinin 
ikna edilmesinde önemli bir araç olarak firmalar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak rek-
lamlar aynı zamanda, rakiplerin piyasaya girişini engelleme veya piyasada bulunan mevcut rakiplerin piyasa 
dışına itilmesi sonucunu doğuran bir fonksiyona da sahip olabilmektedir.  Reklamlar, bir tutundurma aracı 
olmalarının yanı sıra piyasaya girişleri engelleme veya piyasadaki rakipleri piyasa dışına itme aracı olarak da 
kullanılabilmektedir. Piyasada hakim durumda olan bir firmanın, bu hakim durumunu reklam yoluyla kötüye 
kullanması rekabeti engelleyici bir durumdur. Bu davranış, rekabet ihlallerine yol açarak piyasada rekabetin 
korunmasını ve sürdürülmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hakim durumdaki firma-
ların reklam yoluyla pazara girişleri nasıl engelleyebileceklerini ortaya koymak, reklamların piyasaya girişleri 
engelleyip engellemediği konusundaki iktisadi yaklaşımları bütüncül bir bakış açısıyla incelemek ve ülke-
mizde piyasalardaki rekabetin korunması ve sürdürülmesi amacıyla kurulan bağımsız bir kurum olan Rekabet 
Kurumu’nun bu konuyla ilgili soruşturmalardaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Araştırmada teorik yaklaşım 
ve alan araştırması yöntemleri kullanılacaktır. Teorik yaklaşım ortaya konduktan sonra, Rekabet Kurumu’na 
intikal etmiş olan reklamların piyasaya girişleri zorlaştırdığı veya engellediği yönünde açılan soruşturmalar 
çözümlenecektir.   

 Anahtar Kelimeler: Pazara Giriş Engelleri, Reklam, Hakim Durum, Pazarlama Stratejisi, Rekabet Kurumu

 
GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Reklam, firma ve tüketici ilişkisinde, pazarlama stratejisinde önemli bir yere sahip olmasına karşın rakiplerin 
piyasaya girişini engelleme veya piyasada bulunan mevcut rakiplerin piyasa dışına itilmesi sonucunu doğuran 
bir fonksiyona da sahiptir. Yüksek düzeyde ekonomik gücü elinde bulunduran pazarda hakim durumdaki fir-
maların yaptıkları reklamlar yoluyla rakiplerini zor durumda bırakmaları ise bazı durumlarda hakim durumun 
reklam yoluyla kötüye kullanılması olarak kabul edilmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, hakim durumdaki firmaların reklam yoluyla pazara girişleri nasıl engelleyebileceklerini 
ortaya koymak, reklamların piyasaya girişleri engelleyip engellemediği konusundaki iktisadi yaklaşımları bü-
tüncül bir bakış açısıyla incelemek ve ülkemizde piyasalardaki rekabetin korunması ve sürdürülmesi amacıyla 
kurulan bağımsız bir kurum olan Rekabet Kurumu’nun bu konuyla ilgili soruşturmalardaki yaklaşımını ortaya 
koymaktır.
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KAPSAM

Piyasada hakim durumda olan bir firmanın, bu hakim durumunu reklam yoluyla kötüye kullanması rekabeti 
engelleyici bir durumdur. Bu davranış, rekabet ihlallerine yol açarak piyasada rekabetin korunmasını ve sür-
dürülmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, hakim durumda olan firmanın, bu hakim durumunu 
reklam yoluyla nasıl kötüye kullanabileceği ve rekabeti nasıl engelleyebileceği incelenmiştir.

YÖNTEM

Araştırmada teorik yaklaşım ve alan araştırması yöntemleri kullanılacaktır. Teorik yaklaşım ortaya konduktan 
sonra, Rekabet Kurumu’na intikal etmiş olan reklamların piyasaya girişleri zorlaştırdığı veya engellediği yö-
nünde açılan soruşturmalar çözümlenecektir.   

BULGULAR

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda, hakim durum, ‘belirli bir piyasadaki bir veya birden 
fazla firmanın, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi 
ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü’ şeklinde tanımlanmaktadır. 

4054 Sayılı RKHK’de hakim durumda olmak yasaklanmamaktadır, bir firmanın kendi iç dinamikleri yoluyla 
başarıya ulaşarak hakim duruma gelmesi yasak değildir. Kurulu kapasitelerin hiçbir etkinlik esasına dayanma-
dan hakim duruma gelmeleri yasaktır (Aslan, 2017: 224). Antitröst bakımından sorun, piyasadaki hakim fir-
manın daha etkin çalışmasından, daha etkin örgütlenme yapısından kaynaklanmayan pazara giriş engellerinin 
varlığında, bu engellerin kuvvetlendirilmesinde ya da pazardaki küçük rakiplerin büyümelerinin engellenme-
sinde verimliliğe dayanmayan pazar konumunun korunması ve güçlendirilmesi yönünde rekabeti bozucu veya 
engelleyici olan firma davranışlarından kaynaklanır (Yanık, 2003: 18-19).

Reklam faaliyetleri, bazı durumlarda, pazara giriş engelleri oluşturan veya bu engellerin düzeyini yükselten, 
rekabeti azaltan ve tekelci fiyatlar ortaya çıkmasına imkân sağlayan stratejik bir davranış olarak görülmektedir 
(Bloom ve Krips, 1982: 25). 

Harvard Okulu’na göre, reklamlar pazara ilişkin tüketici bilgilerinin eksik değerlendirilmesinden kaynaklanan 
bilgi asimetrisi oluşumuna ve tüketicinin aldatılması gibi sonuçlara yol açabilmeleri nedeni ile giriş engeli 
meydana getirmektedir. Chicago Okulu’na göre ise, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları rasyonel 
seçimler tüketici davranışlarını belirlemekte ve reklamlar alternatifler hakkında bilgi vererek tüketicinin marka 
seçimlerinin rasyonelleşmesini sağlamaktadır (Kuntalp vd., 2000:47; Esen, 2006: 186).

Mevcut firmaların yeni gireceklere karşı, girişin gerçekleşmesi halinde saldırgan şekilde reklam faaliyetleriyle 
tepki verecekleri sinyali, pazara olası girişlere yönelik caydırıcılık içerebilir (Esen, 2006: 183).

Tüketicilerin gözünde ürün farklılaştırma yapabilmek ve ürüne bağımlılık oluşturmak için büyük ölçekte rek-
lam kampanyaları yapılmaktadır. Bu reklam faaliyetleri, pazara yeni giren firmaların katlanamayacağı büyük-
lüklerde kaynak ihtiyacı doğurmaktadır. Ayrıca kurulu firma açısından bakıldığında, reklam faaliyetlerinde öl-
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çek ekonomileri de söz konusu olabilir. Örneğin, Chiquita davasında, marka imajı ve büyük reklam kampanya-
ları hakim durumun tespit edilmesinde dikkate alınmış ve hakim durumun bu yolla ve distribitörler vasıtasıyla 
kötüye kullanıldığına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra reklamlar homojen olarak bir batık maliyet türüdür 
ve bu nedenle yapılan çözümlemelerde batık maliyetlere de gönderme yapılmaktadır. Reklam, piyasaya yeni 
giren firmanın ürünlerine olan talebi azaltma derecesine göre stratejik caydırıcı unsur olarak kullanılabilmek-
tedir (Yanık, 2003: 33; Chiquita v EC Commission, 1975:16-20 ). 

REKLAM VE PAZARA GİRİŞLERİN ENGELLENMESİ: ABD VE TÜRKİYE UYGULAMASI

ABD UYGULAMASI

FTC (Fedaral Trade Commision- ABD’de Rekabet Otoritesi) ReaLemon markasının sahibi olan Borden fir-
masını ilgili pazardaki monopolleşmeden dolayı suçlu bulmuştur ve buradaki  ürün farklılaştırmasını sağlayan 
etken olarak da yoğun reklam faaliyetleri nedeniyle oluşan monopol gücünü göstermiştir (FTC Decisions, 
Docket C-2935, 1978: 671-833).

TÜRKİYE UYGULAMASI

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanunu uygulamak amacıyla oluşturulan bağımsız 
Rekabet Kurumu 1997 yılından beri faaliyetini sürdürmekte, serbest rekabetin korunması ve sürdürülmesi 
yönünde görevine devam etmektedir. 

Rekabet Kurumu’na yapılan müracaatların çoğunluğu, reklamlar nedeniyle pazara girişlerin engellenmesiyle 
ilgili olmayıp, reklam piyasasının yapısı gereği firmaların piyasadan yeterince pay alamamaları nedeniyle 
kendi aralarındaki mücadeleyi konu almaktadır. Çalışmanın konusuyla örtüşen örnek soruşturmalar aşağıda 
özetlenmektedir.1

Örnek 1: Dosya Sayısı : 2012-2-81, Karar Sayısı : 12-41/1150-368, Karar Tarihi : 09.08.2012

Soruşturma Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesi’nin belediye sınırları içerisindeki tüm açık hava reklam-
cılığını ihale ile tek bir firmaya verdiği ve özel mülkiyetteki reklam mecralarının başka firmalar tarafından 
kiralanmasına veya özel mülkiyette bulunan yerlerde reklam mecrası oluşturulmasına izin vermemesi.

Sonuç: Soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir (RKK 1, 2012: 3).

Örnek 2: Dosya Sayısı : 2009-2-143, (Soruşturma) Karar Sayısı : 11-18/341-103, Karar Tarihi : 30.03.2011

Soruşturma Konusu: Doğan Yayın Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Hürriyet Gazetecilik ve Mat-
baacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Bağımsız 40 Gazeteciler Yayıncılık A.Ş., Doğan Daily News Gazete-
cilik ve Matbaacılık A.Ş. adlı şirketlerden oluşan ekonomik bütünlüğün gazete reklam yeri fiyatlarının oluşu-
munda uyguladığı indirim sistemleri ve medya planlama satın alma ajansları ile akdettiği mutabakat ve/veya 
sözleşmelerdeki prim uygulamaları yoluyla hâkim durumunu kötüye kullanması.

1 https://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/Kararlar/karar
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Sonuç: Söz konusu firmanın pazarda hakim durumda olduğu ve bu hakim durumunu kötüye kullandığı tespit 
edilmiş ve idari para cezası uygulanmıştır (RKK 2, 2011: 117).

Örnek 3: Dosya Sayısı : 2011-2-188, Karar Sayısı : 11-43/955-309, Karar Tarihi : 14.07.2011

Soruşturma Konusu: TRT kanallarının reklam satışlarını yapan Akdeniz Medya Satış ve Pazarlama Evi Sana-
yi ve Ticaret A.Ş.’nin hakim konumunu kullanarak diğer reklam ajanslarının müşterilerini kendine bağlaması.

Sonuç: TRT’nin reklam gelirleri en yüksek 8 ulusal kanal içinde yer almadığı görülmüştür. Bu kapsamda, TRT 
kanallarının reklam işi ile ilgili olarak faaliyet gösteren firmanın ilgili faaliyet bakımından tanımlanabilecek 
piyasada hakim durumda bulunduğunu söylemek mümkün olmadığı için soruşturma açılmasına gerek görül-
memiştir (RKK 3, 2011: 3).

Örnek 4: Dosya Sayısı: 2005-2-22,Karar Sayısı: 05-24/281-76, Karar Tarihi: 14.4.2005 

Soruşturma Konusu: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.’nin kapsama alanı ile ilgili yaptığı yoğun reklamlar 
yoluyla Avea İletişim Hizmetleri A.S.’nin pazara girişini engellediği, faaliyetlerini zorlaştırdığı ve dolayı-
sıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası. İddiaların özeti: Türkiye’de Turkcell’in “Ora-
da, burada, her yerde Turkcell” sloganıyla ve ayrıca “Sınırdan geçen Turkcell Turları” ile hemen hemen 
tüm televizyon kanallarında, göreceli üstünlüğünün reklâmını yaparak, Avea’nın pazara girişini engellemekte 
ve faaliyetlerini zorlaştırmakta olduğu, Avea’nın yeterli kapsama alanına sahip olmadığını ima ederek yeni 
müşteri edinmesini engellemeyi ve faaliyetlerini zorlaştırmayı amaçladığı, bu nedenle şikayet konusu yoğun 
reklâmların yapılmasından sonra, Avea’nın yeni abone sayısında azalma meydana geldiği ve mevcut abone-
lerden bir kısmının Avea’yı bıraktığı iddia edilerek Turkcell hakkında piyasaya girişini engellediği dolayısıyla 
soruşturma açılması ve uğramış olduğu kayıpların giderilmesi istenmektedir.

Sonuç: Rekabet Kurumu, yapılan incelemeler sonucunda olayı şu şekilde değerlendirmiştir: 

Avea’yı oluşturan iki işletmecinin imzaladıkları imtiyaz sözleşmelerinde yer alan, nüfusu 10.000’den fazla 
olan yerleşim alanlarının % 90’nın kapsanması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için verilen 5 yıllık sürenin 
dolmasına az bir sürenin kaldığı, ayrıca Avea’nın sahip olduğu abone sayısı ile, pazara girişin önemli bir aşa-
masını kaydettiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, pazara girişin ilk yıllarında önemli olan kapsama alanı sorunu, 
pazarda faaliyet göstermek için kritik olmaktan çıkmıştır. Şikayet konusu reklâmlarda Turkcell’in kapsama se-
viyesinden kaynaklanan üstünlüğü tanıtılmıştır ve bu durumun normal bir rekabet etme yöntemi olduğu düşü-
nülmektedir. Bununla birlikte, aşırı reklâm yoluyla hâkim durumun kötüye kullanılması konusunda doktrinde 
ve uygulamada örnek alınabilecek bir uygulama da bulunmamıştır. Bu nedenle yukarıdaki konuda yapılan bu 
değerlendirmeler ışığında, ilgili piyasada Turkcell’in hâkim durumda olduğu kabul edilse bile, Turkcell tara-
fından yapılan reklâmların RKHK m. 6 çerçevesinde kötüye kullanma olmadığı, dolayısıyla Avea tarafından 
yapılan şikayet hakkında önaraştırma yapılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek bulunmadığı kanaatine 
varılmıştır (RKK 4, 2005: 7; Esen, 2006: 184-186; İmirlioğlu, 2007: 82).

Örnek 5:  Dosya Sayısı  : 2017-3-78,  Karar Sayısı  : 18-07/111-58, Karar Tarihi  : 08.03.2018
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Soruşturma Konusu: Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.’nin çiçek sektöründeki hakim durumunu çeşitli 
yönlerden kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası.

Sonuç: Çiçek Sepeti’nin yoğun reklam yaparak ve rakipleri aleyhine haksız dava açarak rakiplerini piyasadan 
dışladığı iddialarını destekler bir bulgu veya tespite ulaşılamamış, bu nedenle soruşturma açılmasına gerek 
olmadığına karar verilmiştir (RKK 5, 2018: 34).

Örnek 6: Dosya Sayısı : 2013-3-7, (Soruşturma) Karar Sayısı : 15-38/631-214, Karar Tarihi : 16.10.2015

Soruşturma Konusu: Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. ve Reklam Özdenetim Kurulunun birlikte veya tek ba-
şına rakip faaliyetlerini zorlaştırdıkları iddiası.

Sonuç: RÖK’ün bilhassa endüstriyel dondurma pazarında faaliyet gösteren Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.’nin 
(UNİLEVER) etkisinde kalmak suretiyle, sözde tavsiye niteliğindeki kararı ile Fermet Gıda Ürünleri San. ve 
Tic. A.Ş.’nin (FERMET GIDA) reklamlarının durdurulmasına sebebiyet verdiği iddia edilmiştir. Bununla il-
gili olarak; UNİLEVER veya RÖK’ün herhangi bir pazarda hakim durumda olduğu kabul edilse dahi, mevcut 
dosya kapsamında kötüye kullanma olarak tanımlanabilecek bir faaliyet tespit edilemediğinden, Kanun’un 6. 
maddesi kapsamında da bir ihlalden söz edilemeyeceği kanaatine ulaşılmış ve bu nedenle adı geçen firmalara 
idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir (RKK 6, 2015: 17).

SONUÇ

Bir firmanın gerçekleri belirtmek kaydıyla, rakiplerinin eksikliklerini ortaya koyarak reklam yapması, rakip 
firmanın faaliyetlerini zorlaştırabilir. Ancak bu durum bir rekabet ihlali değil aksine serbest rekabetin bir gös-
tergesidir. Rekabet Kanunu, hakim durumu değil, hakim durumun çeşitli yol ve yöntemlerle kötüye kullanıl-
masını yasaklamaktadır. Reklam, promosyon, satış geliştirme vb. ürün farklılaştırma yöntemlerinin gerçekte 
var olan bir kalite farklılığından kaynaklanması rekabet ihlali oluşturmamakta aksine ürünün/hizmetin farklı-
lığını vurgulayarak tüketicinin rasyonel bir seçim yapabilmesine olanak vererek serbest rekabete katkı sağla-
maktadır. Ancak gerçek bir farklılığa dayanmayan, suni olarak oluşturulmuş reklam vb. faaliyetlerin ise pazara 
giriş engeli oluşturduğu düşünülmektedir. Hakim durumda olan firmanın pazardaki gücü, suni etkilerden dola-
yı değil firmanın kendi iç dinamiklerinden, etkinliğinden ve başarısından  kaynaklanıyorsa, yaptığı reklamlar 
gerçeği yansıtıyorsa bu durumda bir kötüye kullanım söz konusu değildir ve bu nedenle firmanın hem mevcut 
hem de potansiyel rakiplerinin bu firmayla rekabet edebilmesi için ürün/hizmetlerinde ciddi kalite oranları 
yakalamaları gerekecek ve bu durum tüketiciye fayda sağlayacak, serbest rekabet ortamını güçlendirecektir.
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STRATEJİK BİR HAMLE OLARAK PİYASAYA GİRİŞLERİN ENGELLENMESİNİN REKABET 
HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şaban ESEN1, Ramazan YAKAR2

1Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD, Bartın/Türkiye

2Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD Doktora Öğrencisi

Öz: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un amacı, “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti 
engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin 
bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak 
rekabetin korunmasını sağlamaktır” şeklinde yer almaktadır. Dolayısıyla serbest piyasa sisteminde faaliyet 
gösteren işletmelerin stratejilerini belirlerken yukarıdaki hususlara riayet etmeleri önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: stratejik yönetim, rekabet hukuku, hâkim durum, giriş engelleri 

 
GİRİŞ

Yoğun bir rekabetin var olduğu günümüz pazarlarında başarılı olabilmek için bu pazarlara açılmak isteyen 
tüm kişi veya kuruluşların her şeyden önce, rekabet ortamını iyi tanımaları ve çağdaş bir pazarlama anlayışını 
benimsemeleri gerekir (URL 1).

İşletmeler için yeni pazarlara girerek büyüme, amaçlarını gerçekleştirecek alternatif stratejilerden bir tanesidir. 
İşletmeler pazara girmeye çalışırken pazarın dinamikleri işletmenin pazara girmesine gerçek ve sanal engeller 
koymaktadır.

İşletme, büyüme amacını gerçekleştirmek için bu engelleri aşmak ve direnci kırmak, hatta mümkünse bu di-
renci lehine çevirmek istemektedir. Özellikle gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de pazara giriş engellerinin 
ayrı bir önemi bulunmaktadır (Kalender, 2013: 83).

Potansiyel olarak bir piyasaya girme ihtimali olan teşebbüsler, girişlerin riskini ve maliyetini, dolayısıyla 
kârlılığını belirleyen bir takım giriş engelleri ile karşılaşırlar. Giriş engelleri, herhangi bir piyasaya girme 
potansiyeli olan teşebbüsler karşısında yerleşik teşebbüslerin sahip olduğu ve genellikle piyasanın kendi özel-
liklerinden kaynaklanan bir takım avantajlardır. Giriş engellerinin düşük olması durumunda, yerleşik teşebbüs-
lerin hâkimiyetleri kalıcı olamayabilecek aksine, giriş engellerinin yüksek olması halinde, yerleşik teşebbüs-
lerin pazardaki konumları bir nevi garanti altına alınmış olabilecektir. Giriş engellerinin değerlendirilmesinde 
önemli olan girişi gerçekleştirecek teşebbüsün muhtemel kârlılığının yeterli düzeyde olup olmayacağıdır. Her-
hangi bir piyasayı geçmiş dönemlerde olan giriş ve çıkışlar bakımından incelemek, giriş engellerinin büyüklü-
ğü hakkında önemli bilgiler sunabilmektedir (RKK 1, 2017: 50).
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetimde bir rekabet stratejisi olarak bir işletmenin kendi başına veya sektörde 
faaliyet gösteren diğer işletmeler ile piyasaya yeni girişleri engelleme stratejileri ve bu stratejilerin doğurabile-
ceği hukuki durumların neler olabileceğinin rekabet hukuku açısından incelenmesi olacaktır. 

KAPSAM

Bu çalışmada, Rekabet Kurumu’nun sadece gerek tek bir teşebbüs veya gerekse birden fazla teşebbüs tarafın-
dan oluşturulan ve konu olarak sadece piyasaya girişlerin engellenmesi kapsamındaki kararlar incelenecektir.  

YÖNTEM

Çalışmada yöntem olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi kısaca, incelenecek alan konu veya konu-
ların önceden belirlenmiş kavramlar çerçevesinde incelenmesini ifade etmektedir. 

GİRİŞ ENGELİ NEDİR?

Piyasaya giriş engellerinin tanımına baktığımız zaman, bu alanda farklı tanımlarla karşılaşıyoruz. Piyasaya 
giriş engelleri, piyasada mevcut firmalara kıyasla piyasaya yeni girecek firmaların dezavantajlı durumda olma-
sına yol açan unsurlar olarak tanımlamaktadır. Giriş engelleri ile bağlantılı olarak endüstriye giriş koşullarını 
da, mevcut firmaların uzun dönemde endüstriye yeni firma girişine yol açmaksızın fiyatları ne derece mini-
mum uzun dönem ortalama maliyetlerin üzerine çıkarabileceklerini gösteren bir kavram olarak tanımlamak-
tadır. Piyasada mevcut firmalar, sahip oldukları avantajları kullanarak fiyatı minimum uzun dönem ortalama 
maliyetin üstünde saptayarak kâr elde ederken, yeni girecek firmalar dezavantajları nedeniyle bu fiyatta veya 
giriş sonrası söz konusu olan fiyatta kar elde edemeyeceklerdir. Piyasaya giriş bu şekilde engellenmiş olacaktır 
(Davut, 2002: 127).

REKABET HUKUKUNDA GİRİŞ ENGELLERİ

Piyasaya girişlerin engellenmesiyle ilgili düzenlemeler, Rekabet Kanunu’nda rekabeti sınırlayıcı anlaşma, 
uyumlu eylem ve kararlar (Md.4) ile hâkim durumun kötüye kullanılmasını (Md.6) düzenleyen maddeler baş-
lığı altında ele alınmıştır. 4. maddede tek başına piyasada etkili olamayan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin 
bir araya gelerek piyasaya girişleri zorlaştırmaları veya imkânsızlaştırmaları ele alınırken, 6. maddede ise, 
piyasaya tek başına hâkim olan teşebbüsün bu hâkimiyetini kötüye kullanarak piyasaya girişleri engellemesi 
hususu düzenlenmiştir (Esen, 2006: 139).

Rekabet hukuku uygulamalarında bir pazarda bulunan teşebbüslerin davranışları incelenirken giriş engelleri 
analizleri, bilhassa öngörülen davranışın ya da faaliyetin rekabet üzerine gelecekte doğuracağı etkilerin de 
belirlenmesinde önem arz etmektedir. Bu tür incelemeler, teşebbüsler arası birleşme/devralma faaliyetlerin-
de, hâkim durumun kötüye kullanma iddialarının açıklığa kavuşturulmasında ve daha az önemli olarak da 
teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarında sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için 
gerekli görülmektedir.
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Rekabet hukuku incelemelerinde giriş engelleri, hâkim durum tespitinde pazar payı ile birlikte ele alınmakta 
ve şirket birleşmeleriyle ve hâkim durumun kötüye kullanılmaları ile doğrudan ilgilidir (Yanık, 2003: 10).

Bir piyasada hâkim konumda bulunan firmanın piyasaya yeni teşebbüs girişlerini, stratejik olarak engellemesi 
mümkündür. Ancak giriş engelleyici bu tür stratejik davranışların hepsinin rekabet kurallarını ihlal ettiğini 
söylemek doğru değildir. Bu tür bir davranışın gayesinin mevcut pazar gücünün devam ettirilmesi ya da güç-
lendirilmesi olduğu şüphesizdir.

Hâkim durumda bulunan teşebbüslerle ilgili rekabet incelemelerinde rakip firmaların tüketicilere ulaşması 
veya üretim için önemli girdilere makul ölçülerde erişimin engellenmesi ve kurulu firmanın gerçekleştirdiği 
diğer türden pazarın rakiplere kapatılması veya onları pazar dışında çıkartma amacı güden davranışlarla kar-
şılaşılmaktadır. Bu tür kötüye kullanma halleri, yıkıcı fiyat ve mal arzının reddedilmesi gibi tek taraflı rekabet 
karşıtı davranışlarla, hâkim firma ile müşteri ya da dağıtıcı arasında yapılan ve tarafları sınırlayan inhisari 
anlaşmalarla, indirimli satışlarla ya da bağlı mal veya hizmet satışları ile ortaya çıkabilir.

Kötüye kullanım kapsamında olmamakla birlikte dikey entegrasyon veya birleşmeler de pazarın kapatılması 
ve rakibi dışlayıcı etkiler de bulunabilir.

Rakipleri pazar dışına itici ya da pazarın yeni girişlere tamamen veya kısmen kapatılması gibi rekabet üzeri-
ne ciddi düzeyde olumsuz etkilerde bulunabilen bu davranışlar, Komisyon tarafından incelenirken, otomatik 
olarak kötüye kullanma olarak yorumlanmamakta ve bu davranışların haklı gerekçeleri olup olmadığına bakıl-
maktadır (Yanık, 2003: 43).

İKTİSAT OKULLARINA GÖRE GİRİŞ ENGELLERİNE YAKLAŞIMLAR

ABD’de Rekabet hukukunun uygulanma sürecinde önemli katkıları olan iki iktisat okulu Harvard ve Chicago 
bu yönüyle önemli bir yere sahiptirler. Her ne kadar Türk rekabet hukuk sistemi ABD hukuk sisteminden farklı 
ise de, Rekabet Hukukunun uygulanması sürecinde Harvard ve Chicago okulu ekonomistlerinin ortaya koy-
duğu ekonomik analizler hem AB hem de Türk rekabet hukuk sisteminde önemli referans kaynakları olarak 
değerlendirilmektedir (Barca, 2010: 307).

Endüstriyel Organizasyon disiplininde Harvard Okulu olarak anılan ve piyasa giriş engelleri konusunda 
Bain’in başını çektiği Okul, 1940’lı ve 1950’li yıllarda ABD’de yaygın anti-tröst düşünce olarak gelişmiştir.

Giriş engelleri ile ilgili nelerin giriş engeli olup olmadığı yıllardır tartışılmakla birlikte; problemin genel bir 
çözümüne henüz ulaşılamamıştır. Ancak giriş engellerini, fiyatları birim maliyetin üzerine çıkarabilme kabili-
yeti ile ilişkilendiren J.S. Bain’in yaklaşımı genel kabul gören bir yaklaşımdır. Bain, piyasaya yeni giren teşeb-
büsün kurulu teşebbüse göre dezavantajlı olduğuna gönderme yaparak; giriş engellerini, kurulu firmanın uzun 
dönemde, satış fiyatlarını minimum ortalama üretim ve dağıtım maliyetinin üzerine, potansiyel firmaların o 
endüstriye girmelerine sebep olmadan yükseltebilme imkânıyla ilişkilendirmektedir.

Harvard Okulu temsilcileri giriş engelleri, piyasa gücü ve bunun kötüye kullanılması hususunda, ölçek ekono-
milerini ve sermeye ihtiyacını da kapsayacak türde birçok unsuru kabul etme eğilimindedirler (Yanık, 2003: 12).
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Chicago Okulu’nun giriş engellerine yaklaşımı ise Demsetz, Brozen, Stigler, Bork, Posner gibi iktisatçıların 
görüşlerine dayanmaktadır.

Demsetz ve Brozen giriş engellerini, devlet müdahalesi kaynaklı giriş engelleri ile sınırlandırmaktadır. Bu yak-
laşım kaynağını klasik iktisattan almaktadır ve kökleri özellikle A. Smith’in çalışmasına kadar uzanmaktadır. 
Bu tanıma göre gümrük tarifeleri, giriş engellerine açık bir örnektir ve yabancı üreticilerin yurtiçi piyasalarda 
faaliyet gösterme yeteneklerini kısıtlamaktadır.

Demsetz’in tartıştığı diğer bir giriş engeli ise, üretim maliyetlerini artıran veya pazar sınırlayıcı nitelikte kamu 
otoriteleri düzenlemeleridir. Demsetz’e göre devlet müdahaleleri sonucu maliyet artışları, pazarın doğal geliş-
mesinde ortaya çıkan maliyet artışlarından farklı olarak girişleri kısıtlar ve engeller (Yanık, 2003: 14).

Harvard ile Chicago Okulu arası tartışmaların en şiddetlisi, dikey entegrasyon ile ilgili alanlarda yaşanmıştır. 
Chicago Okuluna göre rekabet otoriteleri dikey bütünleşmeyle, mal arzının durdurulması ile veya tekelden 
dağıtım anlaşmaları ile ilgilenmemelidir. Çünkü bunlar doğrudan iktisadi etkinlik, verimlilik kaygıları ile ya-
pılan uygulamalardır. Anti-tröst problemler, yatay rekabetin eksikliğinden kaynaklanır; dolayısıyla bu konular 
üzerinde durulmalıdır (Yanık, 2003: 15).

REKABET KURULU KARARLARINDA GİRİŞ ENGELLERİ

Rekabet kurumuna Piyasaların girişlere kapatıldığı iddiasıyla yapılan bazı başvurular ile Rekabet Kurumunun 
bu başvurular ile ilgili almış olduğu kararlara aşağıda yer verilmiştir.

Rekabet Kurulu, Burdur ilinde faaliyet gösteren serbest makine mühendislerinin aralarında ortak bir havuz 
oluşturarak gelir paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin başvu-
ruda; soruşturma konusu pazar bakımından profesyonel meslek birliklerine yönelik değerlendirme yapıldığın-
da; TMMOB ve MMO’nun ilgili pazara ilişkin birçok düzenlemesinin bulunduğu, pazara ilişkin düzenleme-
lerden kaynaklanan giriş engellerinin olduğu, asgari ücret tarifesinin uygulandığı, bu düzenlemeler neticesinde 
fiyat rekabetine açık alanın bir hayli sınırlı hale geldiği görülmektedir. Yoğun regülasyonun bulunduğu ve 
rekabetin neredeyse sadece kalitede rekabetle sınırlı bir hale yakınsadığı bir pazarda, soruşturma muhatabı 
teşebbüslerin “Mesleki Dayanışma Sözleşmesi” aracılığıyla iş yapmasalar bile gelir elde edebilecekleri bir me-
kanizma oluşturmuş bulunmaları, kalitede rekabetin dahi büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı bir pazar yapısının 
oluşmasına yol açarak mühendislerin pazardaki rekabeti tümden ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem içinde 
olduklarına karar vermiştir (RKK 2, 2016: 42).

Rekabet Kurulu, Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına 
ilişkin başvuruda; TRAKYA CAM’ ın, %70’lerin üzerinde seyreden pazar payı; pazara giriş engellerinin var-
lığı; yedi “float” hattının sağladığı portföy gücü; ŞİŞECAM grubunun parçası olmaktan kaynaklanan yüksek 
finansman kapasitesi; Isıcam markasının güçlü imajı ve grubun yıllardır piyasada tek üretici olmasının getirdi-
ği güvenilirlik ile yürürlükte bulunan dış ticaret sınırlandırmaları gibi unsurların etkisiyle düz cam piyasasında 
güçlü bir biçimde hâkim durumda bulunduğu tespiti yapılmıştır (RKK 3, 2016: 6).  
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Rekabet Kurulu, Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin votka ve cin pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini engelle-
yici davranışlarda bulunmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin başvuruda; alkollü 
içki pazarında getirilen reklam ve satışa yönelik kısıtlamaların son yıllarda ciddi şekilde arttığını, söz konusu 
düzenlemelerin, mevcut teşebbüslerin katlanmadığı ancak yeni girecek olan teşebbüslerin katlanmak zorunda 
olduğu maliyetler açısından bakıldığında, yeni girişler için en önemli dezavantaj olarak değerlendirilmesi ge-
rektiği, bu bağlamda gerek piyasaya girişe, gerekse pazar payının artırılmasına engel teşkil ettiğine ve pazara 
yeni girecek teşebbüslere ilave maliyet getirebilecek veya piyasaya sonradan giren teşebbüslerin ürünlerini 
pazardaki yerleşik teşebbüsle aynı seviyede tanıtma imkânını kısıtlayabilecek söz konusu düzenlemeleri pazar 
bakımından giriş engeli olarak değerlendirilmiştir (RKK 4, 2015: 51)

Rekabet Kurulu, TTNET A.Ş.’nin sabit geniş bant internet hizmetleri ile ödemeli TV hizmetlerini içeren pa-
ketler sunmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin başvuruda; sabit perakende geniş 
bant internet hizmetleri pazarında TTNet’in yüksek ve rakipleriyle orantısız pazar payı, piyasaya giriş engel-
lerinin bulunması ve düşük alıcı gücü dikkate alınarak TTNet’in perakende sabit geniş bant internet hizmetleri 
pazarında hâkim durumda olduğu sonucuna varmıştır (RKK 5, 2018: 42).

Rekabet Kurulu, Enerjisa Enerji A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Da-
ğıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., 
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 4054 sa-
yılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin başvuruda; ENERJİSA’nın yerleşik operatör olması 
kaynaklı, faaliyet gösterdiği tüm dağıtım bölgelerinde sahip olduğu müşteri hizmetleri noktalarının yaygınlığı, 
pazarlama ve satış ağının büyüklüğü ve erişim ölçeği ile çağrı merkezi, ödeme noktası gibi tamamlayıcı ve ek 
hizmetlerin sunumunun yaygınlığı ve bu hizmetlere erişim imkanının üstünlüğü, ENERJİSA’nın ilgili pazar-
larda hakim durumuna ciddi derecede katkı sağlayan unsurlar olduğu, ENERJİSA’nın sahip olduğu bu mutlak 
ve stratejik üstünlüklerin piyasaya sonradan giren teşebbüsler açısından ciddi giriş engelleri oluşturduğu de-
ğerlendirilmiştir. Kararda, piyasaya nüfuz etmeye çalışan teşebbüslerin, yerleşik teşebbüs olan ve hâlihazırda 
tüketicileri portföyünde bulunduran ENERJİSA’nın aksine daha çok çaba göstermek zorunda kalacağı, buna 
ek olarak kullanıcıların tedarikçi değiştirme hususunda sahip oldukları atalet, yerleşik şirkete kıyasla daha çok 
tutunma yatırımı yapan teşebbüslerin, bu yatırımın karşılığını beklenenden daha az verimle almaları sonucunu 
doğurmakta, paylarını artırmalarını zorlaştıracağı ifade edilmiştir (RKK 6, 2018: 182).

Rekabet Kurulunca, TTNET A.Ş.’nin perakende sabit geniş bant internet erişim hizmetleri pazarında sunduğu 
Hepsi Dahil Kampanyası’nın dışlayıcı nitelikte olduğu ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına ilişkin 
başvuruda; Türk Telekom’un yüksek pazar payına sahip olduğu, piyasada büyüme ve piyasaya giriş engel-
lerinin yüksek olduğu ve alıcıların gücünün düşük olduğu toptan sabit geniş bant internet erişim hizmetleri 
pazarında hâkim durumda olduğu değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, mevcut dosya kapsamında incelenen 
teşebbüslerin dikey bütünleşik yapıya, güçlü ve ortak bir dağıtım ağına ve geniş bir ürün portföyüne, yüksek 
marka bilinirliğine, finansal ve ekonomik güce sahip olmasının da piyasadaki teşebbüslerin büyümesi veya pi-
yasaya yeni teşebbüslerin girmesi önünde giriş engeli oluşturmasının muhtemel olacağı değerlendirilmektedir. 
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Dolayısıyla perakende seviyede, toptan seviyedeki pazara kıyasla daha düşük seviyede de olsa, giriş engelle-
rinin bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Yukarıda aktarılanlar ışığında sabit perakende geniş bant internet hizmetleri pazarında TTNET’in yüksek ve 
rakipleriyle orantısız pazar payı, piyasaya giriş engellerinin bulunması ve düşük alıcı gücü dikkate alınarak ve 
önceki Kurul kararlarıyla örtüşür şekilde TTNET’in perakende sabit geniş bant internet hizmetleri pazarında 
hâkim durumda olduğu sonucuna varılmıştır (RKK 7, 2018: 40).

Rekabet Kurulu, Makro Market A.Ş.’nin Ankara, Amasya ve Samsun illerinde bulunan dört mağazasının, 
kira sözleşmesinin devri yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebine 
ilişkin aldığı kararda; perakende sektörüne yönelik bir pazara giriş engeli değerlendirmesi yapıldığında, yeni 
bir market açılması için öne çıkan temel unsurlar; uygun arsa veya bina bulunması, sermaye ve gerekli kanuni 
izinlerin alınmasıdır. Süpermarket açmak için gerekli izinler kolaylıkla alınabildiğinden, mutlak giriş engeli 
varlığından söz edilememektedir. Bununla birlikte ölçek ve kapsam ekonomisinin perakende sektörü için özel-
likle tedarikçilerle pazarlık gücü sağlaması bakımından bir giriş engeli oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede, münferit girişlerin ölçek ve kapsam ekonomisi eksikliğinden ötürü pazarda tutunabilmesi zor oldu-
ğundan, pazarda küçük ölçekli işletmeler açısından giriş engellerinin olduğu kanaati oluşmuştur. Bu kapsamda 
son yıllarda organize perakende sektöründe büyük çaplı yeni bir giriş olmadığı, büyümenin devralmalar yo-
luyla veya çoğunluğu indirim marketler kanalıyla olmak üzere zincir marketlerin yeni noktalar açması yoluyla 
gerçekleştiği gözlenmektedir. Nitekim bazı il/ilçelerde bulunmayan ulusal ve bölgesel zincirler, bulunmadıkla-
rı bölgelerde yeni marketler açmaktadır veya zayıf oldukları bölgelerdeki nokta sayılarını artırmaktadırlar. Her 
ne kadar büyük şehirlerde önemli lokasyonlarda doygunluğa ulaşıldıkça uygun arsa veya bina bulunması zor-
laşsa da, küçük metrekarelerde faaliyet gösteren indirim marketlerin yaygınlaştığı bir pazar yapısında, küçük 
metrekareli yeni bir market açılması; uygun yer bulunması ve yasal izinlerin kolayca alınabilmesi nedeniyle 
mevcut rakiplerin kapasite artırmasının önünde bir engel bulunmadığı sonucuna varmıştır (RKK 8, 2018: 8).

Rekabet Kurulu, ThermoScientific firmasının DNA dizi analizi cihazlarının Türkiye’deki yetkili distribütörleri 
olan Medsantek Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin söz 
konusu tıbbi cihazların satış, servis ve bakım pazarındaki hakim durumunu, cihazlarda kullanılan kit pazarında 
kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine ilişkin kararda; THERMO 
marka sanger DNA dizi analizi cihazlarının mülkiyetine sahip olmasına rağmen söz konusu cihazın satışını 
yapmaya yetkili olduklarına dair belgeleri temin edemeyen teşebbüslerin, kit pazarında etkin bir rakip olarak 
kamu ihalelerinde rekabet etme imkânlarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla cihaza ilişkin yetki bel-
gesi talep edilmesi kit pazarına ilişkin önemli bir giriş engeli oluşturmaktadır. Söz konusu yetki belgesinin 
Türkiye’de yalnızca distribütörlerden temin edilmesinin mümkün olması ise DNA dizi analizi cihazını GE-
NOMED veya MEDSANTEK’ten alan firmaların alıcı gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda 
GENOMED veya MEDSANTEK, THERMO marka sanger veya yeni nesil dizileme cihazını kit pazarında 
faaliyet gösteren bir bayisine veya bağımsız teşebbüslere sattıktan sonra, cihazların yetki belgelerinin temin 
edilmesi aşamasında her teşebbüs kendi sattığı cihaz bakımından hâkim duruma gelmektedir. Zira hem GE-
NOMED hem de MEDSANTEK kendi aralarındaki mukayeseli pazar gücünden bağımsız olarak sattıkları 



298

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

cihazların alt pazarı olan kit pazarında kendileri ile rekabet edecek şekilde kullanılmasını bloke edecek güce 
sahip durumdadır (RKK 9, 2017: 25). 

SONUÇ

Rekabet Hukuku Kanunun 1’inci maddesinde Kanunun amacı, rekabetin korunması ve tesis edilmesi olarak 
belirlenmiştir. Buna göre teşebbüsler arası mevcut rekabetin korunması ile birlikte potansiyel rekabetin de 
korunması gerekmektedir. Potansiyel rekabetin korunmasına yönelik en önemli tehditlerden birisi pazara giriş 
engelleridir. Pazara giriş engelleri yapısal ya da hukuki olabilmektedir. Hukukî ya da düzenleyici giriş engel-
leri pazardaki oyuncuların pozisyonlarını doğrudan etkileyen hukuksal, idari ya da diğer devlet yaptırımlarını 
ifade etmektedir. Yapısal giriş engelleri ise pazarın kendi yapısından kaynaklanan teknik ya da ekonomik en-
geller olabilmektedir. Genel olarak hukuki ve yapısal giriş engelleri arasında kamu tekelleri, yetkilendirme ve 
lisanslama gereklilikleri, fikri mülkiyet hakları gibi yasal ve idari engeller, batık maliyetler, ölçek ve kapsam 
ekonomileri, şebeke etkileri, tüketicilerin başka bir sağlayıcıya geçiş maliyetleri, atıl kapasite, dikey bütünle-
şik yapı, güçlü bir dağıtım ağı ve geniş bir ürün portföyü, yüksek marka bilinirliği, finansal ve ekonomik güç 
sayılabilir (RKK 10, 2019: 24).

Bu çalışmada,  firmaların piyasaya girişlerde karşılaştıkları  engelleri değerlendirilerek, rekabet kuruluna piya-
saya giriş engelleri ile ilgili yapılan sekiz başvuru incelenmiştir.

Yapılan başvurulara ilişkin rekabet kurulunun vermiş olduğu kararlar incelendiğinde genel olarak piyasaya 
hâkim durumdaki firmaların giriş engeli yarattığı görülmektedir. Hâkim durum değerlendirmesinde pazar payı 
en önemli ölçüt olarak kabul edilmekle birlikte, pazara giriş engellerinin varlığı ve yoğunluğu incelenen teşeb-
büsün pazardaki konumunu doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. 

Rekabet Kurulu kararlarına bakıldığında hâkim durumdaki firmaların, tedarikçilerle pazarlık gücünün olması, 
sermaye, gerekli kanuni izinleri almakta sorun yaşamamaları, yüksek pazar payına sahip olmaları, yüksek 
marka bilinirliğine sahip olmaları, finansal ve ekonomik güce sahip olmaları, yetki belgesine sahip olmaları 
piyasaya girmek isteyen firmalar açısından önemli giriş engelleri olarak görülmektedir.
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KOKU PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARI ÜZERİNE ETKİSİ

Beste KIR1, Mehmet BAŞ2

1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / Türkiye

2Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Günümüzde giderek artmakta olan rekabet koşullarından dolayı, işletmeler kendilerini geliştirecek ve fark 
yaratacak yeniliklerin arayışına girmiştir. Rekabetin artmasına neden olan unsurlar arasında teknolojinin geliş-
mesi, piyasadaki ürünlerin homojenleşmesi, değişen tüketici talepleri ve tüketicilerin giderek daha bilinçli bir 
hale gelmesi bulunmaktadır. Bu rekabet unsurlarından biri olan ürünlerin homojenleşmesi, tüketicilerin artık 
kendilerine sağlanan fiziksel faydaları daha az önemsemelerine neden olmuştur. Bu durum sembolik özellikle-
rin, fiziksel özelliklerin önüne geçmesine ortam hazırlamıştır. Sonuç olarak, tüketicilerin satın alma süreçlerine 
artık duygusal kararları yön vermeye başlamıştır. Aynı zamanda tüketicilerin duyularına hitap edebilmekte, sa-
tın alma karar sürecinde etkili olmaya başlamıştır. İşletmeler, müşterilere ulaşmanın zorlaştığını ve müşterilere 
ulaşmada geleneksel yöntemlerin yetersiz olduğunu fark ettikten sonra, kişilerin duygu ve düşüncelerini etki-
lemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu durum karşımıza gelişen, önemi artan ve yeni bir strateji olan koku 
pazarlamasını çıkarmıştır. Koku pazarlaması; markalar için özel olarak hazırlanan kokuların, tüketicilerin satın 
alma davranışlarını etkilemek için, hizmetin sağlandığı ortama koku veren cihazlar yardımı ile verilmesidir. 
Koku pazarlamasının öne çıkmasının en önemli nedeni; koku duyusunun, diğer duyulardan daha etkili ve akıl-
da kalıcı olmasıdır. Çünkü kokular, duygular ve anılar ile bağlantılıdır. Koku pazarlamasının amacı; en hoş ve 
bilindik kokuları mağaza içinde ve dışında kullanarak, müşterilerin zihninde olumlu duyguları uyandırmak ve 
satılan ürünü çekici kılmaktır. Bunun farkına varan birçok işletme ve marka, kendi kurumsal kokularını oluş-
turmaya çalışmaktadır.  Bu çalışmada, kokunun tüketicilerin satın alma kararlarına olan etkisi araştırılacaktır. 
Araştırma, nitel veri toplama yöntemi olan odak grup görüşmesi ile gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Koku, Koku Pazarlaması, Rekabet, Tüketici Davranışları

 
GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İşletmelerin birbirleri ile olan rekabeti her geçen gün artmaktadır. İşletmeler, tüketiciler tarafından tercih edil-
mek ve bu tercihin devamlılığını sağlayabilmek için çeşitli pazarlama çalışmalarına başvurmaktadır. Ancak 
geleneksel yöntemler, gelişen teknoloji karşısında yetersiz kalmaya başlamıştır. İşletmelerin pazarlama ça-
lışmaları ve hatta ürünleri, artık neredeyse aynı şekil ve özellikler ile tüketicilere sunulmaktadır. Bu yüzden 
tüketiciler, homojen ürünler karşısında bir ayrım yapamamaya başlamışlardır. Bu durumda işletmeler, rakipleri 
arasından ayırt edilebilir olmak ve farklılaşmak için yeni pazarlama çalışmalarının arayışına girmektedir.

Tüketicilerin satın alma sürecinde karar verirken, tercihlerini sadece mantıksal olarak düşünerek yapmadığı, 
aynı zamanda duygusal düşünerek de karar verdiği tespit edilmiştir (Yücel ve Çubuk, 2014: 133-134). Çünkü 
tüketicilere giderek homojenleşen ürünler ile sunulan fiziksel faydalar, artık tüketiciler gözünde değerini kay-
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betmiştir. Bu durum fiziksel özelliklerin yerine, sembolik özelliklerin tüketiciler tarafından daha çok dikkat 
çekmesine neden olmuştur. Tüketiciler satın alma karar süreçlerinde birbirlerine benzer ürünler ile karşılaşın-
ca, o ürünün kendisine sunacağı sembolik veya duygusal faydalar ile ilgilenmektedirler. Yeni pazarlama ça-
lışmaları arayışına giren işletmeler, aynı zamanda tüketicilere duygusal fayda sunabilmenin çeşitli yöntemleri 
üzerinde de çalışır. Bu çalışmalar içinde önemi giderek artmakta olan koku pazarlaması bulunmaktadır.

Markayı konumlandırmak, markaya ait olan ürünleri tanıtmak veya tüketiciler üzerinde bir ruh hali oluşturmak 
için koku aromalarının kullanılması koku pazarlaması olarak bilinir2.

Koku pazarlaması; markalar için özel olarak hazırlanan kokuların, tüketicilerin satın alma davranışlarını etki-
lemek için, hizmetin sağlandığı ortama koku veren cihazlar yardımı ile verilmesidir.

Koku; imaj, duygu, anı ve çağrışımlar yaratan bir kavramdır. Koku ilettikleri sayesinde insanları oldukça etki-
ler. Aynı zamanda koku, insanların ruh halinde değişime de neden olabilir (Lindstrom, 2006: 104). Beş duyu 
içinden, koku alma duyusu sayesinde insan zamanda yolculuk yapabilir. Koku, insanı bulunduğu zamandan 
alıp, geçmiş bir zamana götürebilmektedir (Warhol, 2011: 163). Kokular, anılar ile bağlantılıdır. Bir koku, 
bir insana pek çok anısını anımsatabilir. Aynı zamanda koku, insanlara bazı duygularını da hatırlatabilir. Tü-
keticiler, kendilerine anılarını ve duygularını hatırlatan kokunun olduğu mağazada daha çok vakit geçirmek 
isteyebilirler. Bu durum, tüketicinin mağazayı benimsemesine neden olabilir.

Tüketiciler sadece anılarından dolayı değil, kendilerine sunulan kokunun hoşlarına gitmesi nedeni ile de ma-
ğaza ile ilgilenebilirler. Hoş bir koku, mağazanın önünden geçen tüketiciyi içeriye girmeye teşvik edebilir ve 
daha önemlisi içeride daha fazla zaman geçirmesine neden olabilir. Tüketicinin mağaza içerisinde daha fazla 
zaman geçirmesinin, satışlar üzerinde de olumlu etkisi olacaktır.

Güzel kokular, ürünleri de tüketiciler gözünde daha kaliteli ve çekici kılacaktır. Böylece tüketici, marka ile 
kendi arasında bir bağ kuracak ve satın alımlarında o markayı tercih etmeye yönelecektir. Aynı zamanda bu 
durum ürünün, mağazanın ve markanın imajına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Rolls-Royce markasının yeni modelleri hiçbir zaman eski modellere yetişememiştir. Aynı zamanda yeni mo-
deller ile ilgili şikayetler alınmıştır. Bu şikayetler incelenince yeni modellerle eski modeller arasındaki gö-
rünen tek farkın koku olduğu fark edilmiştir. Marka, 1965 model Silver Cloud Rolls-Royce özel kokusunu 
yeniden üretebilmek için yüz binlerce dolar harcamıştır (Lindstrom, 2006: 105). Bu durum, tüketicilerin marka 
ile marka kokusu arasında bir bağ kurduğunu ve bu bağı benimsediklerini örneklendirmektedir. Aynı zamanda 
marka tercihine kokunun da katkısı olduğu söylenebilir.

Koku ile ilgili verilebilecek diğer örnek ise, Victoria’s Secret markasının kendine ait karışık kokusudur. Bu 
kokuyu hisseden tüketiciler, markanın iç çamaşırlarını hemen tanırlar (Lindstrom, 2006: 110). Bu örnek, koku 
sayesinde markanın, rakipleri arasından ayırt edilebilir bir özellik kazandığını göstermektedir. 

2  http://www.oasis.ua/oasis/files/File/Scent%20and%20Sensibility_nytimes.pdf
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Başka bir örnek olarak; Disney World’de patlamış mısır satan bir satıcının, müşterileri azaldığında, ortama 
yaydığı yapay patlamış mısır kokusu ile önünde kuyruk oluşturması verilebilir (Lindstrom, 2006: 110). Bu 
durum ise, tüketicilerin satın alma niyetinde olmamasına rağmen, koku ile satın almaya teşvik edilmelerini 
örneklendirmektedir.

Reklamcılar uzun bir süre boyunca, bir marka için logo yaratmanın çok büyük önemi olduğunu düşündüler ve 
bu işe çok büyük harcamalar yaptılar. Bu durum, pazarlamacıları da tüketicileri görsel öğeler ile etkilemeye 
teşvik etti. Ancak sadece göze hitap eden markaya ait görsel özelliklere ek olarak, tüketicilerin başka duyuları-
na da hitap edebilmek daha akılda kalıcı ve etkili olacaktır. Tüketicilere sunulan güzel bir müzik veya hoş bir 
koku, yaratılmak istenen imajı daha etkili kılacaktır (Lindstrom, 2017: 140-141) İmaj bir bütündür. Markanın 
yapmış olduğu tüm pazarlama çalışmaları bir uyum içinde olmalıdır. Bu uyum, tüketicilerin markayı daha iyi 
hatırlamalarına ve benimsemelerine yardım edecektir. Yapılan pazarlama çalışmaları içine, tüketicilerin duyu-
larına hitap edebilmek yerleşmiş bulunmaktadır. Duyulara hitap etme çalışmalarında, kokunun önemi giderek 
artmış ve yeni bir pazarlama çalışması haline gelmiştir.

Kokunun olumsuz yanları da olabilir. Kokunun mağaza veya ürüne uygun olması çok önemlidir. Koku, tüke-
ticinin mağaza veya ürün ile ilgili beklentisini karşılamıyorsa, etkisiz veya olumsuz sonuçlar ortaya koyabilir. 
Dikkat edilmesi gereken bir diğer ve belki de en önemli konu ise, tüketicilerin alerji sorununa sahip olabile-
ceğidir. Uzmanlara göre kokular astım rahatsızlığına yol açmaz, ancak bazı kokular mevcut astım rahatsızlığı 
olan bireyleri olumsuz yönde etkileyebilir (Blondeau ve Tran, 2009: 17).

Markalar mağazalarına veya ürünlerine koku çalışması yapmadan önce, konu ile ilgili ön araştırma yapmalı-
dır. Hedef kitleleri hakkında markalar bilgi sahibi olmalıdır. Daha sonra kitlesinin isteklerine uygun ve aynı 
zamanda kendi mağaza ve ürününe uygun doğru kokuyu bulmadır. Bu konuda müşterilerinden gelen geri bil-
dirimler varsa bunları da değerlendirmelidir. Tüketicilerin alerjik rahatsızlığa sahip olabileceği göz önünde bu-
lundurularak, koku çalışması yapılmalıdır. Bu konuda kokunun ortamdaki yoğunluğu da önem kazanmaktadır. 
Alerjik rahatsızlığı olmayan bireyler de kokunun yoğunluğundan rahatsız olabilir. Seçilen koku, tüketicileri 
bunaltmamalı ve onlara mağaza içinde hoş vakit geçirme imkanı sunmalıdır.

Koku pazarlaması hakkında bilinçlenen ve bu stratejiye önem veren markalar bulunmaktadır. Aynı zamanda 
çok beğenilen mağaza kokuları, parfüm veya oda kokusu haline de getirilerek, tüketicilere sunulmaktadır. 
Koku pazarlaması sayesinde markalar, tüketicilerin zihinlerinde önemli bir yer kazanacak ve kendilerini fark-
lılaştıracaktır.

AMAÇ

Araştırmanın amacı; kokunun tüketiciler üzerindeki etkisini, satın alma kararlarını nasıl etkilediğini ve mağaza 
kokularının tüketiciler tarafından nasıl karşılandığını öğrenmek, değerlendirmek ve markalara koku pazarla-
ması hakkında önerilerde bulunmaktır.
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KAPSAM

Bu araştırma Ankara ilinde yaşayan, farklı yaş ve meslek gruplarına sahip, 5’i kadın 5’i erkek olmak üzere 10 
kişi ile odak grup görüşmesi yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya 18 - 24 yaş aralığında 3 kişi, 25 - 34 yaş aralığında 4 kişi, 35 - 44 yaş aralığında 1 kişi ve 44 yaş 
üzerinde 2 kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların eğitim durumları; lise düzeyinde 2 kişi, lisans düzeyinde 
7 kişi ve lisansüstü düzeyde ise 1 kişi olduğu şeklinde tespit edilmiştir. Katılımcıların aylık gelir durumları; 
1000 tl’den az 1 kişi, 1000 – 1999 tl arası 2 kişi, 2000 - 2999 tl arası 3 kişi, 3000 - 3999 tl arası 1 kişi ve 3999 
tl’den çok 2 kişi olduğu şeklinde tespit edilmiştir. Katılımcılar 2’si öğrenci, 1’i ev hanımı, 2’si mühendis, 2’si 
öğretmen, 1’i muhasebeci, 1’i satış danışmanı ve 1’i sigortacı olmak üzere farklı meslek gruplarına sahiplerdir. 

Araştırmaya katılan kişilere konu ile ilgili 10 farklı soru sorulmuştur. Son soruda katılımcılara bir kokulu ve bir 
kokusuz sabun verilmiştir. Verilen sabunlar ile ellerini yıkayarak, soruya cevap vermeleri istenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmada literatür araştırması yapılmış olup,  nitel veri toplama yöntemlerinden olan odak görüşmesi uy-
gulanmıştır.

BULGULAR

Koku pazarlaması ile ilgili yapılan odak grup görüşmesine ait 10 soru aşağıda verilmiştir.

•	 Kokusundan etkilenerek satın aldığınız bir ürün var mı? Varsa hangisi?

Bu soruya 9 katılımcı var, 1 katılımcı ise yok cevabını vermiştir. Var olması durumunda katılımcıların; 1’i The 
Body Shop markasına ait vanilyalı vücut losyonu, 1’i kişisel bakım malzemeleri, 1’i Yves Rocher markasına 
ait olan zeytinli el kremi, 1’i parfüm, 1’i şampuan ve sabun ve 4’ü kahve cevabını vermiştir.

•	 Kokusundan etkilenerek girdiğiniz bir mağaza var mı? Varsa hangisi?

Bu soruya 8 katılımcı var, 2 katılımcı ise yok cevabını vermiştir. Var olması durumunda katılımcılardan 1’i 
The Body Shop, 2’si Victoria’s Secret, 1’i Vakko, 1’i Starbucks ve Ebebek, 1’i Starbucks, 1’i kahveciler ve 
1’i Tchibo kahve kokusundan dolayı cevabını vermiştir. Yok cevabı veren katılımcılardan biri ise, kokusundan 
dolayı girmediği bir mağaza olduğunu ve bu mağazanın Twist olduğunu belirtmiştir.

•	 Mağazada veya üründe bulunan kötü koku satın alma davranışınızı olumsuz yönde etkiler mi?

Bu soruya katılımcıların hepsi evet cevabını vermiştir. Katılımcılardan biri, özellikle giyim sektöründe daha 
çok etkilediğini belirtmiştir. Bir başka katılımcı ise, özellikle kötü kokan ürünü hemen iade edeceğini belirt-
miştir.

•	 Koku satın alma kararınızda kaçıncı sırada etkilidir?
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Bu soruya 2 katılımcı kokunun kendisi için satın alma kararında 1. sırada etkili olduğunu belirtmiştir. 5 katı-
lımcı kokunun kendisi için 2. sırada olduğunu belirtmiştir. Bu cevabı veren katılımcılardan 1’i ilk sırada ken-
disi için ambalajın etkili olduğunu, 1’i fiyatın ve 1’i ihtiyaç durumun etkili olduğunu belirtmiştir. 1 katılımcı 
kokunun kendisi için 3. veya 4. sırada olduğunu belirtmiştir. 1 katılımcı kokunun kendisi için 4. sırada yer aldı-
ğını ve ilk olarak kalite, fiyat ve ihtiyaç durumunu önemsediğini belirtmiştir. Son olarak katılımcılardan 1’i ise, 
kokunun satın alma kararında son sırada etkili olduğunu ve önceliğinin görüntü ve kalite olduğunu belirtmiştir.

•	 Satın alma niyetinizde olmamasına rağmen markette gezerken gelen ekmek veya kahve kokusu sizi satın 
almaya teşvik eder mi?

Bu soruya katılımcılardan 9’u evet, 1’i ise hayır cevabını vermiştir. Evet cevabı veren katılımcılardan 2’si kah-
ve kokusundan ve 1’i ekmek kokusundan etkileneceğini özellikle vurgulamıştır. Hayır cevabı veren katılımcı 
ise, yine de kokunun dikkatini çekeceğini belirtmiştir.

•	 Mağazanın güzel kokması ürünün daha kaliteli olduğunu düşündürür mü?

Bu soruya katılımcılardan 4’ü evet, 6’sı hayır cevabını vermiştir. Ancak hayır cevabını veren katılımcılardan 
biri, yine de kendini daha iyi hissedeceğini belirtmiştir.

•	 Kaliteli olduğunu düşünseydiniz/düşünmeniz ürüne daha fazla miktarda para ödemenize neden olur mu?

Bu soruya katılımcılardan 6’sı evet, 4’ü hayır cevabını vermiştir.

•	 Mağazanın güzel kokması orada daha fazla zaman geçirmenize neden olur mu?

Bu soruya katılımcıların hepsi evet cevabını vermiştir.

•	 Alışveriş yaparken ortamda bulunan kokunun yoğunluğu mağazadan çıkmanıza neden olur mu?

Bu soruya katılımcılardan 8’i evet, 1’i hayır ve 1’i kokunun hoşuna gitmesi durumunda mağazada kalacağını 
ancak hoşuna gitmemesi durumunda mağazadan ayrılacağını belirterek cevap vermiştir. Evet cevabı veren 
katılımcılardan biri, alerjik rahatsızlığı olduğunu belirtmiştir.

•	 Kokulu ve kokusuz sabun ile ellerinizi yıkadığınızda ikisi arasında bir fark hissettiniz mi?

Bu soruya katılımcılardan gelen cevaplar sırası ile şöyledir;

1. Kokulu sabun ile daha ferah ve ellerimin daha çok temizlendiğini hissettim.

2. Kokulu sabun ellerimin daha temiz olduğunu düşündürttü.

3. Pek bir fark hissetmedim ama ellerimin güzel kokmasını tercih ederim.

4. Hijyenik bir fark göremedim. Kokulu sabun ile yıkandığında elde kalan güzel bir koku var.

5. Kokusuz sabunun daha temiz ve daha hijyenik olduğunu hissettim.
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6. Güzel kokulu sabunun daha hoş ve daha hijyenik olduğunu hissettim.

7. Hijyen konusunda bir fark hissetmedim. Ancak güzel kokulu sabunu tercih ederim.

8. Kokulu sabunun ellerimi daha iyi temizlediğini hissettim.

9. Hijyen açısından bir fark hissetmedim. Ancak kokulu sabunu kullanmayı tercih ederim ve kokulu sabun 
daha kaliteli olduğunu düşündürdü.

10. Doku olarak elimde bir fark görmedim. Ancak kokulu sabunu tercih ederim.

SONUÇ

Koku pazarlaması ile ilgili yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar burada verilmiştir. Tüketicilerin güzel 
kokulardan olumlu olarak etkilendiği ve güzel kokulu ortamda zaman geçirmekten keyif aldıkları tespit edil-
miştir. Kötü koku ve mağazada bulunan kokunun yoğunluğu, iyi veya kötü olması fark etmeyerek tüketiciler 
tarafından rahatsız edici bulunmakta, mağazayı kısa sürede terk etme eğilimine girmelerine ve hatta alışverişi 
sonlandırmalarına neden olmaktadır. Aynı zamanda koku yoğunluğu alerjik rahatsızlığı olan tüketicileri olum-
suz etkilemektedir. 

Kokusu ile tercih edilen ve ilk akla gelen ürünlerin kişisel bakım, kozmetik ve parfüm kategorisine giren 
ürünler olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda içecek kategorisine giren kahvenin, tüketicilerin kokusu ile 
satın almayı düşündükleri ürünler arasında oldukça önemli bir yer aldığı söylenebilir. Kokusu ile akılda kalan 
mağazalarda, kahvecilerin ilk olarak akla geldiği ve sonrasında kozmetik ve giyim mağazalarının yer aldığı 
görülmüştür. Kokusu ile akılda kalan mağazaların oldukça az olduğu, ancak kahvecilerin kokuda başarılı ol-
duğu tespit edilmiştir. Kahve kokusunun dikkat çekecek ölçüde tüketiciler üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 
Kokusu ile ilk akla gelen ürünler arasında yer almasa da gıda üzerine olan kokular, tüketicileri anlık olarak 
satın almaya teşvik etmektedir. Kahve satın almayı teşvik etmekte de başarı göstermektedir.

Tüketici satın alma kararını etkileyen unsurlar arasında kokunun genellikle üst sıralarda yer aldığı tespit edil-
miştir. Kokudan önce gelen satın alma kararını etkileyen unsurlar ise ambalaj, ürün görüntüsü, kalite, fiyat ve 
ihtiyaç durumudur. Ancak koku iyi veya kötü olmasına bağlı olarak, satın alma kararını büyük ölçüde olumlu 
veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Yapılan çalışmada, güzel kokunun kalite ve hijyeni çağrıştırması ile çağrıştırmaması durumu arasında çok bü-
yük bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen tüketicilerin yine de güzel kokuyu tercih ettikleri ve güzel 
kokuya yöneldikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin, kaliteli olduğunu düşündükleri ürünlere daha fazla miktarda 
para ödemeye razı olmaları ile olmamaları durumu arasında da büyük bir fark tespit edilmemiştir.

Tespit edilen sonuçlar doğrultusunda bazı açıklamalar ve tavsiyelerde bulunulabilir. Kokusu ile tüketicilerin 
aklında kalan mağazaların az olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun mağazalara rekabet avantajı sağlayacağı 
düşünülerek, mağazaların koku çalışması yapması veya var olan çalışmalarını arttırmaları tavsiye edilir. Tü-
keticilerin koku ile kaliteyi yüksek oranda bağdaştırmamasının nedeni, yapılan çalışmaların yetersiz veya az 
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olması olabilir. İçecek ve yiyecek kokusunun, anlık satın almayı yüksek düzeyde teşvik ettiği gözlemlenmiştir. 
Bu yüzden market reyonlarında veya gıda üzerine satış gerçekleştiren mağazalarda ürüne ait olan koku verile-
bilir. Kahvecilerin koku çalışmaları başarı göstermektedir ve çalışmalarına devam etmeleri tavsiye edilebilir. 
Mağazaya koku verilmeden önce, koku yoğunluğu ve kokunun mağaza ve ürün ile olan uyumu hakkında ön 
çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmalar sırasında tüketicilerin alerjik rahatsızlığı olabileceği göz önünde bulun-
durulmalıdır. Bu çalışmalar için kimya ve sağlık sektöründen yardım alınabilir.

Ankara ilinde gerçekleştirilen bu çalışma, farklı illerde de gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda yapılan çalışma, 
farklı örneklemler ile belirli bir mağaza seçilerek de gerçekleştirilebilir. Daha sonraki çalışmalarda, aynı sek-
törde faaliyet gösteren, biri koku çalışması yapan diğeri ise koku çalışması yapmayan iki mağaza seçilerek, bu 
mağazalardan alışveriş yapan tüketicilerin satın alma davranışları ve kokuya bağlı mağaza imajı hakkındaki 
görüşleri karşılaştırılabilir. Çalışmalar, mağazalar dışında farklı hizmet sektörlerine odaklanılarak da gerçek-
leştirilebilir.

Tüm bu tespitlerin sonucunda koku pazarlamasına yatırım yapan mağazaların; tüketicilerin zihninde edineceği 
yerin artması, dolayısı ile rakipleri arasından ayırt edilecek bir fark yakalayacağı ve tüketici satın alma karar-
larını olumlu etkileyerek satışlarını arttıracağı bulunmuştur. Aynı zamanda tüketicilerin güzel kokulu ortam-
da vakit geçirmekten hoşlandığı ve güzel kokan ürünlerden etkilendiği de çalışmanın sonuçları arasında yer 
almaktadır. Ancak literatürde güzel kokunun kaliteyi çağrıştırdığı belirtilmesine rağmen, yapılan çalışmada 
koku ve kalite arasında önemli ölçüde bir bağ kurulmadığı tespit edilmiştir.
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Öz: Uluslararası sermaye hareketlerinin en önemli kısmını oluşturan doğrudan yabancı yatırımlar istihdam, 
teknolojik bilginin yayılımı, uluslararası piyasalara entegrasyon ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması yö-
nüyle gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli bir finansman kaynağıdır.  Bu nedenle, özellikle tasarruf 
kıtlığı çeken gelişmekte olan ülkeler açısından doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini tespit etmek 
oldukça önemlidir. Doğrudan yabancı yatırımlar ekonomik, sosyal, kurumsal ve politik pek çok faktörden 
etkilenmektedir. Son yıllarda dünya genelinde artan jeopolitik riskler de yabancı yatırımcılar üzerinde etkili 
olmaya başlamıştır. AT Kearnes tarafından 2017 yılına ilişkin olarak yayınlanan Doğrudan Yabancı Yatırım-
lar Güven Endeksi analizine göre,  jeopolitik riskler doğrudan yabancı yatırımların en önemli belirleyicileri 
arasında gösterilmektedir. Yine UNCTAD 2017 raporuna göre jeopolitik riskler uluslararası yatırım tehditleri 
listesine girmiştir. Jeopolitik riskler özellikle uluslararası ilişkilere olan güven ve karşılıklı iyi niyetin azalması 
ve uluslararası işbirliği ve dış politika ilişkilerinde tek taraflı yaklaşımlara neden olarak doğrudan yabancı ya-
tırımları negatif etkilemektedir.  Bu çalışmanın amacı, jeopolitik risk unsurlarının oldukça yüksek olduğu bir 
bölgede bulunan Türkiye’de 1998:Q1-2019:Q1 dönemi için jeopolitik risklerin doğrudan yabancı yatırımlar 
üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmada Caldara ve Iacoviello (2016) tarafından ABD, İngiltere 
ve Kanada’da basılan 11 gazetenin arşivlerinin taranmasıyla oluşturulan jeopolitik risk ölçütü (Geopolitical 
Risk –GPR) jeopolitik risk göstergesi olarak kullanılmaktadır. Jeopolitik risk endeksinin doğrudan yabancı 
yatırımlar üzerindeki etkisi,  ARDL sınır testi ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, politik 
riskler doğrudan yabancı yatırımları negatif yönde etkilerken jeopolitik risklerin doğrudan yabancı yatırımlar 
üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.  

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik Risk, Politik Risk, Doğrudan Yabancı Yatırım, ARDL.

1. Giriş ve Kuramsal Çerçeve

Küreselleşme süreci finansal işlemler ve dış ticarette liberalleşme eğilimlerini hızlandırmış ve liberalleşen 
ulusal ekonomilerde büyüme ve kalkınma için yabancı sermayenin önemi giderek artmaya başlamıştır. Özel-
likle çok uluslu şirketlerin dünya genelinde yoğunlaşan faaliyetleri sermaye hareketlerinin daha hızlı ve kolay 
yayılmasına imkan tanımıştır. Doğrudan yabancı yatırımların yatırımcı firma için ucuz hammadde ve işgücü 
kaynağına yakınlık, ulaşım maliyetlerine katlanmadan yatırımlar yoluyla doğrudan pazara girmek gibi avan-
tajları vardır. Yatırımı alan ülke için ise doğrudan yabancı yatırımlar, önemli bir finans kaynağı olmanın yanı 
sıra teknoloji transferi, yönetimsel uzmanlık, pazar disiplini ve risk paylaşımı gibi önemli katkılar sağlayarak 
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sürdürülebilir büyümenin en önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Bu nedenle ülkeler, vergilendirme 
koşullarında değişiklik, yatırım koşullarının iyileştirilmesi ve yatırımın kolaylaştırılmasına yönelik mevzuat 
düzenlemeleri, güvenli bir yatırım ortamı sağlamak için yapılan hukuksal düzenlemeler gibi politikalarla daha 
fazla yatırım çekmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini tespit 
etmek oldukça önemlidir. 

Doğrudan yabancı yatırımları etkileyen ekonomik ve sosyo-politik birçok etken vardır. İşçi ve hammadde 
maliyetleri, piyasa hacmi, monopolistik ve oligopolistik fırsatlar, teşvikler, enflasyon ve dışa açıklık gibi eko-
nomik faktörlerin yanında teknolojik rekabetçilik, kültürel yapı, yaşam kalitesi, politik risk, kurumsal yapı ve 
jeopolitik risk gibi sosyo-politik riskler de doğrudan yabancı yatırım hacmini etkileyen faktörler arasındadır. 
Ekonomik faktörlerin yanı sıra kurumsal yapının doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi son dönemde 
literatürde en çok incelenen konular arasında yer almaktadır. Kurumsal yapının niteliğine odaklanan çalışmala-
rın çoğunda kurumsal kalite, ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımların en önemli belirleyicileri arasındadır. 
Kurumsal yapısı güçlü bir ülke özellikle yabancı yatırımcılar için belirsizliği azaltacak ve bu sayede getiri 
oranını yükselteceği için iyi bir yatırım ortamının tesis edilmesine yardımcı olacaktır. (Benassy-Quere vd., 
2007;764). Kurumsal kalitenin güçlenmesi, makroekonomik istikrarı artırmanın yanında ülke ekonomisini dış-
sal şoklara karşı daha sağlam hale getirmeye yardımcı olacaktır. Kurumsal yapı ve ekonomik gelişmişlik ilişki-
sine dair literatür incelendiğinde, kurumsal kalite düzeyi yüksek ülkelerin yatırım çekme kapasitesine özel bir 
vurgu yapılmaktadır. Ev sahibi ülkede kaliteli bir kurumsal yapının varlığı, verimlilik ve kar arayışında olan 
yabancı yatırımcının ülke tercihinde baktığı önemli bir kriterdir. Ayrıca yolsuzluk, rüşvet gibi uygulamaların 
yatırımlar üzerinde oluşturacağı ek maliyetler kurumsal kalitesi yüksek olan ülkelerde olmayacaktır. Bununla 
birlikte düşük kurumsal kalitenin yaratacağı belirsizlik ortamı kurumsal yatırımcılar için bir caydırıcılık un-
suru olmaktadır. (Özşahin, 2016; 252). Diğer yandan son dönemde küresel sistemde yaşanan jeopolitik krizler 
etki derecesi bölgesel olarak farklılık gösterse de dünya genelinde ekonomik kararlar üzerinde son derece etkili 
olmaya başlamıştır. Her yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı Küresel Riskler Raporu’na göre son 10 
yılda bir numaralı odak nokta olan ekonomik riskler yerini jeopolitik ve çevresel risklere bırakmıştır.  Jeopo-
litik risk, politik devrimler, darbeler, seçimler, etnik ihtilaflar, ulusal ve uluslararası politika uyuşmazlıkları, 
mülkiyet hakları ve benzeri bir dizi gelişmenin oluşturduğu koşullar nedeniyle bir yatırımın karlılığının zarar 
görmesi ihtimalidir. Dünya genelinde artan aşırı milliyetçi ve yayılmacı politikalar, artan güvenlik tehditleri, 
uluslararası ilişkilerde kutuplaşmanın artması, uzun süre yoğun çatışma ve istikrarsızlık yaşayan bölgelere 
yakınlık gibi jeopolitik riskler ticaret ve yatırım akışlarını alt üst etmekte, pazarları ve yatırım kararlarını ye-
niden düzenlemektedir. Küresel politikalardaki artan belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler küresel yatırımcıların 
yatırım kararlarını etkilemekle kalmayıp iç ve dış finansman kaynaklarına erişim olanaklarını kısıtlayarak 
yatırımların fırsat maliyetini artırabilmekte ve uluslararası yatırımcıların risk iştahını azaltarak tüketim-ya-
tırım kararlarını sınırlandırabilmektedir. Çatışmalar veya krizler, bir yatırımın başarısını veya başarısızlığını 
belirleyerek ekonomik, ticari ve finansal durum üzerinde etki yapabilir. Özellikle jeopolitik rislerin belirlen-
mesinde temel teşkil eden terör faaliyetleri ve küresel terör tehdidinin küresel ticaret ve yatırımlar üzerinde 
oldukça olumsuz etkileri vardır. Politik istikrarsızlıklar, siyasi rejim değişiklikleri, mali çöküşler, doğal afetler, 
savaşlar, askeri çatışmalar ve terörist tehditler gibi kalıcı jeopolitik gerginlikler bölgenin jeopolitik risk oranını 
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yükseltmektedir. Jeopolitik gerginliklerin nispeten daha güçlü ve daha kalıcı olduğu ülkelerde bu risklerin, 
yatırım kararları ve temel finansal varlıkların performansı üzerindeki etkisinin daha şiddetli olacağı yönünde 
literatürde kanıtlar vardır. Jeopolitik bir kriz sermayenin ülkeden kaçmasına ya da tam tersine neden olabilir. 
Ancak jeopolitik riskler sadece gelişmekte olan pazarlar için değil aynı zamanda AB ve ABD’nin kilit ticaret 
anlaşmaları yapma olasılığını azaltırken belirsizliği de artırmaktadır.  

Son yıllarda dünya genelinde küresel kutuplaşmalar ve jeopolitik riskler giderek artmakta ve böylesi bir dö-
nemde Türkiye jeopolitik risklerden etkilenme olasılığı en yüksek olan ülkeler arasındadır. Özellikle uzun 
dönemdir yakın bölgemizde, Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Afganistan’da, Libya’da devam eden iç savaşlar 
nedeniyle ülkemize doğru büyük bir göç dalgası yaşanmıştır. Sınır bölgemizde yaşanan güvenlik problemle-
ri, terör saldırıları ciddi jeopolitik riskler oluşturmaktadır. Yine ABD Başkanı D.Trump’ın başlattığı ticaret 
savaşları, İran Nükleer anlaşmasının bozulma ihtimali, Filistin-İsrail gerginliği ve diğer birçok jeopolitik risk 
unsuru her ülkeyi olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemektedir. Özellikle son dönemde kurumsal ve jeopolitik risk 
unsurlarının oluşturduğu belirsizlikler TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesine ve diğer geliş-
mekte olan ülkelerden negatif yönde ayrışmasına neden olmaktadır.  Türkiye’nin özellikle son yıllarda artan 
jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ortamından ne oranda ve ne yönde etkileneceği henüz belirsizliğini 
korumaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de politik ve jeopolitik riskin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini 
incelemektir. Ülkeye özgü kurumsal faktörleri temsil eden politik risk ile küresel bir risk unsuru olan jeopolitik 
riskin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla iki farklı model tahmini yapılmıştır. 
İlk modelde ICRG (International Country Risk Guide) veri setinden derlenen ve 12 bileşenden oluşan politik 
risk unsurunun doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi incelenirken ikinci modelde  Caldara ve Iacovi-
ello (2016) tarafından hazırlanan jeopolitik risk endeksinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi ince-
lenmektedir. Bu doğrultuda giriş bölümünün ardından konuya ilişkin literatür taramasına yer verilmiş; üçüncü 
bölümde veri seti ve ekonometrik model açıklanmış, dördüncü bölümde ise metodoloji ve ampirik bulgulara 
yer verilmektedir. Çalışma ulaşılan bulguların değerlendirildiği sonuç bölümü ile tamamlanmaktadır. 

2. Literatür Taraması 

İktisat literatüründe doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini inceleyen çalışmaların büyük bir çoğunlu-
ğu ekonomik faktörler üzerinedir. Bu bağlamda özellikle pazar büyüklüğü, döviz kuru, dışa açıklık, dış ticaret 
hacmi, emek maliyeti gibi pek çok faktörün etkisi analiz edilmiştir. Ancak son yıllarda doğrudan yabancı 
yatırımların ülkeye özgü kurumsal, coğrafi ve politik belirleyicileri üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Li-
teratürde, yatırımcıların yakından takip ettiği ülke risk faktörlerinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki 
etkisini belirlemeye yönelik çalışmaların sayısı artmaktadır. Root ve Ahmed (1979), ülkenin sosyal durumu-
nun doğrudan yabancı yatırımların etkin bir belirleyicisi olduğunu söylemektedirler. Sosyal durum ile ifade 
edilen faktör, beşeri sermaye düzeyi, refah seviyesi, şehirleşme oranı ve sağlık sistemidir. Chakrabarti (2001) 
politik risk unsurunun doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini incelediği çalışmada, 135 gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkenin verilerini kullanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ülkelerin politik istikrar 
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seviyesi yükseldikçe yabancı yatırım seviyesinde artış olmaktadır. Bengoa ve Robles (2003), 18 Latin Amerika 
ülkesi için ekonomik özgürlüklerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini 1970-1999 dönemi için 
incelemişlerdir. Çalışmada, ev sahibi ülkenin ekonomik özgürlüklerinin doğrudan yabancı yatırımları pozitif 
yönde etkilediği vurgulamaktadır. Sekkat ve Veganzones-Varoudakis (2004) Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke-
lerinde politik risk ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, politik risk 
düzeyindeki azalmanın doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlar-
dır. Jensen ve McGillivray (2007) doğrudan yabancı yatırımlar ve politik risk arasındaki ilişkiyi 115 ülke ve 
1975-1995 dönemi verilerini kullanarak incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, demokrasi 
seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde politik risk düşük olacak ve doğrudan yabancı yatırımlar pozitif yönde 
etkilenecektir. Yine başka bir çalışmada Heriot, Thesis ve Campbell (2008) 121 ülke için ekonomik özgürlük-
lerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini 1970-2005 dönemi verilerini kullanarak incelemişlerdir. 
Çalışmanın sonuçları, özgürlük seviyesi arttıkça doğrudan yabancı yatırımların girişlerinin de yükseldiği yö-
nündedir. 

Artan ve Hayaloğlu (2015) , 29 OECD ülkesi için doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini inceledikleri 
çalışmalarında kurumsal kalitenin doğrudan yabancı yatırımları pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlar-
dır. Yine Demirtaş ve Akçay (2006), 71 ülke için yaptıkları çalışmalarında ekonomik belirleyicilerin yanı sıra 
kurumsal yapının da doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışmanın ampirik 
bulguları kurumsal kalite düzeyinin doğrudan yatırımları artırdığı yönündedir. Paniagua ve Sapena (2014) 
az gelişmiş ve gelişmekte olan 161 ülkede sosyo-kültürel faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki 
etkisini inceledikleri çalışmalarında, koloni, konuşulan dil, dini kimlik, hukuki faktörler gibi değişkenleri kul-
lanmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, azgelişmiş ülkelere özellikle hukuki hakların doğrudan 
yabancı yatırımları pozitif etkilediği yönünde bulgular mevcuttur. Şahinoğlu ve Mortazavimoulou (2017), 
Türkiye için doğrudan yabancı yatırımların ekonomik, siyasal ve sosyal belirleyicilerinin analiz edildiği ça-
lışmalarında 1980-2013 dönemi verilerini kullanmışlardır. Çalışmada ekonomik, sosyal ve politik unsurları 
temsilen küreselleşme endeksi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, ekonomik büyüme ve sosyal 
değişkenlerin doğrudan yabancı sermaye yatırımları için oldukça önemli faktörler olduğunu vurgulamaktadır.

Literatürde jeopolitik risklerin firma karlılığı, borsa endeksi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incele-
yen çalışma sayısı fazla olmasına rağmen jeopolitik risklerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini 
inceleyen çalışma yok denecek kadar azdır. Arin, Ciferri ve Spagnolo (2008), terörizmin altı ülkede finansal 
piyasaların getirileri ve volatilitesi üzerinde negatif etkisi olduğu yönünde bulgular elde etmişlerdir.  Karolyi 
ve Martell (2010) ABD’de 75 terörist saldırının kamuya açık firmaların hisse senedi getirileri üzerinde negatif 
yönde bir etkisinin olduğunu savunmaktadırlar. Feng’ in (2016) Çin’de doğrudan yabancı yatırımları etkile-
yen faktörleri belirlemek için yaptığı çalışmada, jeopolitik risklerin doğrudan yabancı yatırımları etkileyen en 
önemli faktörler içinde gösterilmektedir. Jeopolitik riskler ülkenin yatırım ortamında belirsizlikler yaratarak 
doğrudan yabancı yatırım imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Kollias, Papadamou ve Stagiannis (2011) 11 
Mart 2004 Madrid ve 7 Temmuz 2005 Londra bombalı saldırılarının İspanya’nın ve İngiltere’nin yerel borsa-
ları üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında terörist saldırılarının her iki ülkenin finansal piyasaları 
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üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  Bouri (2014) savaşın, Orta Doğu ve Kuzey Af-
rika’daki 12 hisse senedi piyasasının getirisi üzerinde negatif sonuçlara neden olduğu yönünde bulgular elde 
etmiştir. 

3. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK MODEL

Doğrudan yabancı yatırım kararı üzerinde jeopolitik ve politik riskin önemli belirleyiciler olup olmadığının 
araştırıldığı bu çalışmada Türkiye ekonomisinin 2003-2018 dönemine ait üçer aylık veriler ile ekonometrik 
analiz yapılmıştır. Bu bağlamda modelin tahmin gücünü artırmak amacıyla doğrudan yabancı yatırımların 
önemli açıklayıcı değişkenlerinden biri olan dış ticaret hacmi (ithalat + ihracat) değişkeni ile iki adet model 
tahmin edilmiş ve yabancı yatırımlar üzerinde jeopolitik risk ve politik riskten hangisinin daha fazla etkiye 
sahip olduğu belirlenmeye çalışmıştır. Bu bağlamda tahmin edilecek logaritmik modeller Eşitlik 1 ve 2’de 
gösterilmiştir. 

       (1)

       (2)

Eşitlik 1 ve 2’de  doğrudan yabancı yatırım girişlerinin;  ise dış ticaret hacminin doğal logarit-
masını ifade etmektedir. Eşitlik 1’de yer alan  Jeopolitik Risk Endeksini, Eşitlik 2’deki  ise politik risk 
endeksini göstermektedir.  ve  değişkenlerine ait veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden derlenmiştir. Caldara ve Iacoviello (2016) tarafından geliştirilen jeopo-
litik risk endeksi; jeopolitik tehdit, nükleer tehdit, savaş tehlikesi, terörist tehdit, savaş ve terör faaliyetlerini 
dikkate alan bir ölçüttür. Bu faaliyetlerden ilk dördü jeopolitik risk ve gerilimlerle; son ikisi ise jeopolitik olay 
ve faaliyetlerle ilgilidir (Caldara ve Iacoviello, 2018: 8). Bu endekse ilişkin veriler https://www2.bc.edu/mat-
teo-iacoviello/gpr.htm internet adresinden elde edilmiştir. Politik risk endeksi ise The PRS Group tarafından 
yayınlanan ICRG verisetinden alınmıştır. 0 ve 100 arasında değer alan bu endekse göre düşük değerler yüksek 
risk düzeyini temsil etmektedir. Yorumlamalarda kolaylık sağlamak amacıyla bu endeks değerleri 100’den 
çıkarılarak ters çevrilmiştir. Bu doğrultuda  ve  katsayılarının negatif;  ve  katsayılarının ise pozitif 
işarete sahip bir değer alması beklenmektedir. 

4. METODOLOJİ VE AMPİRİK BULGULAR 

ARDL sınır testi yöntemi, farklı düzeyde durağanlığa sahip değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin araştı-
rılması amacıyla kullanılabilmesine rağmen değişkenin ikinci düzeyde durağan olmaması durumunda bu yön-
temden faydalanılamamaktadır. Bu çalışmada değişkenlerin durağanlık mertebeleri Dickey ve Fuller (1979) 
ADF ve Phillips ve Perron (1988) PP birim kök testleri ile sınanmış ve elde edilen bulgular Tablo 1’de sunul-
muştur. 
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Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları

Değişken ADF PP

Düzey Birinci fark Düzey Birinci fark Sonuç

-3.66 (0.00) -7.819 (0.00) -3.471 (0.01) -12.39 (0.00) I(0)

-0.307 (0.91) -8.616 (0.00) -0.257 (0.97) -11.96 (0.00) I(1)

 
-3.984 (0.00) -10.97 (0.00) -4.013 (0.00) -14.86(0.00) I(0)

-0.550 (0.87) -7.188 (0.00) -0.738 (0.82) -7.200 (0.00) I(1)

Not: ADF ve PP testleri için boş hipotez serinin birim kök içerdiği bir diğer ifadeyle durağan 
olmadığı yönündedir. Test istatistikleri sabitli model formuna aittir. 

Tablo 1’de yer alan ADF ve PP test sonuçları incelendiğinde  ve  değişkenlerin düzeyde durağan 
olduğu tespit edilmiştir. Ancak  ve  değişkenlerine ait sonuçlar birim kök olmadığı yönündeki boş 
hipotezin seviye değerinde reddedildiğini göstermiştir. Seviye değerinde birim kök içeren serilerin birinci farkı 
alındığında ise durağanlaştığı gözlenmiştir. Bu doğrultuda ekonometrik analizde kullanılacak değişkenlerin 
farklı entegrasyon düzeylerine sahip oldukları dikkate alındığında eş-bütünleşme ilişkinin tespiti için en uygun 
yöntem ARDL sınır testi olmaktadır.    

Sınır testine göre  şeklinde ifade edilen boş hipotez değişkenler arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin olmadığı yönündedir. Alternatif hipotezde ise  kısıtı test edilerek değişkenler 
arasında uzun dönem ilişkinin varlığı iddia edilmektedir. Boş hipotezin kabulü veya reddinin kararı hesaplanan 
F istatistiğine göre verilmektedir. Pesaran vd. (2001) tarafından hesaplanan üst kritik değer tüm değişkenlerin 
birinci farkında bütünleşik olduğunu; alt kritik değer ise değişkenlerin seviye değerinde bütünleşik olduklarını 
varsaymaktadır. Hesaplanan F istatistiğinin Pesaran vd. (2001) üst kritik değerden büyük olması, eşbütünleş-
menin olmadığını belirten boş hipotezin reddedileceği ve serilerin uzun dönemde koentegre olduğu şekilde 
yorumlanmaktadır (Pesaran vd., 2001: 299). 

Bu çalışmada tahmin edilecek iki modele ait sınır testi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloda yer alan 
F istatistikleri incelendiğinde jeopolitik riskin bağımsız değişken olduğu birinci model için boş hipotezin %95 
önem düzeyinde reddedildiği ve  değişkenleri arasında uzun dönem ilişki olduğu belir-
lenmiştir. Politik riskin bağımsız değişken olduğu ikinci modele ilişkin F istatistiği Pesaran vd.(2001) kritik 
üst tablo değerinden büyük olduğu için %99 önem düzeyinde boş hipotez reddedilmektedir. Bu doğrultuda  

 değişkenlerinin de uzun dönemde birlikte hareket ettikleri yorumu yapılabilecektir. 
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Tablo 2: Sınır Testi Sonuçları

Test istatistiği F değeri Sonuç F değeri Sonuç

3.9233 Eşbütünleşme 
var.

7.2926 Eşbütünleşme 
var.

Alt kritik değer 
I(0)

Üst kritik değer 
I(1)

Alt kritik değer 
I(0)

Üst kritik değer 
I(1)

%10 2.17 3.19 2.17 3.19

%5 2.72 3.83 2.72 3.83

%2,5 3.22 4.5 3.22 4.5

%1 3.88 5.3 3.88 5.3

Sınır testi ile değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığı tespit edildikten sonraki aşamada uzun dönem 
katsayıların elde edilmesi için iki aşamalı bir süreç takip edilir. İlk olarak Eşitlik 3’te gösterilen koşulsuz uzun 
dönem ARDL modelinin tahmini yapılır.  

(3)

Eşitlik 4’te  yapısal değişim kuklaları gibi dışsal değişkenler vektörü iken  Akaike, Schwarz, Hannan-
Quinn gibi bilgi kriterleri tarafından belirlenen gecikme uzunluğudur. Bu çalışmada Akaike bilgi kriteri tara-
fından önerilen gecikme uzunluğu dikkate alınmıştır. İkinci aşamada ise kısa dönem parametrelerin hesaplana-
bilmesi için Eşitlik 4’te ifade edilen hata düzeltme modeli tahmin edilir. Eşitlikte  kısa dönem parametre 
katsayılarını;  teriminin katsayısı olan  ise uyarlama hızını göstermektedir.

(4)

Sınır testi bulguları Eşitlik 1 ve 2’nin her birinde yer alan değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığına 
işaret eden bulgular vermiştir. Bir sonraki aşamada ARDL denklemleri tahmin edilerek uzun ve kısa dönem 
katsayılar hesaplanacaktır. Tablo 3 Eşitlik 1 e 2’de ifade edilen regresyonlara ait uzun ve kısa dönem katsayı 
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tahmin sonuçlarını göstermektedir. Eşitlik 1’in katsayı tahminleri incelendiğinde jeopolitik riskin doğrudan 
yabancı yatırımlar üzerinde negatif etkisi olmakla birlikte bu sonuç istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Ancak 
doğrudan yabancı yatırımların önemli açıklayıcı değişkenlerinden biri olan dış ticaret hacmi değişkeninin 
uzun dönem katsayısı pozitif işaretli ve %99 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Jeopolitik 
risk, dış ticaret hacmi ve doğrudan yabancı yatırım ilişkisinin incelendiği Eşitlik 1’e ait kısa dönem katsayı 
tahmin sonuçları incelendiğinde hata düzeltme teriminin negatif işaretli ve %99 önem düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlılığa sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre  teriminin gecikmeli değeri olan -0.27 dengeye 
uyarlanma hızını göstermektedir. 

Tablo 3: Uzun ve Kısa Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları

Uzun Dönem Katsayılar

Katsayı t istatistiği Katsayı t istatistiği

-1.0513 -1.1456 -0.8375* 1.7816

0.6954*** 2.9983 0.2472** 2.4599

Kısa Dönem Katsayılar

Katsayı t istatistiği Katsayı t istatistiği

-0.3315*** -2.9993 -0.2671** -2.4952

-0.2706*** -3.4884 -5.3574** -2.2990

-5.6857** -2.3396

-0.4557*** -4.7587

Not: ***, ** ve * sırasıyla %99, 95, 90 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Politik risk, dış ticaret hacmi ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki uzun dönem ilişkinin incelendiği 
Eşitlik 2 katsayı tahmin sonuçları incelendiğinde ise politik riskin yabancı yatırımlar üzerinde negatif yönlü ve 
%90 önem düzeyinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç önceki modelin katsayı tahmin 
bulgusu ile beraber değerlendirildiğinde politik riskin yabancı yatırımcı için jeopolitik riskten daha önemli bir 
gösterge olduğu şeklinde yorumlanabilecektir. Dış ticaret hacmi değişkeni beklenildiği üzere bu modelde de 
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pozitif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Kısa dönem katsayı sonuçlarına göre hata düzeltme kat-
sayısının negatif işaretli ve anlamlı bir değişken olması da uzun dönemde dengeye yaklaşıldığının bir işaretidir. 

Ayrıca tahmin edilen modellerde otokorelasyonun varlığı Breusch-Godfrey LM testi, değişen varyans Bre-
usch-Pagan-Godfrey testi, normal dağılıma uygunluk ise Jarque-Bera testi ile kontrol edilmiştir. Her iki mo-
delin %99 önem düzeyinde otokolasyon sorunu taşımadığı ve normal dağılıma sahip oldukları gözlenmiştir. 
Değişen varyans test sonuçları ise %95 önem düzeyinde modellerin bu sorunu taşımadığını göstermiştir. 

Tablo x: Diagnostik Test Sonuçları 

Breusch-Godfrey otokorelasyon LM testi 0.1686 (0.84) 1.2824 (0.28)

Breusch-Pagan-Godfrey değişen varyans 
testi

2.7855 (0.03) 2.8743 (0.03)

Jarque-Bera normal dağılım testi 2.9053 (0.23) 0.8929 (0.63)

Not: Parantez içinde olasılık değerleri verilmiştir. 

SONUÇ

Bu çalışma Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar için jeopolitik risk ve politik riskin önemini 2003- 
2018 dönemine ait üçer aylık verilerle araştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Pesaran ve Shin (1999) ve 
Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testinden yararlanılmıştır. Ulaşılan ampirik bulgular hem 
jeopolitik risk hem de politik riskin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde negatif etkiye sahip olduğuna işaret 
etse de jeopolitik riske ait sonuçlar istatistiki açıdan anlamlı değildir. Bu bulguya dayanarak Türkiye’ye gelen 
yabancı yatırımcıların Türkiye’nin içinde bulunduğu politik risk unsurlarına karşı oldukça duyarlı oldukları 
yorumu yapılabilecektir. Genel olarak değerlendirildiğinde yabancı yatırımcıların özellikle jeopolitik riskleri 
önceden tahmin ederek söz konusu risklere karşı önlem aldıkları söylenebilir. Örneğin Hallilburton’ un bir yan 
kuruluşu olan KBR, 2003-2004 döneminde çeşitli terör saldırılarında 42 çalışanını kaybetmiş olmasına rağmen 
Irak’taki yatırımlarına devam etmiştir. (The Economist, 2004). Yine uzun süredir çatışma ve gerginliklerin 
yaşandığı ve jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir bölgede bulunan İsrail, 2003 yılında 3.745 milyar dolar 
yabancı yatırım çekebilmiştir. (UNCTAD, 2005). Yine terörizm riski en yüksek derecede sayılan ülkelerden 
Kolombiya’da özellikle petrol endüstrisinde çok sayıda çok uluslu şirket faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla 
yabancı yatırımcıların ülkenin kurumsal yapısını oluşturan, demokrasi, hükümet istikrarı, demokrasi, hesap-
verilebilirlik, iç çatışma ve gerginlikler gibi kurumsal göstergelere jeopolitik risklerden daha duyarlı olduğu 
söylenebilmektedir. 
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6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA YABANCI İŞÇİLERİN 
SENDİKA ÜYELİĞİ VE SENDİKA KURMA HAKKI

Merda Elvan TUNCA1

1Pamukkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Denizli/ Türkiye

Öz: 1982 Anayasasının “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51. Maddesinde çalışanlara ve işverenlere sendika 
ve üst kuruluş kurma, sendika ve üst kuruluşlara serbestçe üye olma ve bu kuruluşların üyeliğinden serbestçe 
çıkma hakkı tanınmıştır. Söz konusu maddede, yabancılar ve Türk vatandaşları bakımından sendika kurma ve 
sendika üyeliği bakımından bir ayrım bulunmamaktadır. Türkiye’de çalışan yabancıların örgütlenme özgür-
lüğü uluslararası normlar bakımından da önem taşımaktadır. Türk hukukunda toplu iş ilişkilerini düzenleyen 
ve 2012 yılında kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu ilga ederek yürürlüğe girmiştir. 6356 
sayılı Kanun, sendika üyeliği, sendikaların ve konfederasyonların kuruluşu, işleyişi, sendikaların denetimi, 
toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı ve mücadeleci yollarla çözümü, grev ve lokavt ve toplu iş sözleşmesi konu-
larında düzenlemeler içermektedir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununda yabancıların örgütlenme özgürlüğünü 
kısıtlayan hükümler mevcuttu. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki (SETİSK) olumlu 
değişikliklerden birisi de yabancıların sendika kurma ve sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlarında 
görev alabilmelerine ilişkindir. 6356 sayılı Kanunda yabancıların sendika kurma ve sendika üyelik hakla-
rı önündeki hukuki engeller kaldırılmıştır. Çalışmamızda, yabancılar bakımından 4688 sayılı Kamu Görev-
lileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri inceleme dışında bırakılmıştır. Çalışmanın amacı, 
SETİSK’te kuruluş olarak tanımlanan sendikalar ve konfederasyonların kuruluş ve üyelik esaslarını özellikle 
yabancı işçilerin sendika üyeliği, sendika kurucusu olma ve genel kurul dışındaki sendikanın zorunlu organla-
rında görev alabilme bakımından 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Sendika Hakkı, Yabancı İşçi, Sendika Kurucusu, 6356 sayılı Kanun 

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Sendikalar, belirli sıfatı taşıyan kimseler tarafından kurulan ve üye olunan, kanunla tespit edilmiş bir amaca 
sahip, kuruluşu ve üyeliği isteğe bağlı olan ve demokratik ilkelere göre yönetilen özel hukuk tüzel kişileridir 
(Narmanlıoğlu, 2013: 53 ve Akyiğit, 2015:178). 

Çalışma koşullarının düzeltilmesi, adil ücret ve toplumsal güvenlik vb. somut kazanımların elde edilmesinde 
vazgeçilmez bir yere sahip olan (Kaboğlu, 1998: 268) sendika özgürlüğü 1982 Anayasasında ekonomik ve 
sosyal haklar arasında düzenlenmiş ve sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı, Anayasanın 51. Madde-
si gereğince çalışanlara ve işverenlere tanınmıştır3. 51. Maddedeki haklardan işçiler, işçi niteliği taşımayan 

3  Madde 51 (Değişik: 3/10/2001-4709/20 md.)
 “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
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kamu görevlileri ve işverenler yararlanır.  Anayasal güvence altına alınan sendika özgürlüğü bireysel ve ko-
lektif sendika özgürlüğü olmak üzere ikiye ayrılır. Bireysel sendika özgürlüğü kapsamında bireylerin özgürce 
sendika kurmaları ve kurulmuş sendikalara üye olmaları olumlu sendika özgürlüğü; bireyin bir sendikaya 
üye olmaması ve üye olduğu sendikadan ayrılma hakkı ise olumsuz sendika özgürlüğü olarak nitelendirilir 
(Demircioğlu ve Centel, 2016:219). Kolektif sendika özgürlüğü ise sendikanın faaliyetlerinin güvence altına 
alınmasını (Demircioğlu ve Centel, 2016:221) ve işçi ve işveren sendikalarının “konfederasyon üyeliği” ve 
“konfederasyon kurma” özgürlüğünü de içerir (Demir, 2018:513). Bu özgürlük kapsamında sendikalar konfe-
derasyon kurucusu olabilir; konfederasyon üyesi olabilir veya bunların üyeliğinden ayrılabilir; şube açabilir ve 
kapatabilir; uluslararası kuruluşlara üye olabilir (Akyiğit, 2015:177). 

Yabancıların sendikal hakları hususunda “yabancı” kavramının kapsamının tespiti zorunludur.  Yabancılar 
hukuku, bir ülkede bulunan yabancılar için yabancı olmaları nedeniyle konulmuş olan kurallar bütünü (Çelikel 
ve Gelgel, 1998: 7) ve devletin kendi egemenlik alanında vatandaşlar dışında kalan kişilere uygulanan istisnai 
nitelikte kurallardan oluşan hukuk rejimidir (Çiçekli,2016:23). Doktrinde yabancı kavramı için farklı tanımlar 
yapılmakla birlikte (Çelikel ve Gelgel, 1998: 16) başka bir ülke vatandaşı, vatansız kişiler, mülteciler, özel 
statüdeki yabancılar ve birden çok vatandaşlığı olanlar (vatandaşlıklardan birisi o ülkenin vatandaşı olmamak 
koşuluyla) yabancı olarak değerlendirilmektedir (Çelikel ve Gelgel, 1998: 16). Yabancı kişi kavramına hem 
gerçek kişiler hem de tüzel kişiler girer. Yabancı kavramı bazen Türk soylu yabancıları ifade etmek için de 
kullanılmaktadır (Çiçekli, 2016:24). Yabancılar, yabancılar hukuku kapsamında bazı temel haklardan hiç ya-
rarlanamayabilir veya sınırlı yararlanabilir; ancak vatandaş ile eşit yararlandığı haklar da mevcuttur (Çelikel 
ve Gelgel, 1998: 7). 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda4 yabancı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bu-
lunmayan kişi olarak tanımlanmıştır (m. 3/1, d). Göç yoluyla Türkiye’ giren yabancıların Türkiye’de kalış ve 
ülkeden çıkış ve çalışma konularını düzenleyen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun5 
3. Maddesinde ve Türkiye’de yabancıların çalışma izinleri ve ikametleri ile ilgili olarak çıkarılan ve kurumsal 
altyapının güçlendirilmesini, kayıt dışı istihdam ile mücadelenin iyi leştirilmesini, yerli-yabancı işgücü den-
gesini kurarak nitelikli yabancı işgücünden de yararlanılmasını amaçlayan (Ergin, 2018: 125)  6735 sayılı 
Uluslararası İşgücü Kanununun6 3. Maddesinde de yabancı tanımı 5901 sayılı  Kanundaki tanım ile aynıdır. 

önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına 
sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

 Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

 Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
 (Mülga: 12/9/2010-5982/5 md.)
 İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun 

olarak kanunla düzenlenir.
 Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı 

olamaz”.
4  RG., 27256, T. 12.06.2009. 
5  RG., 28615, 11.04.2013.
6  RG., 29800, T. 13.08.2016.
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Anayasanın 48. Maddesi uyarınca çalışma ve sözleşme hürriyeti herkese tanınmıştır. 49. Maddede de ise, 
çalışma hakkı herkesin hak ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Yabancıların çalışma özgürlüğü, Anayasanın 16. 
Maddesi gereğince uluslararası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Çalışma mevzuatı bakımından 
yabancılar, “uluslararası koruma sağlanan yabancılar, geçici  koruma sağlanan yabancılar, Turkuaz Kart sahibi 
olanlar ve Türk Soylu Yabancılar” olmak üzere dört farklı başlık altında düzenlenir. 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu7 mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünde olanlar, vatansız kişiler 
ve başka bir ülke ile arasında vatandaşlık bağı olan kişiler hakkında çalışma iznini de içeren hükümlere sahip-
tir.  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu8 da başka bir ülke ile vatandaşlık bağı bulunan yabancıların çalış-
ma izinlerine ilişkin düzenlemeler içeren bir kanundur. Her iki kanunda da bu kanun kapsamındaki yabancılar 
bakımından örgütlenme veya sendika hakkına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır (Bu Kanunun Çalışma İzin-
leri hakkındaki düzenlemeleri için bkz. Ergin, H., (2016).Uluslararası İşgücü Kanunu ile Yabancıların Çalışma 
İzinlerine İlişkin Getirilen Yenilikler. Sicil Dergisi: 107-118)

Yabancılar içerisinde farklı bir duruma sahip olan (Erken, 2013:80) Türk soylu yabancıların mevzuatta bir 
tanımı yapılmamakla birlikte 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe 
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunda9, Türk soylu 
yabancılar bakımından bazı istisnai hükümler mevcuttur. Sözkonusu kanun kapsamında çalışma izni alarak 
çalışan Türk soylu yabancılar bakımından Kanunun 7. Maddesi gereğince, izin süresince, ikamet ve çalışma 
ile ilgili kanunların öngördüğü Türk vatandaşı olma şartından istisna edileceği düzenlenmiştir. Çalışma mev-
zuatında “Türk vatandaşı olma” koşulunun arandığı hallerde, bu koşul Türk soylu yabancılar bakımından aran-
mayacaktır. 2527 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını 
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair 
Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik10te Türk soylu yabancıların mevzuatın öngördüğü esaslar çer-
çevesinde çalıştıkları resmi veya özel kuruluş ve işyerleriyle ilgili sendikalara üye olabileceği düzenlenmiştir 
(m. 18). 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstatistiklerine göre 2017 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışma izni 
alarak çalışan toplam 87.182 kişi yabancı çalışan bulunmaktadır. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde artan 
göçmen işçi sayısı bu kişilerin sendikal haklarının dikkate alınması gereğini doğurmuştur. Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerde yabancı ülkelerden gelen çalışanların sendikalaşma oranı Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarına 
göre düşüktür (Visser, 2019: 32). Türkiye’deki sendikalaşma oranı ise DİSK tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre OECD ülkeleri arasında en düşük oran ile % 8,6 olarak tespit edilmiştir. 

Yabancılar da örgütlenme özgürlüğünden yararlanarak bu örgütlerde kurucu veya üye olarak yer alabilir; ör-
güt organlarında görev alabilir ya da örgütlerin faaliyetlerine katılabilir (Çiçekli, 2016: 147).  Sendika kurma 
hakkı da örgütlenme özgürlüğü kapsamında yer alan bir haktır. Anayasanın 51. Maddesindeki sendika kurma 

7  RG., 28615, 11.04.2013.
8  RG:, 29800, 13.08.2016.
9  RG., 17473, 29.09.1981. 
10  RG., 17928, 14.1.1983.  
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hakkı bakımından anayasada yabancılar ve vatandaşlar arasında bir ayrım yapılmamıştır. 2821 sayılı Kanun 
yürürlükte olduğu dönemde, sendika üyeliği bakımından Türk uyruklular ve yabancılar bakımından bir ayrım 
mevcut değildi. Sözkonusu kanun hükümlerine göre yabancılar, sendika kurucusu olamıyor ve kuruluşların 
genel kurul dışındaki zorunlu organlarında üye olarak görev alamıyordu. 

ULUSLARARASI NORMLAR BAKIMINDAN ÖRGÜTLENME  HAKKI

Örgütlenme özgürlüğü, temel insan hakları arasında yer alan ve uluslararası alanda Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, hem de sosyal haklara ilişkin sözleşmelerde, Avrupa 
Sosyal Şartı, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşme-
sinde düzenlenen bir haktır (Uluslararası Normlara Türkiye’nin uyumu hakkında bkz. Sur,2013: 320). Göz-
den Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (1996)nın 5. Maddesinde örgütlenme hakkı düzenlenmiştir. Türkiye, Şartı 
onaylarken 5. Maddeye çekince koymuştur. Ancak SETİSK’in genel gerekçesinde Şartın 5. Maddesinin de 
kanunda dikkate alındığı hususu yer almaktadır. 

Sendika hakkı, Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ) üçlü yapısı ve işleyişinde özel bir yere sahiptir ve 1998 
yılı Genel Konferansında Çalışmada Temel Haklara İlişkin İlkeleri Bildirimi’nde temel haklar kapsamında 
yer alır. Tüm üye devletler için bağlayıcı sayılan ayrı bir izleme mekanizmasına kurulmuştur ve üye devletler 
temel haklara ilişkin uluslararası çalışma sözleşmelerini onaylamasalar bile bu haklara saygı göstermekle yü-
kümlüdürler (Sur, 2013: 320). Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) tarafından örgütlenme hakkı kapsamında 
işçi ve işverenlerin sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı, özgür ve açık bir toplumunun bütünleyici 
parçası olarak değerlendirilmektedir ve UÇÖ’ye göre, işçi ve işveren kuruluşları ülkedeki demokratik dönü-
şümde önemli bir role sahiptir.  

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Anayasası ve 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerinde örgütlenme hakkı düzen-
lenmiştir. SETİSK’in genel gerekçesinde, Kanundaki düzenlemelerin bu sözleşmelere uyumlu yapıldığı ifade 
edilmektedir. Türkiye tarafından 1993 yılında onaylanan Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Ko-
runması Hakkında 87 sayılı Sözleşme (1948) sendika üyeliği ve sendika kurma hakkına ilişkin düzenlemeler 
içerir.  Sözleşmenin 5. Maddesinde Çalışanların ve işverenlerin örgütler, federasyon ve konfederasyon kur-
ma ve bunlara üye olma ve her örgüt, federasyon veya konfederasyon, uluslararası çalışanlar ve işverenler 
örgütlerine katılma haklarına sahip olduğu düzenlenmiştir. Türkiye’nin 1951 yılında taraf olduğu 98 sayılı 
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi (1949) ise sendikal nedenlerle ayrım ve kolektif sendika 
özgürlüğünü koruyan hükümler içermektedir. 2821 sayılı Kanununun yürürlükte olduğu dönemde, Kanunun 
5. Maddesindeki kuruculuk koşulları arasında yer alan “Türk vatandaşı olma koşulu” nun UÇÖ bünyesindeki 
Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi ve Uzmanlar Komitesi raporlarında yabancıların sendika kurucusu olmaya 
engel oluşturduğu tespiti yapılmıştır.  

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (SETİSK) , 18 Ekim 2012’de kabul edilerek 07 Kasım 
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6356 sayılı Kanun toplu iş ilişkilerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 
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2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ilga ederek yürürlüğe girmiştir. 2821 ve 2822 sayılı 
Kanunlar yürürlüğe girdikleri 7 Mayıs 1983 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldıkları tarihe kadar sendi-
kal hakların genişletilmesi ve anayasadaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla (Sur, 2019:21) değişikliğe 
uğramıştır. SETİSK’in genel olarak amacı uygulamadaki sorunları çözmek ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
(UÇÖ) sözleşmeleri ile iş hukuku mevzuatını uyumlu hale getirmektir. 

SETİSK 1.maddede kanunun amacı, “işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, 
işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı 
olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, 
uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemek” olarak düzenlenmiştir. 

SETİSK’TEKİ İŞÇİ, İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARI VE SENDİKA ÜYELİĞİ

SETİSK m. 2/1, h bendinde sendika, “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sos-
yal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda 
faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır. Sendikaların 
“ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları koruma amacı”na dair hüküm emredici niteliktedir (Demir, 2018: 
483). SETİSK, sendikaların kurabileceği üst kuruluş niteliğindeki konfederasyon kavramını da m.2/1,f’de, 
“değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluş” olarak 
tanımlamıştır. 

SETİSK’te tanımları düzenleyen 2. Maddede işçi ve işveren kavramlarının tanımında 4857 sayılı İş Kanununa 
gönderme yapılarak (m. 2/3) çalışma hayatının iki önemli kanunu arasında tanım birliği gerçekleştirilmiştir 
(Tuncay ve Kutsal, 2015: 50) . İşçi, 4857 sayılı İş Kanunu m. 2/I’de, “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan 
gerçek kişi” olarak tanımlanmıştır. İş mevzuatında işçiler İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu veya 
Deniz İş Kanunu kapsamında çalışır ve bu kanunların kapsamında çalışan bütün işçiler SETİSK bakımından 
işçi sayılacaktır. İş sözleşmesi ile çalışan işçilerin girdikleri kanunun kapsamı ve iş sözleşmesinin türü  SE-
TİSK’teki hükümlerin uygulanması bakımından bir farklılık oluşturmaz.

SETİSK iş sözleşmesi ile çalışanları kapsamına aldığı gibi diğer iş görme sözleşmeleri ile çalışanları da Kanun 
bakımından işçi saymıştır. Kanunun m. 2/IV hükmüne göre, iş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi 
taşıma, eser, vekalet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre bağımsız mesleki faaliyet olarak yürüten 
gerçek kişiler de Kanunun ikinci ila altıncı bölümleri bakımından işçi sayılır. İş Sözleşmesi ile çalışanlar dışın-
da Kanun bakımından işçi sayılanların çalışmalarının mesleki faaliyet olarak yapılması gereklidir11. 

SETİSK’in iki ila altıncı bölümleri arasında, “Sendikaların kuruluş esasları ve organlar, sendika üyeliği,  gü-
venceler, kuruluşların faaliyetleri, kuruluşların gelirleri, denetimi ve kapatılmasına” ilişkin hükümler yer al-
maktadır. Toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıkları ile ilgili hükümler yedinci bölümden itibaren düzen-

11  Bu tür bir düzenlemenin sendikaları meslek kuruluşuna dönüştürdüğü ve işkoluna göre örgütlenen sendikalaşma ilkesinden uzak-
laşılarak meslek sendikacılığının ortaya çıktığı hususunda bkz. Sur, 2019:27. 
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lenmiştir. Sosyolojik açıdan işçi sayılan bu zümrenin kanun kapsamına alınması SETİSK kapsamına giren 
çalışanları genişletmekle birlikte (Tuncay ve Kutsal, 2015: 84) işçiler SETİSK’in bütün hükümlerinden yarar-
lanabilirken SETİSK bakımından işçi sayılanlar sadece sendika kurma, sendikaya üye olma ve konfederasyon 
kurma haklarından yararlanabilir; toplu iş sözleşmesi ve greve ilişkin hükümlerden yararlanamaz. Toplu söz-
leşme yapma hakkının sendikal hak ile iç içe olmasından bahisle (Başbuğ, 2019: 31)  ) SETİSK bakımından 
iş görme sözleşmesi ile çalışanları SETİSK’in belli hükümleri bakımından işçi saymak bu çalışanların sendika 
kurma hakkına tam olarak kavuşmalarına engel teşkil edecektir.  Doktrinde, Kanunun kapsamına işçiler dı-
şında iş görme sözleşmesi ile çalışan diğer kişilerin alınması isabetli görülmediği gibi bu çalışanların kurduğu 
kuruluşlar da gerçek bir sendika niteliğine kavuşamayacağı ileri sürülmüştür (Akyiğit, 2015: 176, 180).

2821 sayılı Kanunda da sendika üyesi olmak için Türk vatandaşı olma koşulu düzenlenmemişti. SETİSK’te 
de işçi sendika üyesi olmak için 15 yaşını doldurma ve Kanun bakımından işçi sayılma koşulu düzenlenmiş 
(m. 17/1) ve sendika üyeliği bakımından yabancılar bakımından kısıtlayıcı hükümler getirilmemiştir. Yabancı 
işçiler SETİSK’teki bütün sendikal haklardan yararlanabilir; sendika kurabilir, sendikalara üye olabilir; toplu 
iş sözleşmesinden yararlanabilir ve greve katılabilir. Bir iş sözleşmesi ile çalışan yabancılarla birlikte taşıma, 
eser, vekalet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre bağımsız mesleki faaliyet olarak yürüten yaban-
cılar sendika kurma, sendika kurucusu olma, sendikanın zorunlu organlarında üye olarak görev alma hakkına 
sahiptir. 

SETİSK’te işveren tanımı yapılmamış, işveren kavramı bakımından 4857 sayılı İş Kanununa gönderme ya-
pılmıştır. İş Kanununda işveren, “işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 
kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır (İş Kanunu m. 2/I). SETİSK bakımından işveren sayılanlar işveren sendika-
sına üye olabilir (m. 17/2). İşveren sendikasına üye olmak için yabancı ve Türk uyruklu işverenler bakımından 
bir ayrım 2821 sayılı Sendikalar Kanununda da mevcut değildi. 

İşveren vekili ise SETİSK’te işletmenin bütününü yöneten kişiler olarak tanımlanmıştır (m. 2/1, e).  İş Kanu-
nunda işveren vekili tanımı daha geniştir ve işveren vekili, “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve 
işletmenin yönetiminde görev alan kimse” olarak tanımlanmıştır. (m. 2/IV). SETİSK bakımından işveren vekili 
sayılanlar işveren sayılacak ve işveren sendikası kurabilecek ve işveren sendikalarına üye olabilecektir. İşin ve 
işyerinin yönetiminde yer alan işveren vekilleri ise SETİSK bakımından işçi sayılır ve bu kişiler işçi sendikası 
kurabilir ve işçi sendikasına üye olabilir. 

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel 
Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun uyarınca çıkarılan Türk Soylu Yabancıların 
Türkiye’de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum, Kuruluş Veya İşyer-
lerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik12te, Çalışma veya çalıştırı-
labilmelerine izin verilen Türk soylu yabancılara mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde çalıştıkları resmi 
veya özel kuruluş ve işyerleriyle ilgili sendikalara üye olma hakkı düzenlenmiştir (m. 18).  

12  RG., 17928, 14.1.1983.  
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SETİSK’TE SENDİKALAŞMA DÜZEYİ VE SENDİKA KURUCUSU OLMA KOŞULLARI

Kanun, işkoluna göre sendikalaşma ilkesini benimsemiştir (SETİSK m. 2/1, ğ ve 3/1). İşkolu, bir ülkede ya-
pılan işlerin belirli sayıda gruplar halinde düzenlenmesidir (Şahlanan,2013:15). İşkolu sendikası, bir işyerinde 
çalışan işçilerin işyerinin bulunduğu endüstri kolunda sendika kurabilmesi ve bu sendikaya üye olabilmesidir 
(Tuncay ve Kutsal, 2015: 39). İşyerinin girdiği işkolunun tespitinde işyerinde yapılan baskın faaliyet dikkate 
alınır ve asıl iş olarak değerlendirilir. İşyerinde baskın olmayan yardımcı iş niteliğinde faaliyetler de bulunabi-
lir (Akyiğit, 2015:182, 189). Yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır (SETİSK m. 4/2) İşkollarının 
neler olduğu SETİSK’in ekinde ve Kanun gereğince çıkarılan İşkolları Yönetmeliği’nde de hangi işlerin hangi 
işkolunda sayılacağı düzenlenmiştir. 

SETİSK işkolu esasını benimsemekle birlikte işyeri ve meslek sendikalarını açıkça yasaklamamıştır. İşçi sen-
dikasının toplu iş sözleşmesini yapma yetkisini alabilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin 
en az yüzde birini üye olarak kaydetmesi gereklidir (SETİSK m. 41/1). Bu hüküm nedeniyle meslek ve işyeri 
sendikalarının toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin alması engellendiği için bu düzeydeki sendikaların açıkça 
yasaklanmamış olması anlam taşımamaktadır (Tuncay ve Kutsal, 2015: 39). Meslek ve işyeri sendikası kur-
mak isteyen kurucular kanundaki yetki koşulu nedeniyle zorunlu olarak işkolu düzeyinde sendika kurmayı 
tercih edeceklerdir (Demir, 2018:490). 

İşçi ve işveren sendikalarının kuruluşuna ilişkin farklı bir usul SETİSK’te bulunmamakta; işçi ve işveren sen-
dikaları bakımından kuruluş usulü ortak düzenlenmiştir (Tuncay ve Kutsal, 2015: 39) Sendikalarda saflık ilkesi 
gereği, SETİSK bakımından işçi sayılanlar işçi sendikası kurabilir ve işçi sendikasına üye olabilir (m. 26/6). 
İşveren ve işletmenin bütününü yöneten işveren vekilleri ise  işveren sendikası kurabilir ve işveren sendikasına 
üye olabilirler. Sözkonusu madde, sendikaların bağımsızlığını gözetir (Demircioğlu ve Centel, 2016: 215)  ve 
zıt çıkarları temsil eden işçi ve işveren sendikası kavramının zorunlu bir gereğidir (Sur, 2019:28). 

Sendika kurucusu olabilmek için 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 5. maddesinde13, “Türk vatandaşı olma” 
ve “Türkçe okur- yazar olma” koşulları da mevcuttu. 2821 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yaban-
cı sayılan işçiler ve işverenler sendika kurucusu olma hakkına sahip değildi. Bu bakımından yabancı işçiler 
örgütlenme hakkı bakımından sendika kurma olanağına yasal olarak sahip değildi. Bu nedenle, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununun 5. Maddesindeki kuruculara ilişkin koşullar arasında yer alan “Türk vatandaşı olma 
koşulu” ayrımcılık oluşturan, sendika hakkını ihlal eden ve Avrupa Birliği ilkeleri ile bağdaşmayan bir koşul 
olduğu gerekçesiyle doktrinde eleştirilmişti ve bu koşulun kaldırılması yerinde olmuştur (Tuncay ve Kutsal, 
2015: 50). 

13  Kurucularda aranacak nitelikler: Madde 5 – (DeğiĢik: 25/5/1988 - 3449/1 md.) (2) (DeğiĢik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/384 
md.) “Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medeni hakları kullanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen 
çalışır olmak; Türkçe okur-yazar olmak ve ayrıca; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(2) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kul-
lanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 
kaçakçılık suçlarından mahkûmiyetin bulunmaması şarttır”.
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2821 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yabancı niteliğine sahip işçiler bakımından sendika kurucusu 
olma hakkı mevcut olmamakla birlikte Türk soylu yabancılar bakımından istisnai bir düzenleme mevcuttur. 
Türk soylu yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen ve halen yürürlükte olan 2527 sayılı Kanun uyarınca ça-
lışma iznine sahip Türk soylu yabancılar, izin süresince, ikamet ve çalışma ile ilgili kanunların öngördüğü Türk 
vatandaşı olma koşulundan istisna edilirler. Bu itibarla Türk soylu yabancı işçiler 2527 sayılı Kanun gereğince 
sendika kurucusu olma bakımından “Türk vatandaşı olma” koşulunu taşımalarına gerek yoktu. 

2821 sayılı Kanunun 5. maddesindeki koşullar gerçek kişi işverenler ve işveren sendikasının kurucusunun 
tüzelkişi olması halinde tüzelkişiyi temsil eden gerçek kişide de aranacaktı. Sur (2009) tarafından 2821 sayılı 
kanunun yürürlükte olduğu dönemde, yabancı uyruklu tüzel kişi işveren sendika kurucusu olamayacağı gibi 
yabancı uyruklu tüzel kişi işverenin temsilcisi Türk vatandaşı olsa bile sendika kurucusu olamayacağı ileri 
sürülmüştür. 2821 sayılı Kanunun amacı sendikaların yabancıların idaresinde olmasını önlemek olduğundan 
bahisle tüzel kişi işverenin de Türk uyruğunda olması gereklidir.  

Sendika kurucusu olabilmeye ilişkin önemli değişiklikler getiren (Şahlanan, 2013: 17)  SETİSK’te 6. Maddede 
sendika kuruculuk koşulları düzenlenmiştir14. Sözkonusu madde uyarınca, fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan 
gerçek veya tüzel kişilerin sendika kurma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca sendika kurucusu ola-
bilmek için Kanunun 6. Maddesinin birinci fıkrasında sayılan Türk Ceza Kanunundaki bazı suçlardan dolayı 
mahkûmiyetin bulunmaması gereklidir. 2821 sayılı Kanundaki kuruculuk koşulları arasında yer alan “Türk 
vatandaşı olma” koşulu ve “Türkçe okur yazar olma” koşulu SETİSK’te kaldırılmıştır. Doktrinde “Türkçe 
okur yazar olma koşulu” nun kaldırılmasının yerinde olmadığı; sendika kurucularında bu koşulun aranması-
nın ülkede konuşulan dil bakımından bir özensizlik oluşturacağı gibi sakıncalar da ileri sürülmüştür (Akyiğit, 
2015: 201 ve Çelik ve Diğerleri, 2017: 714). 

SETİSK’te işçi ve işveren sendikası kurucusu olma bakımından aynı koşullar geçerlidir. İşçiler, SETİSK bakı-
mından işçi sayılanlar ve gerçek kişi işverenler bakımından bu koşullar uygulanır. İşveren sendikasında tüzel 
kişi sıfatıyla üye olacak işverenler bakımından işvereni temsil edecek gerçek kişide de kuruculuk koşullar 
gereklidir. 

“Türk Vatandaşı olma” koşulu UÇÖ tarafından Türkiye hakkında yapılan değerlendirmelerde, 87 sayılı Söz-
leşmeye aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. SETİSK’in 5. Maddesinin gerekçesinde belirtildiği 
üzere, “Türk Vatandaşı Olma” koşulunun kaldırılması UÇÖ’nün görüşü ile de uyumludur. “Türk vatandaşı 
olma” koşulunun kaldırılması AB’nin emeğin serbest dolaşım ilkesine uyum sağlama bakımından da yerinde 
olmuştur (Kutal,2012:161)

14  Kuruculuk şartları, MADDE 6 – (1) Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. 
Ancak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika 
kurucusu olamaz.
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Bu itibarla, yabancılar sendika kurucusu olabilecektir. Tüzel kişiliğe sahip yabancı sermaye şirketlerinin Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı temsilcileri ister Türk vatandaşı ister yabancı olsun bu kişiler sendika kurucusu 
ve genel kurul dışındaki zorunlu organlara üye olabilir (Demir, 2018: 499).  Vatansız sayılan kişilerin de 
SETİSK’teki kurucu olmaya dair koşulları taşıdığı sürece sendika kurucusu olabilmesi mümkündür (Akyiğit, 
2015:243). 

YABANCILARIN GENEL KURUL DIŞINDAKİ ZORUNLU ORGANLARDA ÜYELİĞİ

Sendikalarda organ, sendikayı hukuk dünyasında meydana getiren ve uygulamaya taşıyan birimdir ve organlar 
aracılığıyla işlemler yürütülür(Akyiğit, 2015: 206). Sendika ve konfederasyonların zorunlu ve isteğe bağlı 
organları vardır. Zorunlu organlar, kanunda sayılan ve görevleri düzenlenen organlardır. İsteğe bağlı (seçim-
lik) organlar ise sendika ve konfederasyonlarda tüzükle kurulan ve üyelik ilkeleri düzenlenen ve  kanundaki 
zorunlu organlar dışında kalan organlardır. 

Sendika ve konfederasyonların ve bunların şubelerinin zorunlu organları,SETİSK m. 9/1 uyarınca, genel ku-
rul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur.  Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu 
ve disiplin kurulu üyelerini seçmeye yetkilidir. Sendika ve konfederasyonlar kanun gereğince ihtiyaç halinde 
başka organlar kurabilir; ancak zorunlu organlardaki görev ve yetkiler isteğe bağlı organlara devredilemez 
(SETİSK m. 9/2). 

Genel kurul dışındaki diğer zorunlu organlara seçilmenin ilk koşulu ilgili sendikanın üyesi olmaktır (Akyiğit, 
2015:243).  2821 sayılı Sendikalar Kanununda işçi sendikası ve konfederasyonların genel kurul dışındaki 
zorunlu organlarına seçilebilmek için sözkonusu Kanundaki kurucular için aranan koşullara sahip olma ko-
şulu mevcuttu (m. 14/XIV). Bu itibarla 2821 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde yabancılar sendika, 
konfederasyon ve şubelerin genel kurul dışındaki organlarına üye olarak seçilme hakkına sahip değildi; ancak 
sendika üyesi olma hakkına ve bunun sonucu olarak sendika genel kurul üyesi olma hakkına sahipti. 

SETİSK m. 9/3 gereğince, sendika ve konfederasyonların genel kurul dışındaki organlarına seçilebilmek için 
sendika kurucusu koşullarını düzenleyen Kanunun 6. Maddesindeki koşullara sahip olmak gereklidir. 6. Mad-
dedeki kuruculuk koşullarını taşımayan bir kişi yönetim kurulu, denetleme kurulu veya disiplin kurulu üyesi 
seçildiği takdirde bu hususu tespit eden Valilik veya Bakanlığın mahkemeye başvurusu üzerine mahkeme karar 
verecektir. Mahkemenin bu başvuru üzerine vereceği karar kesindir. 

Kanunun 6. Maddesindeki kuruculuk koşullarını taşıyan yabancılar, m. 9/3’teki gönderme nedeniyle sendika, 
konfederasyon ve şubelerin yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyesi de olabileceklerdir. Tü-
zel kişiliğe sahip yabancı sermaye şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı temsilcileri ister Türk vatandaşı 
ister yabancı olsun bu kişiler sendika kurucusu ve genel kurul dışındaki zorunlu organlara üye olabilir (Demir, 
2018:499).

SONUÇ
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Temel insan hakları arasında yer alan örgütlenme özgürlüğü, sendika kurma, sendikanın organlarında görev 
alma ve kurulmuş sendikalara üye olma hakkını da içerir. Türk iş hukukunda yabancı kişilerin işçi ve işveren 
sendikalarında kurucu olarak bulunması ve genel kurul dışındaki zorunlu organlarda üye olarak bulunabilme-
leri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunundaki kuruculuk koşulları arasında yer alan “Türk vatandaşı olma” koşulu 
nedeniyle mümkün değildi. 2821 sayılı Kanundaki bu koşul 6356 sayılı Kanun yürürlüğe girene kadar dokt-
rinde sendika hakkını sınırladığı gerekçesiyle eleştirilmişti. 2821 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde, 
Uluslararası Çalışma Örgütünün Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi ve Uzmanlar Komitesinin Türkiye hakkın-
daki raporlarında bir ülkede yasal olarak bulunan yabancıların da sendikal haklardan yararlanması gerektiği 
tespit edilmişti. SETİSK, sendika kurucusu olma koşulları arasında yabancıların sendika kurma ve sendikanın 
genel kurul dışında organlarında üye olabilmelerini engelleyen “Türk vatandaşı olma” koşulunu isabetli olarak 
içermemektedir. Bu itibarla Türkiye’de yasal olarak çalışma iznine sahip yabancı işçiler sendika kurucusu ola-
bilir ve sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organları olan yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin 
kurulunda üye olabilir.
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Öz: Bu araştırmanın amacı 2014-2019 yılları arasında dış ticaret endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesi-
dir. Bu araştırma TUIK-Haber Bulteni / Dış Ticaret Endeksleri verileri baz alınarak yapılmıştır. Değişkenler 
2014-2019 arasındaki dönem için belirlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile 
analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve korelasyon analizleri sonucunda dış ticaretin çok etkileyen faktörler be-
lirlenmiştir. Veriler analiz edilirken panel veri analizi metodundan faydalanılmıştır. Çalışmada İhracat miktar 
endeksi ile ithalat miktar endeksi, ihracat birim endeksi ve ithalat birim endeksi arasında orta dereceli negatif 
korelasyon, dış ticaret haddi arasında ise orta dereceli pozitif korelasyon bulunmuştur. İthalat miktar endeksi 
ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli negatif korelasyon,  bulunmaktadır İhracat miktar endeksi, ithalat 
miktar endeksi, ihracat birim endeksi, ithalat birim endeksi ve dış ticaret haddi değişkenlerinin tamamının 
aralarında nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca ithalat birim endeksi ile ithalat birim endeksi 
arasında yüksek, dış ticaret haddi arasında orta dereceli pozitif korelasyon ve dış ticaret haddi arasında dü-
şük dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır. İthalat miktar endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar 
endeksinde 0,43 birimlik azalışa neden olduğu belirlenmiştir. İhracat birim endeksindeki bir birimlik artışın, 
ihracat miktar endeksinde 0,85 birimlik azalışa neden olduğu, dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın ise 
ithalat birim endeksinde 0,06 birimlik azalışa neden olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Dış ticaret endeksleri 
arasında nedensellik ilişkisi olduğu ve bu endekslerdeki bir birimlik artışın diğer dış ticaret endekslerinde 
azalma ve ya artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, Endeks, İthalat, İhracat 

 
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Dış ticaret gelişmişlik ve gelişmekte olan dünya ülkeleri açısından oldukça önemlidir. Bir ülkenin dış ticareti 
ne denli dengeli ve yüksek ise gelişmişlik ve pazarlar arası rekabet gücüde o denli artacaktır. 

Dış ticareti etkileyen çok fazla faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında ise ekonomik sistem ve bütünlüğü 
yer almaktadır. Ekonominin istikrarı hem iç hemde dış ticareti derinden etkilemektedir. 

Literatür açısından değerlendirdiğimizde ise dış ticaret konusunda birçok farklı model kullanıldığını görmek-
teyiz. Değişken açısından çok olan dış ticaret farklı ve aynı yönde özdeşlik gösteren ve birbirini etkileyen 
faktörler ile değişkenler açısından ele alınabilmektedir. 
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Dış ticaret faktörleri ve değişkenleri açısından değerlendirme yapıldığında ihracat ve ithalat arz taleplerini 
etkileyen faktörler üzerinde önemle durulması gerekir (Yücel, 2006). 

Dış ticarette sektörel farklılıklarda bulunmaktadır. Bu farklılıkları kendi içinde de çeşitlenmekte ve çeşitlen-
dirilmektedir. Fakat genellikle dış ticaret konusunda daha fazla sanayi ile ağır sanayi sistemlerinin aktör oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Dış ticaret açısından önemli olan bir kavram ise göreli fiyatlandırmadır. Bu konuda yapılan birçok araştırma 
ve bilimsel çalışma bulunmaktadır (Brauer, 2003). 

Bir önemli etki yani faktör ise döviz hareketliliğidir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara baktığımızda da 
döviz etkinliği dış ticaret işleyişi üzerinde en önemli etkilerden birisi olarak gösterilmektedir (Karaca, 2005). 

Dış ticaret kavramında bir önemli faktör de ülkeler arası ilişkiler ve ticaret akımlarıdır. Bu durum fiyat politik-
larını etkilediği kadar ihracat ve ithalat talep esnekliği üzerinde önemli bir etki meydana getirmektedir (Brauer, 
2003). 

Araştırmanın Hipotezleri

ü H0: Dış ticaret değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. 

ü H0: Dış ticaret endeksleri arasında nedensellik ilişkisi yoktur.

ü H0: İhracat miktar endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

ü H0: İthalat miktar endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

ü H0: İhracat birim endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

ü H0: İthalat birim endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

H0:Dış ticaret değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. 

2014-2019yılları arasındaki dış ticaret endeksleri arasındaki ilişkinin incelendiği korelasyon analizine göre, 

ü İhracat miktar endeksi ile ithalat miktar endeksi arasında orta dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır.

ü İhracat miktar endeksi ile ihracat birim endeksi arasında orta dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır.

ü İhracat miktar endeksi ile ithalat birim endeksi arasında düşük dereceli negatif korelasyon bulunmakta-
dır.

ü İhracat miktar endeksi ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.

ü İthalat miktar endeksi ile ihracat birim endeksi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.

ü İthalat miktar endeksi ile ithalat birim endeksi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.
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ü İthalat miktar endeksi ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır.

ü İthalatbirim endeksi ile ithalat birim endeksi arasında yüksek dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.

ü İthalatbirim endeksi ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.

ü İthalatbirim endeksi ile dış ticaret haddi arasında düşük dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır.

Tablo 1. Pearson Korelasyon Analizi 

IHRME ITHME IHRBE ITHBE DTH

IHRME -

ITHME -0.439777 -

IHRBE -0.369193  0.268659 -

ITHBE -0.182313  0.112661  0.770325 -

DTH  0.230281 -0.267780  0.330556 -0.006307 -

H0: Dış ticaret endeksleri arasında nedensellik ilişkisi yoktur.

Dış ticaret endeksleri verileri arasındaki neden sonuç ilişkisinin belirlenmesi için yapılan Granger nedensellik 
analizi sonuçlarına göre ihracat miktar endeksi, ithalat miktar endeksi, ihracat birim endeksi, ithalat birim en-
deksi ve dış ticaret haddi değişkenlerinin tamamının aralarında nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir.

Tablo 2. Granger nedensellik analizi
Pairwise Granger Causality Tests

Sample: 2014 2019

Lags: 2

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 ITHME does not Granger Cause IHRME  0  0.00000 7E-167

 IHRME does not Granger Cause ITHME  0.00000 0.0000

 IHRBE does not Granger Cause IHRME  0  0.00000 0.0000

 IHRME does not Granger Cause IHRBE  0.00000 0.0000

 ITHBE does not Granger Cause IHRME -64  0.00000 0.0000
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 IHRME does not Granger Cause ITHBE  0.00000 0.0000

 DTH does not Granger Cause IHRME  493859552  0.00000 0.0000

 IHRME does not Granger Cause DTH  0.00000 0.0000

 IHRBE does not Granger Cause ITHME  0  0.00000 0.0000

 ITHME does not Granger Cause IHRBE  0.00000 0.0000

 ITHBE does not Granger Cause ITHME  30  0.00000 0.0000

 ITHME does not Granger Cause ITHBE  0.00000 0.0000

 DTH does not Granger Cause ITHME  60  0.00000 0.0000

 ITHME does not Granger Cause DTH  0.00000 0.0000

 ITHBE does not Granger Cause IHRBE  90  0.00000 0.0000

 IHRBE does not Granger Cause ITHBE  0.00000 0.0000

 DTH does not Granger Cause IHRBE  0  0.00000 0.0000

 IHRBE does not Granger Cause DTH  0.00000 0.0000

 DTH does not Granger Cause ITHBE  0  0.00000 0.0000

 ITHBE does not Granger Cause DTH  0.00000 0.0000

H0:İhracat miktar endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

İhracat miktar endeksinin bağımlı değişken olduğu, diğer değişkenlerin ise bağımsız değişken olduğu regres-
yon modeli incelendiğinde, 

•	 İthalat miktar endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar endeksinde 0,43 birimlik azalışa neden 
olduğu belirlenmiştir.

•	 İhracat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar endeksinde 0,85 birimlik azalışa neden 
olduğu belirlenmiştir.

•	 İthalat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar endeksinde 0,56 birimlik artışa neden oldu-
ğu belirlenmiştir.
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•	 Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar endeksinde 0,04 birimlik artışa neden olduğu 
belirlenmiştir.

Tablo 3. İhracat miktar endeksi regresyon 
Dependent Variable: IHRME

Method: Panel Least Squares

Sample: 2014 2019

Periods included: 2

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ITHME -0.436719 0.228331 -1.912656 0.0678

IHRBE -0.853655 0.555162 -1.537668 0.1372

ITHBE 0.564535 0.728702 0.774713 0.4461

DTH 0.047542 0.042637 1.115043 0.2759

R-squared 0.284707     Mean dependent var 3.057143

Adjusted R-squared 0.195295     S.D. dependent var 17.94645

S.E. of regression 16.09893     Akaike info criterion 8.526946

Sum squared resid 6220.210     Schwarz criterion 8.717261

Log likelihood -115.3772     Hannan-Quinn criter. 8.585127

Durbin-Watson stat 2.331873

H0:İthalat miktar endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

İthalat miktar endeksinin bağımlı değişken olduğu, diğer değişkenlerin ise bağımsız değişken olduğu regres-
yon modeli incelendiğinde, 

•	 İhracat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ithalat miktar endeksinde 0,69 birimlik artışa neden oldu-
ğu belirlenmiştir.

•	 İthalat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ithalat miktar endeksinde 0,56 birimlik azalışa neden ol-
duğu belirlenmiştir.
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•	 Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, ithalat miktar endeksinde 0,02 birimlik artışa neden olduğu 

belirlenmiştir.

Tablo 4. İthalat miktar endeksi regresyon 
Dependent Variable: ITHME

Method: Panel Least Squares

Sample: 2014 2019

Periods included: 2

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IHRBE 0.699249 0.465734 1.501391 0.1458

ITHBE -0.562859 0.628280 -0.895874 0.3789

DTH 0.020254 0.037126 0.545546 0.5902

R-squared 0.079922     Mean dependent var 3.328571

Adjusted R-squared 0.006315     S.D. dependent var 14.14611

S.E. of regression 14.10137     Akaike info criterion 8.231378

Sum squared resid 4971.218     Schwarz criterion 8.374115

Log likelihood -112.2393     Hannan-Quinn criter. 8.275014

Durbin-Watson stat 0.994294

H0:İhracat birim endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

İhracat birim endeksinin bağımlı değişken olduğu, diğer değişkenlerin ise bağımsız değişken olduğu regres-

yon modeli incelendiğinde, 

•	 İthalat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat birim endeksinde 1,06 birimlik artışa neden olduğu 

belirlenmiştir.

•	 Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, ihracat birim endeksinde 0,02 birimlik artışa neden olduğu 

belirlenmiştir.
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Tablo 5. İhracat birim endeksi regresyon 
Dependent Variable: IHRBE

Method: Panel Least Squares

Sample: 2014 2019

Periods included: 2

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ITHBE 1.062185 0.163094 6.512718 0.0000

DTH 0.027686 0.014660 1.888511 0.0702

R-squared 0.609711     Mean dependent var -4.207143

Adjusted R-squared 0.594699     S.D. dependent var 9.327138

S.E. of regression 5.937957     Akaike info criterion 6.469356

Sum squared resid 916.7426     Schwarz criterion 6.564514

Log likelihood -88.57099     Hannan-Quinn criter. 6.498447

Durbin-Watson stat 0.641744

H0:İthalat birim endeksi diğer değişkenlerden etkilenmemektedir.

İthalat birim endeksinin bağımlı değişken olduğu, diğer değişkenlerin ise bağımsız değişken olduğu regres-

yon modeli incelendiğinde, 

•	 Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, ithalat birim endeksinde 0,06 birimlik azalışa neden olduğu 

belirlenmiştir.

•	
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Tablo 6. İthalat birim endeksi regresyon 
Dependent Variable: ITHBE

Method: Panel Least Squares

Sample: 2014 2019

Periods included: 2

Cross-sections included: 14

Total panel (balanced) observations: 28

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DTH -0.061372 0.012640 -4.855531 0.0000

R-squared -0.005618     Mean dependent var -6.450000

Adjusted R-squared -0.005618     S.D. dependent var 6.987158

S.E. of regression 7.006758     Akaike info criterion 6.766688

Sum squared resid 1325.556     Schwarz criterion 6.814267

Log likelihood -93.73363     Hannan-Quinn criter. 6.781233

Durbin-Watson stat 2.020000

SONUÇ 

•	 İhracat miktar endeksi ile ithalat miktar endeksi arasında orta dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır. 
İhracat miktar endeksi ile ihracat birim endeksi arasında orta dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır. 
İhracat miktar endeksi ile ithalat birim endeksi arasında düşük dereceli negatif korelasyon bulunmakta-
dır.İhracat miktar endeksi ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.
İthalat miktar endeksi ile ihracat birim endeksi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.
İthalat miktar endeksi ile ithalat birim endeksi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.
İthalat miktar endeksi ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır.İthalat 
birim endeksi ile ithalat birim endeksi arasında yüksek dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.İthalat 
birim endeksi ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli pozitif korelasyon bulunmaktadır.İthalat birim 
endeksi ile dış ticaret haddi arasında düşük dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır.

•	 İhracat miktar endeksi, ithalat miktar endeksi, ihracat birim endeksi, ithalat birim endeksi ve dış ticaret 
haddi değişkenlerinin tamamının aralarında nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir.
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•	 İthalat miktar endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar endeksinde 0,43 birimlik azalışa neden 
olduğu belirlenmiştir. İhracat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar endeksinde 0,85 bi-
rimlik azalışa neden olduğu belirlenmiştir.İthalat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar 
endeksinde 0,56 birimlik artışa neden olduğu belirlenmiştir.Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, 
ihracat miktar endeksinde 0,04 birimlik artışa neden olduğu belirlenmiştir.

•	 İhracat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ithalat miktar endeksinde 0,69 birimlik artışa neden oldu-
ğu belirlenmiştir.İthalat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ithalat miktar endeksinde 0,56 birimlik 
azalışa neden olduğu belirlenmiştir.Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, ithalat miktar endeksinde 
0,02 birimlik artışa neden olduğu belirlenmiştir.

•	 İthalat birim endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat birim endeksinde 1,06 birimlik artışa neden oldu-
ğu belirlenmiştir.Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, ihracat birim endeksinde 0,02 birimlik artışa 
neden olduğu belirlenmiştir.

•	 Dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın, ithalat birim endeksinde 0,06 birimlik azalışa neden olduğu 
belirlenmiştir.
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TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARINA YÖNELİK GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER

Yener ATASEVEN

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Tarım sektörü gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan tüm ülkeler için önem taşımaktadır. Bu önem 
tarımın kendine has özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Tarım sektörü bir ülkeye istihdam, ürün ve piyasa, ser-
maye ve döviz açılarından katkı sağladığı gibi devlet bütçesine de denge getirebilmesi bakımından önemlidir. 
Bunların yanında, tarım politikası denildiğinde genellikle tarımsal destekleme politikaları akla gelmektedir. 
Ancak; desteklemelerin dışında tarım politikası konularının içerisinde tarımsal çevre, kırsal kalkınma, tarımsal 
yayım, tarım hukuku, kooperatifçilik, AR-GE vs. gibi diğer ilgi alanları da yer almaktadır. Bu çalışma, lite-
ratüre dayalı olarak hazırlanmıştır ve Türkiye’de tarım politikaları özelinde güncel gelişmelerin incelenmesi 
amacıyla ilgili literatürler, yayınlar, veri tabanları ve internet kaynakları kullanılmıştır. Yöntem olarak ise 
incelenen kaynakların yorumlanması, çeşitli açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesi yoluna gidilmiştir. 
Çalışma neticesinde, Türkiye’de güncel olarak 3 önemli konunun gündemde olduğu sonucuna varılmıştır. 
Bunlar tarımsal yapı, tarımsal destekleme politikaları ve 3. Tarım Şurası’dır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal yapı, tarım politikası, tarımsal desteklemeler, Türkiye

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Türkiye’de tarım politikalarına yönelik gerek genel gerekse de güncel değerlendirmeler yapılmasından önce 
tarımın Türkiye için öneminden bahsedilmesi yararlı olacaktır. Tarım sektörü günümüzde gerek gelişmiş ge-
rekse de gelişmekte olan tüm ülkeler için en önemli ve en temel sektörlerin başında gelmektedir. Tarım bir 
ülkeye istihdam, ürün ve piyasa, sermaye ve döviz açılarından katkı sağladığı gibi devlet bütçesine de katkı 
sağlaması bakımından önemlidir. Tarımın kendine özgü belirtilen bu özellikleri nedeniyle tüm ülkeler tarımsal 
üretimi ve politikaları planlama yoluna gitmektedir (Ataseven, 2019: 12). Tarımsal faaliyetlerdeki değişimler 
ve uygulanan politikalar 1960’tan 1990’lı yıllara kadar çoğunlukla üretimi artırmaya yönelik olmuştur. Tarım 
teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve yeni tekniklerin bulunması gibi yollarla tarımda verimlilik art-
mıştır (Zalidis et al., 2002), ancak dünya nüfusunun hızla artması, artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve 
tarım alanlarının sınırlı olması gibi nedenler uygulanacak politikaların etkin bir şekilde planlanmasını zorunlu 
hale getirmiştir (Ataseven, 2019: 12).

Tarımsal faaliyetler insanlık tarihinin en eski üretim faaliyeti olmasının yanı sıra beslenme ve giyinme gibi 
temel ihtiyaçların üretimini sağlaması dolayısıyla stratejik bir öneme de sahiptir. Tarımsal faaliyetler bütün 
ülkelerde kendi koşulları doğrultusunda farklı şekillerde de olsa uygulanmaktadır. Ancak tarımın, gelişmişlik 
düzeyi ne olursa olsun her ekonomide geçerli olan en temel özelliği üretimin doğa şartlarına bağımlı olarak 
gerçekleştirilmesidir. İklim yapısındaki değişiklikler, yağış rejimleri, toprak yapısı gibi faktörler tarımsal üreti-
mi doğrudan etkilemektedir (Korkmaz, 2015: 1). Tarım sektörü, beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılamasının 
yanında sanayi sektörüne hammadde ve işgücü katkısı, sanayi sektöründe üretilen ürünler için talep oluşturma 
ve tarım ürünlerinin ihracatı yolu ile döviz geliri sağlama açısından ülke ekonomisine önemli faydalar sağla-
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maktadır. Bu sebeple tarım sektörü her zaman önem gösterilen, uygulanan politikalarla korunan ve desteklenen 
bir sektör olmuştur (Türkoğlu, 2015: 1).

Dünyadaki hemen hemen her ülke genel hatları ile kırsal alanda yaşayanları yerinde tutmak, nüfusunu bes-
lemek, gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak ve tarımsal ürün ticareti yapmak amacıyla tarıma önem ver-
mektedir. Türkiye’de de özellikle kırsaldan kente göçü önleme, kırsalda istihdamın devamını sağlama, tarıma 
dayalı sanayiye hammadde temini sağlama ve kırsaldaki yaşayanları oy potansiyeli olarak görme gibi nedenler 
ile tarımın ayrı bir yerinin olduğu söylenebilir (Ataseven, 2016: 54).

Bu çalışma kapsamında önemli olan kavramlardan birisi politika bir diğeri de tarım politikasıdır. Politika bir 
amaca ulaşmak için var olan yollar arasında bir tercih yapmaktır. Bu da karar organı bir politik gücün varlığını 
gerektirir. Tarım politikası denilince de devleti temsil eden organların tarım üzerinde etkide bulunan her türlü 
önlem ve düzenlemeleri anlaşılmaktadır. Tarım alanında izlenen politika politik bir güç odağı olarak devletin 
tarımsal sorunlar ve kırsal kesimin sorunları ve gelişme ihtiyacı karşısında tarım kesimi ile diğer sektörler ve 
ekonominin bütünü arasında düzenleyici bir rol üstlenmesi anlamına gelmektedir. Bu ana amaca ulaşmak için 
her alanda hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefleri gerçekleştirecek politika seçenekleri arasında bir tercih ya-
pılması gerekmektedir (Eraktan, 2011: 2-3).

Gıda ve tarımsal faaliyetler büyük ekonomik, sosyal ve çevresel bir ayak izine sahiptir. 5 trilyon dolarlık bu 
faaliyetler küresel tüketici harcamalarının %10’unu, istihdamın %40’ını ve sera gazı emisyonlarının %30’unu 
temsil etmektedir15. Bugün için dünya genelinde 800 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği bilinmektedir. Aç-
lıkla mücadele etmeyen ancak yetersiz beslenme ile beyni ve vücut fonksiyonları tam ve düzenli çalışmayan 
insanlar da göz önüne alındığında dünya yüzeyinde yaşayan insanların yaklaşık yarısının besin eksikliği ile 
karşı karşıya kaldığı kolayca söylenebilir (Karabacak ve Direk, 2007-2009: 486-499). Söz konusu bu veriler-
den de görüleceği gibi tarım dünya gündeminde çok önemli bir konumda yer almaktadır.

Üretim kapasitesi açısından değerlendirildiğinde tarım sektörünün Türkiye için ekonomik bir değer taşıdığı 
ifade edilebilmektedir. Ancak, tarımı yalnızca ekonomik açıdan değerlendirmek yerine bu alanda çalışan ve 
genel anlamda da tarımsal ürünlere muhtaç olan bütün insanların toprakla doğrudan bir bağının olduğu gerçe-
ğinden hareketle tarımın insani bir yönünün de var olduğu ifade edilmelidir. Çünkü tarım diğer üretim alanları 
ile karşılaştırıldığında insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan gıdaların yetiştirilmesinde 
birinci dereceden sorumluluk üstlenmektedir (Demir, 2019: 1).

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tarım politikaları alanında yaşanan güncel gelişmeleri tartışmak, yaşanan 
sorunları ve çözüm önerilerini incelemektir. 

15  https://necmiozdemir.net/basin_kosesi/gida-ve-tarim-sektorunde-kuresel-firsatlari-takip-etmek.html
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KAPSAM

Çalışma, genel hatları itibari ile Türkiye’de uygulanan güncel tarım politikalarına yönelik değerlendirmeleri 
kapsamaktadır. Çalışmada, tarım politikaları konusu içinde bahsedilen tarımsal destekleme politikaları için 
2018 ve 2019 yılları kapsama dahil edilmiştir. Bunun yanında, Türkiye’deki tarım politikalarını daha iyi anla-
mak ve incelemek için çalışmada dünyada yaşanan gelişmelerden de bahsedilmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışma, literatüre dayalı olup Türkiye’de uygulanan tarım politikalarına dair güncel gelişmelerin incelen-
mesi için konu ile ilgili olan yayınlardan, veri tabanlarından ve internet kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışma 
yöntemi ise incelenen kaynakların yorumlanması, çeşitli açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesidir.

BULGULAR

Tarım bir ülkenin temel gıda maddeleri için geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir sektör olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bu sektörün hayati öneminin gelecekte de artarak devam edeceği açık bir gerçektir (Alpa-
gu, 2019: 41).

Ulusal tarım politikalarının temel hedefi bu kaynakların sürdürülebilir tarımsal üretim ve arz güvenliğinin 
sağlanmasının yanı sıra gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve tarımsal alt yapının oluşturulması, toprağın su 
kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunması, bu kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması, üreticilerin 
örgütlenmesi ve eğitilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yöne-
tilmesi gibi temel politika bileşenlerinin işlevsel olarak uygulanmasını, izlenmesini ve denetimi gibi konuları 
kapsamaktadır (Gökhan ve Arıkan, 2019: 288).

Günümüzde dünyada tarım sektöründe güncel olarak konuşulan konulara bakıldığında tarımsal ürünlerde am-
bargo, yaptırım ya da yüksek gümrük vergileri, tarımsal destekleme politikaları, doğal kaynaklar ve tarımsal 
çevre politikaları, gıda güvencesi ve beslenme, kırsal kalkınma, arazi kiralamalar, satın almalar ve ortaklık-
lar, çok uluslu firma birleşmeleri, su krizleri, gıda fiyatlarındaki düşüşler gibi konuların ilk sıralarda geldiği 
görülmektedir. Ayrıca, tarım sektörü açısından günümüzde ortaya çıkan sonuçlardan birisi de dünyanın tek 
kutupluluktan çok kutupluluğa doğru kaymasıdır. Yani, geçmiş yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin yön-
lendirmeleriyle oluşan tarımdaki tek kutupluluk artık günümüzde Çin, Kanada, Rusya, Brezilya, Hindistan, 
Güney Afrika gibi ülkelerin de küresel anlamda aktör olmaları ile çok kutupluluğa doğru gitmektedir.

Türkiye ekonomisinde tarımın yerine ve önemine bakıldığında toplumun beslenmesi (gıda arzı güvenliği), 
istihdama katkı, ihracat yolu ile döviz katkısı, milli gelire katkı, tarıma dayalı ve bağlı sanayiye hammadde 
katkısı, çevresel katkılar, kırsal alanda geçim kaynağı vb. gibi temel noktaların olduğu görülmektedir. Tarım 
sektörünün Türkiye açısından bu kadar önemli olması “üretmezsek tükeniriz” cümlesi ile özetlenebilir.

Tarım politikalarının genel olarak nasıl şekillendiğine bakıldığında iki önemli faktörün etkili olduğu görül-
mektedir. Bunlardan birincisi dış faktörler, ikincisi ise iç faktörler olarak ifade edilebilir. Dış faktörlere ba-
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kıldığında uluslararası anlaşmalar, nüfus artışı, küresel iklim değişikliği, gıda güvencesi kaygıları, çevresel 
duyarlılıklar ve siyasi gelişmeler gibi faktörlerin olduğu görülmektedir.  İç faktörler olarak ise hükümet poli-
tikaları, mali disiplin unsurları, makroekonomik politikalar, kırsal alanda yaşanan sorunlar, tarımsal yapıdaki 
sorunlar ve siyasi gelişmeler önde gelmektedir. Ancak, bu noktada artık günümüzde tarım politikalarının iç 
dinamiklerden çok dış dinamiklerin etkileri ile şekillendiği ifade edilmelidir.

Türkiye’de tarım politikaları incelenirken öncelikle “tarımsal yapıdan” başlanması faydalı olacaktır. Bu aşa-
mada da tarım sektörünün geneline dair veriler verilmelidir. Türkiye’de son Tarım Sayımı 2001 yılında yapıl-
mıştır ve bu sayıma göre yaklaşık 3 milyon tarım işletmesi vardır. 2001 yılında yapılan Tarım Sayımı’ndan 
sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 yılda bir anket yöntemi kullanarak tarımsal işletme yapı araştır-
ması yapmaktadır. Bu araştırmalar 2006 ve 2016 yıllarında yapılmıştır. 2001 yılında yapılan Tarım Sayımı’na 
göre ortalama işletme genişliği 61 dekardır ve 2016 yılında TÜİK tarafından anket yöntemi kullanarak yapılan 
çalışmada ise 76 da olarak tespit edilmiştir.

Türkiye’de tarım alanlarına yönelik istatistiklere bakıldığında bu alanların azaldığı söylenebilir. 1990 yılında 
42 milyon hektar olan toplam tarım alanı 2018 yılı TÜİK verilerine göre 37,8 milyon hektara; 1990 yılında 
27,9 milyon hektar olan işlenen tarım alanları da 23,2 milyon hektara gerilemiştir. Tarım alanlarının azalması 
tarım arazilerinin amaç dışı kullanıma tahsis edilmesi, yeterli gelir elde edemeyen küçük ölçekli işletme arazi-
lerinin bir kısmının tarım dışı kalması ve yanlış tarımsal faaliyetler ile yanlış arazi kullanımı sonucu karşılaşı-
lan toprak bozulumu gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır (TZOB 2019).

TÜİK verilerine göre 2012 yılında toplam nüfus içerisinde kırsal nüfus oranı yaklaşık %23’e gerilemiştir. 2014 
yılında çıkartılan Büyükşehir Belediye Yasası nedeniyle yapılan değişiklik sonucunda Türkiye’de kırsal nüfus 
oranı %8 olmuştur. Bu değişikliğin sadece hukuksal ve idari anlamının olduğunu ve kırsal alanda hala önemli 
bir nüfusun olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Kırsal alanda yaşayan nüfusta görülen azalmaya bağlı olarak 
toplam istihdam içerisinde tarımda istihdam edilen kişi sayısı da azalma göstermektedir. Cumhuriyet dönemi-
nin başında toplam istihdam içerisinde tarımsal istihdamın payı %80’ler düzeyinde iken günümüzde %18,4’e 
inmiştir. Mevsimlere bağlı olarak tarımda istihdam edilenlerin sayısının yaklaşık 5,5-6 milyon kişi olduğu 
söylenebilir.

Tarımın Türkiye’de Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içerisindeki payına bakıldığında tarım sektörünün 
payı 1960 yılında %55 iken 1970’te %39, 1980’de %26, 1990’da %17, 2000’de %10, %2010’da %9 olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2018 yılındaki GSMH’deki payının yaklaşık %6 olduğu söylenebilir. Tarımın 
Türkiye’nin genel ithalatı içinde %5,8; ihracatında da %10,5’lik bir payı vardır (TÜİK 2018). 

Tarımsal yapı içerisinde en önemli konulardan birisi de kişi başı gelirdir. Türkiye’nin 2018 yılı kişi başına dü-
şen milli geliri 9.632 dolardır. Tarım sektörü için kişi başına tarımsal gelir hesaplamaları en son 2012 yılında 
TÜİK tarafından yapılmış ve 3.932 dolar bulunmuştur (TÜİK 2018).
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Türkiye’de tarım politikaları incelenirken en ön önemli konuların başlıklarından birisinin “tarımsal destekle-
me politikalarının” olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, destekleme politikalarının tarihçesinin incelenmesin-
den ziyade 2018 ve 2019 yıllarındaki desteklemelere ait bazı değerlendirmelerin yapılması yoluna gidilmiştir.

Konu hakkında yapılan incelemeler neticesinde tarımsal desteğin tanımı konusunda bazı yaklaşımların olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmada, OECD tarafından yapılan ve genel kabul gören bir tanımlamaya yer verilmiştir. 
OECD tarımsal desteği, “hükümet politikalarının tarımı destekleme amacı ve ekonomik etkisine bakılmaksı-
zın, tüketici ve vergi mükelleflerinden tarıma yıllık olarak aktarılan toplam parasal değer” şeklinde tanımla-
maktadır. Görüleceği gibi tarımsal destek üreticilere yönelik verilen ve parasal işlevi olan bir kavramdır (Ata-
seven, 2016). Dünya geneline bakıldığında her ülkenin kendine özgü bir şekilde tarım sektörünü desteklediği 
görülmektedir. Tarım sektöründe destekleme gereklilikleri nüfusun beslenmesi, gıda güvencesi, gıda güvenliği 
ve kendine yeterlilik, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, tarım dışı sektörlere tarımın katkısı, tarı-
mın kendine özgü risklerinin olması, tarımsal ürünlerin arz ve talep esnekliklerinin düşük olması,  tarımsal 
üretim dönemlerinin diğer sektörlere kıyasla daha uzun ve belirli zamanlarda yoğunlaşması, tarımsal ürünlerin 
depolanma koşulları kendine özgü olması ve tarımda sermaye döngüsünün yavaş olması şeklinde belirtilebilir.

Türkiye’de tarımsal destekler genel olarak 5 ana kategoride verilmektedir. Bunlar alan bazlı destekler, fark 
ödemesi destekleri, hayvancılık destekleri, telafi edici ödeme destekleri, diğer tarımsal amaçlı desteklerdir. 
2019 yılında açıklanan desteklere bakıldığında ilk dikkati çeken konulardan birisinin desteklerin açıklandığı 
tarih olduğu ifade edilebilir. Her yıl genellikle Nisan-Mayıs gibi açıklanan destekler 2019 yılında Ekim ayında 
açıklanmıştır. Bununla birlikte olumlu olarak ifade edilebilecek konu 16,1 milyar TL olan destek bütçesinin 
%35 oranında artarak 22 milyar TL’ye yükselmesidir.

Destek kategorileri bakımından 2018 ve 2019 yılları arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa gübre desteği-
nin 4 TL/da ile 2019’da aynı kaldığı, mazot desteğinde artışlar olduğu, toprak analizi desteğinin analiz başına 
40 TL ile aynı kaldığı, organik tarım ve İyi Tarım Uygulamaları (İTU) desteğinde düşüşler olduğu, sertifikalı 
tohum, fide, fidan kullanım desteğinin ve sertifikalı tohum, fide üretim desteğinin aynı kaldığı, sertifikalı fidan 
üretim desteğinin ise düştüğü söylenebilir.

Hayvancılık desteklerine bakıldığında genel olarak çok farklılıkların olmadığı söylenebilir. Birçok destek ka-
leminde miktarlarının değişmemesine ilave olarak miktarları artan desteklerin de olduğu ifade edilmelidir. 
Örneğin, çoban istihdam desteği 5.000 TL/yıl olarak aynı kalsa da kapsamı 200 baş küçükbaş hayvandan 100 
baş küçükbaş hayvana düşürülmüştür. İpekböcekçiliği desteği kutu başına 70 TL’den 80 TL’ye çıkmıştır ve yaş 
koza destek miktarı da 50 TL’den 60 TL’ye çıkmıştır. Arılı kovan desteği 10 TL’den 15 TL’ye; damızlık ana arı 
üreticilerine verilen destek ise 40 TL’den 80 TL’ye çıkartılmıştır. Açık alanda biyoteknik mücadele desteği 50 
TL’den 80 TL’ye çıkartılmıştır. Bunların yanında yem bitkileri desteğinde ise ürünlere göre artışların olmadı-
ğı, yeni bir uygulama olarak yapay çayır mera adı altında yeni bir desteğin 150 TL/da/yıl şeklinde verileceği 
görülmektedir. Hayvancılığın en önemli girdi kalemi olan yem için desteklerin değişmemesi bir sorun olarak 
ifade edilebilir.
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Bunların yanında daha önce destek kapsamında olmayan ve ilk defa 2019 yılında destek kapsamına alınan 
konuların da olduğu görülmektedir. Katı organik ve organomineral gübre desteğinin 10 TL/da ve 15 krş/kg 
ile dane zeytin desteğinin (fark ödemesi desteği kapsamında-ama buğday, arpa, yulaf hariç diğer ürünlerde 
fark ödemesi desteği aynı kalmıştır) ilk kez verileceği görülmektedir. Bunlara ilave olarak tarımsal yayım ve 
danışmanlık desteğinin yıllık 38.000 TL’den 46.000 TL’ye çıkarılacağı da söylenmelidir. Yukarıda ifade edilen 
desteklerin dışında başka desteklerin de olduğu dikkate alınarak bu konunun başka çalışmalarda daha ayrıntılı 
olarak ele alınabileceği belirtilmelidir.

Destekleme politikaları ile ilgili olarak incelenmesi gereken konulardan birisi de Haziran 2019’da Tarım ve 
Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan “Yeni Destek Stratejisi”dir. Buna 
göre, Türkiye’de destekleme politikalarında puan esaslı bir sisteme geçilmesinin planlandığı görülmektedir. 
Bu sisteme göre her 1 puan 1 TL’ye karşılık gelmektedir. Çiftçilere yılda bir kez olmak üzere Üretimi Teşvik 
Puanı verilecektir. Bu sisteme göre tarla ya da bahçe ürünleri üreten çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne 
başvuru zamanına göre Üretimi Teşvik Puanı alacaktır. Örneğin bir çiftçi 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında 
ÇKS’ye başvurursa 1.000 TL/yıl ödeme alabilecekken Aralık-Mart arasındaki bir tarihte başvurursa destek 
ödemesi 500 TL/yıl olacaktır. Benzer şekilde örtü altı üretim yapan üreticiler 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasın-
da Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS)’ne başvurursa 2.500 TL/yıl ödeme alabilecekken Ocak-Şubat arasında baş-
vuru yaparsa 1.250 TL/yıl destek alabilecektir. Yeni sistem ile özel ürünler (çay, fındık, zeytin, yem bitkileri) 
için özel puanlar ve verimlilik ve kalite puanı (organik tarım, İTU, organik gübre, sertifikalı tohum) adı altında 
çiftçilere ilave 10 puan imkanının olduğu da görülmektedir. Bunların yanında 17 tane de temel ürüne göre 
destek verileceği görülmektedir. Yeni sistem için başvuru şartlarında da değişiklikler getirilmiştir. Örneğin, 
üretim yapılan ilde/ilçede ikamet etme şartı, münavebe şartı ve ilk kez ÇKS, ÖKS başvurusu yapacaklar için 
danışman gözetiminde eğitim şartı getirilen bu değişikliklerden bazılarıdır. Yeni Destek Stratejisi’nin genel bir 
değerlendirilmesi yapıldığında geçmiş yıllarda verilen mazot, gübre, toprak analizi, prim desteği gibi kalem-
lerin artık verilmeyeceği ve bunlara karşılık çiftçilerin puan esaslı destek alacağı belirtilebilir. Ayrıca, bu sis-
temin 3. Tarım Şurası’ndan önce açıklanması zamanlama ve uygulama açısından kafaları da karıştırmaktadır.

Türkiye’de tarım sektöründe yaşanan güncel gelişmelerden birisi de “3. Tarım Orman Şurası”dır. Bilindiği 
üzere 1. Tarım Şurası 1999 ve 2. Tarım Şurası 2004 yılında yapılmıştır. Yaklaşık 4 ay süren yoğun çalışmalar 
sonucunda 18 Kasım 2019 tarihinde tanıtımı yapılan 3. Tarım Orman Şurası’nda 60 maddelik sonuç bildirgesi 
açıklanmıştır. Burada ilk ifade edilmesi gereken konu 15 yıl aradan sonra yeni bir şuranın yapılmış olmasıdır. 
3. Tarım Şurası’nın 15 yıl aradan sonra yapılma gerekçesine bakıldığında 2019’un bahar aylarında tartışılan 
ve birçok paydaş tarafından olumsuz görüşler bildirilen Tarımda Milli Birlik Projesi’ne getirilen eleştirilerin 
önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Şura kapsamında toplam 21 Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grupları içerisinde üniversitelerden, 
Sivil Toplum Kuruluşları’ndan, Bakanlıklardan, özel firmalardan, çiftçilerden gelen paydaşlar ile çok geniş 
katılım sağlanmıştır. Bu Şura ile gelecek 5 yılın planlanmasının yapılacağı ve gelecek 25 yıla ışık tutacak ka-
rarların alındığı ifade edilmiştir. Şura’da tarımsal ürün planlama, tarımsal girdiler, örgütlenme, gıda güvencesi, 
tarımsal ürünlerin pazarlanması, destekleme politikaları gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. 60 mad-
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de içerisinde ise kooperatifleşme, üretim planlaması, hayvan ithalatının olmayacağı, küçükbaş hayvancılığın 
özendirilmesi, taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı olacağı, en az 3 yıllık bir dönemi kapsayacak bir destekleme 
sisteminin oluşturulması, üretim planlamasının tarımsal desteklerle birlikte düşünülmesi gibi kararların önde 
geldiği ifade edilebilir.

Şura’nın genel değerlendirilmesi yapıldığında geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli kararların alındığı söylene-
bilir. Ancak, tanıtım toplantısında da ifade edildiği gibi önemli olan karar almak değil kararları uygulamaktır 
ve asıl sorunun uygulamalarda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de tarım sektörünün savunma sanayi ile 
eşdeğer olduğu ve Türkiye’de tarımı küresel şirketlere ezdirilmeyeceği de Şura tanıtım toplantısında ifade 
edilen konulardan bazılarıdır. Bunların yanında alınan kararların ne zaman hayata geçirileceği, ne kadarının 
hayata geçirileceği, izlenebilirliğinin nasıl olacağı konularının da yakın zamanda açıklığa kavuşturulması bek-
lenmektedir. Bunların yapılmaması durumunda 2024’te yapılması planlanan 4. Tarım Şurası’nda yine aynı 
konuların konuşulma ihtimali yüksek olacaktır.

SONUÇ

Bu çalışmada, Türkiye’de tarım politikaları alanında son zamanlarda yaşanan gelişmelere yönelik genel değer-
lendirmeler ele alınmıştır. Bu kapsamda güncel olarak tarımın Türkiye için yeri ve önemi, tarımsal destekleme 
politikalarının 2018-2019 yılları için değerlendirilmesi, 3. Tarım Orman Şurası konuları gündemdeki yerini 
korumaktadır.

Türkiye’de tarım sektörü incelendiğinde genel olarak bazı sorunların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu sorun-
lar girdi maliyetleri, destekleme modelinde değişim, çiftçi borçları, ürün fiyatlarının düşük olması, çiftçilerin 
yaşlanması, arazilerin parçalı ve dağınık olması, örgütlenme, çiftçilerin eğitim düzeyinin düşük olması, ithalat 
politikaları, ekim alanlarında daralmalar, piyasalarda belirsizlik ve öngörememe, çiftçilerin finansmana erişim 
sorunları, iklim değişikliği olarak söylenebilir. Bu sorunların yanında ayrıca “tarıma bakış açısının bir türlü 
değişmemesi” diğer sorunların da kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda belirtilen sorunlara yönelik olarak çok fazla öneri getirilebilir, ancak bu çalışma kapsamında öncelik-
le söylenebilecek konu tarımın siyaset üstü görülerek tarım sektörüne yeni bir anlayış getirilmesi gerekliliğidir. 
Nitekim; tıpkı milli savunma, milli eğitim gibi tarımın da milli bir politika olarak ele alınması ve bu anlayışa 
uygun çözümlerin yaratılması gerekmektedir. Ayrıca, tarım sektörünün sürdürülebilirliğinden bahsedilmesi 
için çiftçilerin üretim yapabileceği bir ortamın yaratılması ve para kazanması önemlidir. Bu nedenlerle ön-
celikle yapısal sorunları çözecek bir model üzerinde var olan çalışmaların daha da etkin bir şekilde devam 
etmesi son derece önemlidir. Bu çalışmalar devam ederken Türkiye dışındaki örnekler iyi incelenmeli, ancak 
bu örnekler ile Türkiye arasındaki bağlantıların iyi analiz edilmesi yolu seçilmelidir. Bu nedenle, iyi örnekleri 
de incelemenin yanında Türkiye’nin kendi özelliklerine uygun bir politika yaratması gereklidir. Destekleme 
politikaları açısından ise küçük çiftçilerin daha fazla destekleneceği düzenlemeler düşünülmelidir, zira tarım 
sektörünün geleceği açısından bu küçük çiftçilerin varlığı Türkiye açısından çok önemlidir. Son söz olarak; 
Türkiye’nin iç ve dış kısıtlara uyum sağlayabilen, sürdürülebilir, tarımsal yapıyı iyileştirici, teknoloji kullana-
bilen politikalar üretmesi tarım sektörünün geleceği açısından son derece önemlidir.
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TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ VE TARIMSAL FİNANSMAN 

Seçil DAVUT, Erdoğan GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara/ Türkiye

Öz: Günümüzde ülkelerin stratejik önemli gördüğü sektörlerden biri olan tarımın büyümesi, ekonomi içindeki 
payının artırılması hem ülkelerin dışa bağımlılığının azaltılması hem de yeni istihdam sahaları açılması bakı-
mından büyük önem arz etmektedir. Sektörün büyümesinin önündeki en büyük engel finansman konusudur. 
Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde bu sorunun aşılması için pek çok yöntem geliştirilmiştir. Türkiye’de de 
finansman yöntemleri kaynaklarına göre çeşitlilik arz ediyor olsa da henüz beklenen seviyeye getirilememiştir. 
Ülkemizde ihtiyaç durumunda başvurulan tarımsal finansman kaynakları; devletin sağlamış olduğu teşvik ve 
hibeler, uluslararası kurum ve kuruluşların sunduğu tarımsal hibeler, tarım sigortaları, tarım borsalarından sağ-
lanan avantajlar, factoring işlemleri vb. finansal yöntemlerdir. Tarımda dış kaynak denildiği zaman akla ilk ge-
len yöntemlerden biri tarımsal kredileridir. Birçok ülkelerde ticari kredi olarak sınıflandırılan tarımsal krediler 
Türk bankacılık sektöründe tarım bankacılığı başlığı altında ele alınmaktadır. Türkiye’de tarımsal kredi büyük 
oranda Ziraat Bankası tekelinde olsa da son yıllarda tarımsal bankacılıkla özdeşleşen diğer özel bankalar da 
bu sektörde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Tarımsal bankacılık faaliyetlerindeki artış ve çeşitlilik, tarımsal 
finansmanda yeni yöntemlerin gelişmesine ve tarım sektörünün finansman eksikliğinin çözülmesi yolunda 
önemli adımlar atılmasına katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Banka, tarımsal finansman, tarım bankacılığı

TURKİSH BANKING SECTOR AND AGRICULTURAL FINANCE 

Abstract: Today, the growth of the agricultural sector, which is one of the sectors that countries attach strategic 
importance today and increasing its share in the economy plays very important role both reducing dependence 
on foreign countries and opening new employment areas. The biggest obstacle in front of the growth of the 
sector is the issue of financing. Many methods have been developed by countries with developed economies 
to overcome this problem. Although in Turkey financing methods are varying according to their sources, they 
have not been brought to the expected level yet. In our country agricultural financing sources applied in case 
of need are; incentives and grants provided by government, agricultural grants given from international insti-
tutions, agricultural insurances, warrants derived from agricultural exchanges, factoring etc. When it is said 
outsourcing in agriculture, agricultural credits are one of the method first come to mind. Agricultural credits 
classified as “commercial credit” in many countries, considered under “agricultural banking” in Turkish bank-
ing sector. Although agricultural credits are largely monopolized by Ziraat Bankası, other private banks that 
have identified with agricultural banking in recent years have started to have a say in this sector. Increasing 
activity and variation in agricultural banking contributes both development of new methods in agricultural 
funding and to take important steps towards solving the agricultural sector’s lack of financing.

Keywords: Bank, agricultural financing, agricultural banking
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GİRİŞ

Ortaya çıkışından bu yana farklı anlamlarda kullanılan “banka” kelimesinin birçok yazar ve kurum tarafından 
tanımı yapılmıştır. Bir tanıma göre bankalar; para, kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri ya-
pan ve düzenleyen özel ve kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı uğraş 
edinmiş ekonomik birimlerdir. (Gündoğdu 2014). Bir başka tanıma göre banka; halkın belli zaman içinde 
harcamadığı paraları kabul ederek, bunları nema getiren şekilde ikraz eden, ödemelerde aracılık, para nakli, 
senet tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören işletmedir.  (Öçal ve Çolak 1988). Banka, para, kredi 
ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal kişilerle işletmelerin 
bu yöndeki her türlü ihtiyaçlarını karşılama faaliyetlerinde bulunan ekonomik bir birimdir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda ise banka ile kastedilenin, mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkın-
ma ve yatırım bankaları olduğu belirtilmiştir. Kanunda bu bankalara ilişkin yapılan tanımlamalar ise şöyledir: 

•	 Mevduat Bankası: Bu kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak 
esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türki-
ye’deki şubelerini, 

•	 Katılım Bankası: Bu kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullan-
dırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların 
Türkiye’deki şubelerini, 

•	 Kalkınma ve Yatırım Bankası: Bu kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kul-
landırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine 
getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini ifade eder16. 

Farklı bir ifadeyle bankalar; ekonomiden topladığı paraları belli bir bedelle yine ekonomiye katan, bu işin tüc-
carlığını yapan, para, döviz, kıymetli evrak, kıymetli maden vb. ekonomiye konu olabilecek araçların finansal 
hizmetini yaparak ekonominin işleyişinde önemli rol üstlenen kuruluşlar olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde bankaların hangi faaliyetleri yerine getirebileceğine dair mevzuat 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nda belirtilmiştir ve bu Kanunu’na göre diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 
çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

Bankalar faaliyet amaçları, çalışma alanları, mülkiyet yapısı, coğrafi dağılım, hukuki yapı vb. gibi birçok 
bakımdan sınıflandırılabilmektedir. Bu çalışmada bankaların ülkemizdeki yapısı göz önüne alınarak faaliyet 
alanlarına, sahiplik yapılarına ve ölçek büyüklüklerine göre ele sınıflandırması yapılmıştır. Faaliyetlerine 
göre; Merkez bankaları, Mevduat bankaları, Kalkınma ve yatırım bankaları, Katılım bankaları, Sahiplik yapı-
larına göre; Kamu sermayeli bankalar, Özel sermayeli bankalar, Yabancı sermayeli bankalar, Ölçek büyük-
lüklerine göre;  Aktif büyüklük açısından sektör toplamı içindeki payı dikkate alınarak küçük, orta ve büyük 
ölçekli bankalar şeklinde sınıflandırılmıştır. 

16  https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Bankalari miz_Kitabi_/914/Ekler/Bankalarimiz2009-I.bolum.pdf



348

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

BULGULAR: 

Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı, Mevduat ve Kredi Hacmi

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ortaya çıkan Türk bankacılık sektörü, özellikle Cumhuriyet 
kurulduktan sonra farklı süreçlerden geçerek günümüzdeki yapısına kavuşmuştur. Türk bankacılık sektörü, 
mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarından oluşan bir yapıya sahiptir. Ağır-
lıklı olarak çok şubeli mevduat bankalarına dayanan sektörde, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım ban-
kalarının sektördeki payı azdır. Bunun yanında Türkiye’de çok sayıda yabancı banka varken, yerli bankalar 
ülke dışına açılmada yetersiz kalmıştır. 2019 Mayıs itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar aşağıdaki 
çizelge 1’de gösterilmiştir.

Çizelge 1: Gruplar Bazında Banka ve Bankaların Şube Sayıları17

Banka-Grup Adı Banka 
Sayısı

Yurtiçi 
Şube

Yurtdışı 
Şube

Türkiye Bankacılık Sistemi 47 10.331 70

Mevduat Bankaları 34 10.274 70

Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları 3 3.679 32

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. - 1.742 23

Türkiye Halkbankası A.Ş. - 989 6

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. - 948 3

Özel Sermayeli Mevduat Bankaları 9 3.898 28

Adabank A.Ş. - 1 0

Akbank T.A.Ş. - 779 1

Anadolu Bank A.Ş. - 112 0

Fibabanka A.Ş. - 69 0

ŞekerBank T. A.Ş. - 273 0

Turkish Bank A.Ş. - 12 0

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. - 492 4

Türkiye İş Bankası A.Ş. - 1.307 22

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - 853 1

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Dev.Ban. 1 1 0

17  http://bbdk.org.tr
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Birleşik Fon Bankası A.Ş. - 1 0

Yabancı Sermayeli Bankalar 21 2.696 10

Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Sermayeli B. 16 2.689 10

Alternatif Bank A.Ş. - 49 0

Arap Türk Bankası A.Ş. - 7 0

Bank of China Turkey A.Ş. - 1 0

Burgan Bank A.Ş. - 38 0

Citibank A.Ş. - 3 0

Denizbank A.Ş. - 710 1

Deutsche Bank A.Ş. - 1 0

HSBC Bank A.Ş. - 82 0

ICBC Turkey Bank A.Ş. - 44 0

ING Bank A.Ş. - 223 0

MUFG Bank Turkey A.Ş. - 1 0

Odea Bank A.Ş. - 47 0

QNB Finansbank A.Ş. - 542 1

Robobank A.Ş. - 1 0

Turkland Bank A.Ş. - 22 0

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. - 918 8

Türkiye’de Şube Açan Yabancı Sermayeli 
B.

5 7 0

Bank Mellat - 3 0

Habib Bank Limited - 1 0

Intesa Sanpaolo S.P.A. - 1 0

JPMorgan Chase Bank N.A. - 1 0

Societe Generale (SA) - 1 0

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 57 0

Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım B. 3 35 0

İller Bankası A.Ş. - 19 0

Türk Eximbank - 15 0
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. - 1 0

Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları

6 18 0

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - 10 0

Diler Yatırım Bankası A.Ş. - 1 0

GSD Yatırım Bankası A.Ş. - 2 0

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. - 1 0

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - 1 0

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. - 3 0

Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım B. 4 4 0

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası 
A.Ş.

- 1 0

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. - 1 0

Pasha Yatırım Bankası A.Ş. - 1 0

Standart Chartered Yatırım Bankası Türk 
A.Ş.

- 1 0

Çizelge 2’den de görüleceği gibi Türkiye’de finansal kuruluşların aktifleri 4 trilyon 674 milyar TL’lik bir bü-
yüklüğe ulaşmıştır. Bu aktiflerin % 83’lük payı bankacılık sektörüne aittir. Diğer kuruluşların toplam payı %17 
iken Türkiye’de bankacılıktan sonra en çok paya sahip finansal kuruluşlar olan portföy yönetim şirketleri ve 
sigorta şirketlerinin finansal sistemdeki toplam payı % 8’dir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin 
ekonomik büyümesinde bankaların önemi büyüktür.
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 Çizelge 2:  Türkiye’de Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklüğü (Aralık 2018, Milyar TL)18

Sektör Tutar Toplam İçindeki Pay(%)

Bankalar 3.867 83

Portföy Yönetim Şirketleri 167 4

Sigorta Şirketleri 171 4

İşsizlik Sigortası Fonu 127 3

Emeklilik Yatırım Fonları 91 2

Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklık. 

77 2

Finansal Kiralama Şirketleri 69 1

Faktoring Şirketleri 35 1

Finansman Şirketleri 40 1

Aracı Kurumlar 25 1

Reasürans Şirketleri 5 0

Girişim Sermayesi 1 0

Menkul Kıymet Yatırım Ort. 0,5 0

Toplam 4.674 100

Toplam aktif, toplam mevduat ve toplam kredi hacminin GSYH’ye oranı

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hiz-
metlerin para birimi cinsinden değerini ifade eder. GSYİH’daki değişim, ülke ekonomisindeki büyümeyi ya 
da daralmayı en açık şekilde gösteren makroekonomik verilerden biridir.  Bankacılık sektörünün en önemli 
göstergeleri sayılan toplam aktif, toplam mevduat ve toplam kredi büyüklüklerinin GSYH’ya oranının ince-
lenmesi ise bankacılık sektörünün bütün finansal sistem içindeki yerini görmeyi ve ülke ekonomisi açısından 
değerlendirme yapma olanağı sağlamaktadır. 

Çizelge 3’de toplam aktiflerin GSYH’ye oranının yıllar içinde arttığı görülmektedir. Bu oran 1990’da % 43,4 
iken, 2000 yılında % 83,5 2010’da % 89, 2015 yılında % 98 ve son olarak 2017 yılı sonunda %105 olarak 
gerçekleşmiştir. 2017 verilerine göre bankacılık sektörünün toplam aktifleri gayri safi yurtiçi hâsılayı aşarak 
finansal sistemin en büyük kalemi olma özelliğini sürdürmüştür. Fakat gelişmiş ülkelerde toplam aktiflerin 
GSYH’ya oranının çok daha yüksek olduğu görülmektedir. 2016 yılı itibariyle toplam aktiflerin GSYH’ye 
oranı gelişmiş ülkelerde ortalama % 303, gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama % 114 olarak gerçekleşmiştir19 

18  htp://bbdk.org.tr
19 https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7500/Uluslararasi_Karsilastirmalar__2016 
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 Çizelge 3:  Toplam Aktif, Toplam Mevduat ve Toplam Kredinin GSYH’ye Oranı (%)20

1990 2000 2010 2015 2017

T.Aktif/GSYH 43,4 83,5 89 98 105

T. Mevduat/
GSYH 

20,4 54,9 53 53 56

T.Kredi/GSYH 24,3 27,5 45 64 68

Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında, ülkemizde toplam aktiflerin GSYH’ye oranının oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde toplam aktif/GSYH oranı henüz gelişmekte olan ülkelerin ortalamasını bile yakala-
yabilmiş değildir. Bu durum ülkemizde bankacılık sektörünün henüz gelişme sürecinde olduğunu göstermek-
tedir. 

Bankacılık sektörü mevduatlarının GSYH’ye oranı yıllar geçtikçe daha da önemli bir paya sahip olmuştur. 
1990 yılında %20,4 olan toplam mevduatın GSYH’ya oranı, 2000 yılına gelindiğinde % 54,9’luk paya ulaş-
mıştır ki 10 yıl içinde bu oran 2 kattan daha fazla artış göstermiştir. 2000 ve 2001 krizleri döneminde düşen 
bu oran 2010 ve 2015 yıllarında % 53 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2010 yılından sonra yatay bir seyir işleyen 
toplam mevduat/GSYH oranı, 2017 verilerine göre % 56 düzeyine ulaşmıştır. Bir diğer önemli gösterge olan 
toplam kredi/GSYH oranı, 1990 yılında % 24,3, 2000 yılında % 27,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 1990’lı yıllar-
da bankaların kredi politikalarını iyi yönetememesi 2000’li yıllara kadar bu oranın önemli bir artış göstereme-
mesine neden olmuştur. Bu tarihten sonra toplam kredi/GSYH oranı önemli artışlar göstererek, 2010 yılında % 
45, 2015 yılında % 64 ve 2017 yılsonu itibariyle % 68’e ulaşmıştır. Toplam kredilerin GSYH’ye oranı tabloda 
incelenen yıllar itibariyle sürekli artış göstermiştir. Bu oranın artış göstermesinde halkın kredi kullanma eğili-
minin giderek artmasının ve bankaların kredi politikalarını iyileştirmesinin etkili olduğu söylenebilir. (Yılmaz 
2018)

Aktif büyüklüklerine göre TBB tarafından yayınlanan banka sıralamasında; (çizelge 4) 47 Bankadan 
ilk 20 tanesine ait veriler gösterilmiş olup, bütün bankaların aktif ve mevduatları toplamı hakkında bilgi 
verilmiştir. Çizelgeye göre Türkiye’nin en büyük bankaları arasında ilk üçte toplam aktifleri, mevduatlar ve 
şube sayıları ile Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti Bankası yer almaktadır.

TARIM İŞLETMELERİNİN FİNANSMANI VE TÜRKİYE’DE TARIM BANKACILIĞI

Tarımın kendine özgü sosyal ve ekonomik yapısı Bankaların tarımsal kredilerinin şekillenmesinde ana unsur 
olmaktadır. Tarımsal finansmanı etkileyen ve sektöre yönelik finansal yapının şekillenmesini sağlayan birçok 
neden vardır. Tarımda işletmelerin farklı ölçek ve zamanlarda bankacılık sektörü ile ilişkileri günümüzde arta-
rak devam etmektedir. Bu süreçte krediye gerek duymada;

20  htp://bbdk.org.tr
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•	 İşletmenin en uygun koşullarla donatımı ve faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için gerekli girdile-
rin temin edilmesi, Üretim amaçlı harcamalarda kullanılacak kaynak miktarının ve sağlanılacak kaynak-
ların belirlenmesi,

•	 İşletmenin fiziksel gereksinimlerini karşılamak için gerekli harcamaların miktarının ve harcama alanları-
nın belirlenmesi,

•	 Öz ya da yabancı kaynaklardan sağlanan finansmanın ihtiyaçlara göre dağılımının nasıl ve ne şekilde nasıl 
yapılacağının planlanması,

•	 İşletmenin bugünkü ve önceki dönemlerdeki mali durumunun analizi ve finansal yapının karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilmesi,

•	 İşletmenin geleceğe ilişkin planlarının düzenlenmesi ve stratejilerin alternatiflerle ortaya konulması vb. 
konular tarım işletmeleri açısından önemli olmaktadır (Akgüç 1994; Güneş 2011). 

Çizelge 4:  Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması  (Milyon TL)21

Banka K. 
Yılı

Toplam 
Aktifler

Toplam 
Krediler*

Toplam 
Mevduat

Toplam Öz 
kaynaklar

Net Dönem 
Kar/Zararı

1 Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası A.Ş.

1863 551.994 384.952 345.017 52.249 5.643

2 Türkiye İş Bankası 
A.Ş.

1924 444.334 289.912 243.039 46.591 4.573

3 Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş.

1946 410.777 248.818 243.865 46.473 5.576

4 Akbank T.A.Ş. 1948 392.457 203.280 221.344 43.189 4.639

5 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş.

1944 390.170 236.511 211.024 40.302 3.586

6 Türkiye Halk Bankası 
A.Ş.

1938 387.323 263.002 239.227 28.295 2.205

7 Türkiye Vakıflar 
Bankası T.A.O.

1954 353.410 234.713 190.888 26.692 3.110

8 QNB Finansbank A.Ş. 1987 180.876 100.240 89.233 14.006 1.749

9 Denizbank A.Ş. 1997 147.315 88.662 86.884 15.078 1.704

10 Türk Eximbank 1987 143.308 133.292 0 7.372 579

21  htp://bbdk.org.tr 
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11 Türk Ekonomi Bankası 
A.Ş.

1927 112.416 68.776 71.068 10.049 929

12 ING Bank A.Ş. 1984 68.482 43.883 36.456 8.029 916

13 Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası A.Ş.

1950 43.553 32.999 0 3.905 491

14 Odea Bank A.Ş. 2011 37.031 22.599 23.215 3.939 164

15 HSBC Bank A.Ş. 1990 35.724 19.380 24.108 2.801 245

16 Şekerbank T.A.Ş. 1953 34.251 22.400 24.869 2.366 83

17 İller Bankası A.Ş. 1933 31.487 27.398 0 17.354 866

18 Alternatifbank A.Ş. 1991 27.309 16.867 15.018 1.626 186

19 Fibabanka A.Ş. 1984 23.707 15.355 10.842 1.280 179

20 Burgan Bank A.Ş. 1991 23.508 16.391 12.193 1.929 147

 Toplam  3.993.867 2.555.651 2.149.663 392.382 39.503

Tarım bankacılığı, tarım sektöründe etkin olan üreticilerin çeşitli üretim finansmanı gereksinimlerini karşıla-
yarak, onlara kısa vadeli işletme kredileri ile orta ve uzun vadeli yatırım kredilerini sağlayan ve bu sektörün 
bütün finansman gereksinimlerini sektöre has çözümler, vade ve avantajlı fiyatlama şartları ile gideren faali-
yetlerde bulunmaktadır.  

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar tarımsal finansman için önemli kuruluşlardan en önemlisi Zi-
raat Bankasıdır. 2000‟li yıllara kadar tarıma finansman sağlayan bu önemli kuruluş aynı zamanda birinci 
banka olma özelliğini de taşımaktadır. Son yıllara kadar kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri çift-
çiye kredi sağlayan önemli kuruluşlar olmuştur. 2000 yılında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 
43 tane bankadan sadece 3’ünün tarıma kredi sağladığı görülmektedir. TCZB’dan başka Şekerbank ve Milli 
Aydın Bankası (Tarişbank) da diğer bankalardır. Ziraat bankasının verdiği toplam kredilerden % 35.45‟inin, 
Şekerbank‟ın verdiği kredilerin % 1.75‟inin, Milli Aydın Bankası’nın verdiği kredilerin ise %16’sı tarımsal 
kredi şeklindedir(Özçelik vd. 2005). Milli Aydın Bankası ve Şekerbank’da verilen tarımsal krediler hissedarı 
oldukları birlik ve kooperatif (TARİŞ, PANKO-BİRLİK) ortaklarına sağladıkları kredilerdir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 13.10.2002 tarih ve 681 sayılı kararı ile; Milli Aydın Ban-
kası T.A.Ş.’nin (Tarişbank) hisselerinin %99.99’unu Denizbank A.Ş.‟ye devredilmesine izin verilmesi, Türk 
tarım bankacılığında bir dönüm noktası olmuştur. Denizbank bünyesine kattığı Tarişbank ve onun müşteri 
portföyü ile yeni bir müşteri portföyü ile tanışmış ve bu avantajı çok iyi kullanarak tarım sektörünü özel ban-
kaların kapsamına çekmiştir. Tabii ki bu oluşumda Denizbank dışında tarım sektörü için oluşan olumlu durum 
ve bankalar için diğer sektörlerde oluşan aşırı rekabetle birlikte bankaları yeni pazar arayışına itmesi de etkili 
aktörlerdendir. 2004 yılından sonra özel bankalar tarım sektörü için yeni ürünler üretmeye ve sistemin ihti-
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yaçlarını bulmaya yönelmiştir. Her banka yeni stratejiler geliştirerek bu yeni pazardan pay alma çabası içine 
girmiştir. Her banka kendine özgü üretici kartları, traktör ve makine-ekipman kredileri, hayvancılık kredileri, 
meyve-sebze kredileri, sera yapım kredileri vb. kredileri çiftçinin hizmetine sunmuşlardır. 

Türkiye’de Bankaların tarımsal kredi kullanımı sistemi içindeki payı ortalama olarak yıllık %3-5 arasında 
değişmektedir. Bankalar içinde tarıma kredi aktarmada lider konumda olan Ziraat Bankası, bunu yıllardır sek-
törün tek finansörü olmasına ve devletin sağlamış olduğu teşvik ve sübvansiyonlu kredilerin bu banka üzerin-
den çiftçiyle buluşmasına borçludur. İkinci sırada yer alan Denizbank ise sektörünün en önemli ve etkin özel 
bankasıdır. Denizbank’ın sektöre girişi ve sektörde yapmış olduğu yenilikler tarımsal bankacılığın doğmasına 
ve özel bankaların bu alana yönelmesine sebep olmuştur.

Tarım Bankacılığı diğer bankacılık şekillerine göre farklı özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri şu şeklide 
sıralamak mümkündür: 

•	 Özellikle tarım bankacılığı sadece finansmana yönelik değildir. Bu bankacılığın hizmet boyutu da bulun-
maktadır. Ekimden hasada kadar çiftçinin yanında olunmakta, her türlü sorunu ile ilgilenilmektedir. Bu 
yaklaşım başka hiçbir bankacılıkta yoktur.

•	 Tefecilerden açık hesap veya senet gibi piyasadan vadeli borçlanarak tarımsal faaliyetlerini yürüten üreti-
ciler, oldukça yüksek fiyat/maliyet yükü altında kalabilmektedirler. Bu noktada tarım bankacılığı, üretici-
lerin diğer finansman türlerine göre daha uygun maliyetler ile üretim yapmalarını sağlamaktadır.

•	 Devlet tarım politikaları kapsamında, T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere, sıfır 
veya %50 faiz indirimli “sübvansiyonlu” tarım kredileri kullanma imkânı sağlamaktadır. Diğer finansman 
yöntemleri ile kıyaslamada en önemli fark budur. 

•	 Tarımsal kredi kartı ile yapılan alışverişlerde faizsiz olarak alışveriş yapma imkânından faydalanır ve 
hasat vadesinde ödeme imkanına sahip olur. 

•	 Çiftçilere, piyasayı araştırıp kendilerine en uygun fiyatlarla, nereden, tarımsal girdi alabilirse oradan ala-
bilme imkânı sağlamaktadır.

•	 Üreticinin ürünlerini satarken tek bir alıcıya bağımlı olma durumundan kurtarıp, dilediği yere ve istediği 
fiyata satma imkanı vermektedir. Bu sebeple serbest piyasa ekonomisinden faydalanmış olmaktadır.

•	 Üretim desenine göre süreçte görülebilen farklılıklar nedeniyle kredilerin çeşitliliği üretici için avantajlı 
bir durumdur. 

•	 Tarım bankacılığından faydalanan üreticiler için danışmanlık hizmetinin de eş zamanlı veriliyor olması 
üretimin sürekliliğini sağlamaktadır. 
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SONUÇ 

Türkiye’de tarımın finansmanı konusunda yaşanan sorunlarla ilgili bazı çalışmaların yapıldığı literatürden 
takip edilmektedir. İlgili çalışmalardan tarımın finansmanı ile ilgili birçok sorunun yaşandığı bilgisi edinil-
mektedir. Süreçte kredi maliyeti, geri ödeme ve amaç dışı kredi kullanımı gibi konular dikkati çekmektedir. 
Kredi kullanımında yayım ve eğitim eksikliği yanında gelir gider dengesizliği sonucu geri ödemedeki sorunlar, 
ürün pazarlamasındaki zorluklarla birlikte işletmelerin yatırımlarını geri çekerek küçülme sürecini yaşadıkları 
görülmektedir.

Tarımsal finansman, tarımın özellikleri ve doğal faktörlerin etkisi nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu ne-
denle tarımsal faaliyetlerin yoğun bir biçimde yapıldığı yerlerde Bankalar bünyesinde çalışan yetkililerin sa-
haya inerek üreticileri bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri gereklidir. Ülke genelinde üreticilerin finansman 
noktasında daha bilinçli hale gelmeleri ve finansal okuryazarlık alanında gelişmeler sağlanabilir. Broşür ve 
katalog gibi bilgilendirici materyallerin kullanımı üreticiler açısından faydalı olacaktır. Tarımın özellikle uzun 
yıllardır kronik hale gelen sorunları da bir yandan işletmelerin krediye ulaşımlarını diğer yandan da kredi ta-
leplerini olumsuz etkilemektedir. 

Ülkemizde işletme arazilerinin küçük ve parçalı yapıda olması, tarımsal faaliyetlerin doğa şartlarına bağlı 
oluşu, sanayi ve tarım arasındaki entegrasyonun sağlanamaması, küçük ölçekli üretim, üretici bilgi eksikliği, 
tarım sektöründeki devir hızının istenen düzeyde olmaması gibi konular da finansman eksikliği ile birlikte 
üretimden kaçışı hızlandırmaktadır. Girdilerin temininden üretim ve pazarlanma aşamasına kadar geçen süre 
içerisindeki finansman ihtiyacının karşılanmasında tarımsal bankacılığın katkısı oldukça büyüktür. Özellikle 
birçok bankanın tarıma yöneliminde yaratılan isteklilik, bu süreçte kamu yanında özel anlayışın da riski pay-
laşması açısından değerlidir. Ancak tarımın özel koşullarına ve çiftçinin yönelimlerine uygun bir tarım ban-
kacılığı gelişimi tüm paydaşlar açısından yararlılığı artıracaktır. Tarımın diğer sektörlerle bütünleşmesi, para 
ve kredi piyasası içinde güçlü olarak kalması, ekonomiye olan olumlu etkisini geliştirerek, sektörel büyümeyi 
artıracaktır. 
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TARIMSAL SORUNLAR VE KÜRESEL GELİŞMELER

Erdoğan GÜNEŞ

 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara/ Türkiye

Öz: Tarım sektörü, bitkisel ve hayvansal üretim yanında bunların ilk işleme periyodunu içine alan, çevre ile iç 
içe faaliyetleri olan ekonominin önemli bir sektörüdür. Yerel ve küresel düzeyde birçok faktörden olumlu ve 
olumsuz etkilenen, hayatın devamlılığı için stratejik önem verilen bir alandır. Gelişen süreç içinde ülkelerin sü-
rekli olarak destekledikleri, sektör içinde üretimin kalitesi yanında sürekliliğine yönelik politikaların uygulan-
dığı bir alandır. Tarım günümüzde değişen sorunları yanında küresel avantaj ve dezavantajlardan yararlanarak 
gelişme gösteren, son dönemlerde teknoloji ile de sürdürülebilir üretimi sağlamaya çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Küreselleşme, Çevre

 
GİRİŞ

Tarım, ülke ekonomilerinde üretim, istihdam, dış ticaret yanında kaynakların etkin kullanımı ve beslenme gibi 
yönleriyle stratejik bir sektör olma özelliğini devam ettirmektedir. Sürdürülebilir tarım yönetiminde çevre, 
ekonomi, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla da tarımsal uygulama ve politikaların yakından takip edildiği göz-
lenmektedir. Bu durumda uygulanan tedbirler, özellikle küresel gelişmelere paralel olarak sektörün oluşum ve 
gelişmelerden olumsuz etkilenmemesine yönelik olarak artmaktadır. Çünkü tarımsal üretim, kendine yeterlik 
ve güvenliğin de son dönemlerde simgesi haline gelmiştir.

Tarımsal üretim, uzun yılları arkasına alan tarihi bir geçmişten gelmektedir ve avcılık toplumundan günümüz 
akıllı toplum yapısına ulaşan dünyamızın ilk dönemini oluşturmaktadır. Süreç içinde eğitimden teknolojiye, 
toplum yapısından alışkanlıklara kadar görülen değişimin tarımı da değiştirdiği görülmüş, gelişim sürecinde 
tarımın sorunları da farklılık göstermiştir.

AMAÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada tarımsal yapı ve üretim-pazarlama sürecinde sektörün karşılaştığı temel sorunlar ve sektörü 
etkileyen küresel gelişmeler ortaya konulmuştur. Çalışmada ikincil veri ve kaynaklardan yararlanılarak çeşitli 
değerlendirmelerde bulunulmuş ve öngörülerle tarımın gelişimi ve geleceği tartışılmıştır. 

BULGULAR

Dünyada tarımın temel sorunları arasında artan nüfusun beslenmesi, tarımsal üretim yapısındaki dengesiz ve 
adil olmayan dağılım, özellikle az gelişmiş ülkelerde düşük verim düzeyi, tarımsal alt yapı sorunları, tarımsal 
ürün maliyetlerinin artışı dikkati çekmektedir. Yaşanan küresel sorunlar kırsalda yoksul kitlelerin tarımdan 
yeterli geliri elde edememelerine neden olmakta ve bu durum tarım nüfusunun kent alanlarına göçünü hız-
landırmaktadır. Bu arada genç nüfusun da bu göçte yer alması ile tarımsal üretimde nüfus yapısı yaşlıların 
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faaliyetlerine dayalı olarak sürdürmektedir. Ancak sözü edilen gelişmeler ülkelerin tarımsal yapısı ve kültürü 
yanında gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Tarım Meclisi raporuna göre ülkemizde tarımının 5 temel sorun ve 
çözüm önerileri şöyle sıralanmıştır22: 

1) TARIMSAL YAPIDA MALİYET ARTICI UNSURLARIN ÇÖZÜMLENEMEMESİ 

Girdi maliyetlerinin (elektrik, mazot, gübre, ilaç) dünya fiyatlarının üzerinde seyretmesi ve piyasa manipü-
lasyonları sektöre büyük zarar vermektedir. Bunun çözümü için, tarımsal girdi ve piyasada yer alan aracılara 
akreditasyon sistemi getirilmeli, tarımsal üretim için kullanılan mazotta Özel Tüketim Vergisi kaldırılmalı, 
tarımsal üretimde yenilenebilir enerjinin kullanımı teşvik edilmeli, tarımda kullanılan elektrik bedeli hasat 
sonunda ödenmelidir.

2) TARIMDA ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE UYGULAMALARININ YETERSİZ OLMASI 

Yeni teknolojiler, üretim sistemleri, pazarlama sistemleri, teşvikler ve mevzuat konusunda üreticilerin bilinç-
lendirilmesine, genç nüfusun tarımsal üretime özendirilmesine ve teşvik edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Çözüm olarak ilgili özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve yayın kuruluşları ile beraber yaygın bir çiftçi 
eğitimi hedeflenerek, arazide uygulamalı ve kontrollü olarak eğitime ağırlık verilmelidir. Tarım danışmanlığı 
sistemi teşvik edilmeli, TRT-Tarım kanalı yeniden kurularak üniversite-bakanlık-üretici işbirliği geliştirilmeli, 
gençleri tarım ekonomisine çekmek için, maddi destek, hibe ve teşvik sağlanmalıdır.

3) TARIM ARAZİLERİNİN PARÇALI VE DAĞINIK YAPISI 

Tarımsal arazilerin çok parçalı ve dağınık yapısı üretim maliyetlerini artırmakta, modern tekniklerin uygulan-
masını ve ulaşım ağının inşasını zorlaştırmakta, çiftçinin kazancını düşürmekte ve tarımsal rekabet ile tüketici 
fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Arazi toplulaştırması ve sınırsız köy projeleri çalışmaları çözüm olarak ileri 
sürülmektedir. 

4) TARIMSAL ÜRETİMDE VERİM VE KALİTENİN DÜŞÜK OLMASI 

Toprak ve iklim şartlarına uygun tür ve çeşit seçiminde, uygun tedbirlerin (gübreleme, sulama vb.) kulla-
nılmaması nedeniyle verim ve kalite düşüklüğü sorunu devam etmektedir. Arıtma tesisi bulunmayan sanayi 
kuruluşları, toprağı ve yer altı sularını kirletmekte ve bu durum tarımsal üretimde verim ve kalite kaybına 
sebep olmaktadır. Çözüm olarak artan nüfus ve beslenme zorunluluğu dikkate alınarak yeni tarımsal üretim 
teknolojileri geliştirilebilir. Bu amaçla TÜBiTAK tarafından tarımsal Ar-Ge başlığı altında özel bir destek 
programları artırılmalıdır. Tesisleşme ile atık yönetimi birlikte düşünülerek teşvik verilmeli, kamu kuruluşları 
bu konuda koordinasyon içinde çalışmalı, özellikle küçük ölçekli tarıma dayalı işletmelerin çevre korumaya 
yönelik faaliyetlerinde ekonomik analizler etkin bir şekilde yapılmalıdır.

22  https://www.tarimdanhaber.com/tarim/turkiye-tariminin-5-temel-sorunu-h3644.html
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5) TARIMDA SULANABİLEN ARAZİ MİKTARININ AZLIĞI VE MEVCUT SU KAYNAKLARININ 
ETKİN KULLANILAMAMASI

Sulanabilen arazi miktarının azlığı nedeniyle ülkemiz, özellikle yağlı tohumlu bitkilerde ithalatta bulunmak-
tadır. Suyun etkin kullanılamaması nedeniyle, hem gereksiz su harcanmakta hem de bunun üretime yansıması 
olumlu olmamaktadır. Sulanabilen arazi miktarı artırılmalı, başta damlama sulama sistemi olmak üzere, yeni 
sistemler uygulanarak suyun etkin kullanımı sağlanmalı, bu tür projelere verilen destekler artırılarak gübre-
lemenin etkin yapılabilmesi ve iş gücü maliyetinin azaltılması amacıyla basınçlı sulama sistemi ile birlikte 
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

İleri sürülen sorunlar ve önerilere küresel iklim değişildiğinin olumsuz etkileri, finansman sorunları, ithalat 
politikalarının devamı, piyasalardaki belirsizlikler de eklenebilir. Bu sorunların çözümünde de risk ve süreç 
yönetiminin etkin olarak ele alınması, sorunların ölçülerek yönetilmesinin zorunluluğu vurgulabilir. 

Nitekim Tarım ve Orman Bakanlığının sonuçlandırdığı Tarım Şurası çalışmalarıyla hazırlanan raporlarda 2020 
yılında tarıma yön verecek uygulamaların tarımsal yapıya bu süreçte etkisde bulunacağı beklentileri olumlu 
değerlendirilmektedir23. Tarım Şurası kararlarında öne çıkan uygulamaların su odaklı destekleme politika-
sı, sözleşmeli üretim modeli, Üreticiden tüketiciye pazarlama, kooperatif marketler, arazi bankacılığı, 
gıdada taklit ve tağşişle etkin mücadele olacağı vurgulanmaktadır. Yeni uygulamalarla tarımsal üretimin 
artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin planlaması, üreticiden tüketiciye olan tedarik zincirinin 
kısaltılması, güvenilir ve sağlıklı gıda üretimi, fiyat dalgalanmalarının azaltılarak gıda enflasyonunun da dü-
şürülmesi hedeflenmektedir.

Tarımsal yapıda oluşan ve riski artıran unsurların olumsuz etkilerinin azaltılması için de tarımın teknolojik 
gelişmeden yararlanması konusu hassas tarım veya dijital tarım adı verilen, bulut, dron, uydu görüntüle-
me, GPS ve sensör teknolojileri, tarımsal araçların GPS entegrasyonu gibi nesnelerin interneti teknolo-
jileri düşünülerek sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu konularla ilgili gelişmelerle gübre ve ilaç gibi kimyasal 
giderlerinin düşürülmesi, çevre kirliliğinin azaltması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve 
yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının gerçekleşmesi ve özellikle de tarımda kayıt düzeninin 
sürekliliği hedeflenmektedir. Gelişen yapıdan ve uygulamalardan tarımın etkin yararlanmasında sektörel ör-
gütlülük ve eğitimin geliştirilmesi gereklidir. 

Son dönemlerde farklı tarımsal sistemleriyle üretimin gerçekleştiği ve burada da iklim değişiminin kontrolü, 
mekan ve alanların etkin değerlendirilmesi gibi avantajlardan yararlanıldığı da dikkati çekmektedir. Dikey 
tarım şeklinde literatürde rastlanılan uygulamalarla verimli toprakların az olduğu ya da kullanılamadığı, zor 
şartlarda ürün yetiştirmenin mümkün olduğu, dağlık bölgelerde, çöllerde ve şehirlerde farklı meyve ve sebze 
çeşitlerinin yetiştirilmesine izin veren, gökdelene benzer tasarımlara sahip yapılarda tarımsal üretimin yapıldı-
ğı yöntemler24 ifade edilmektedir. Dikey tarımda genellikle doğal gün ışığı ile yapay ışık birlikte kullanılmak-

23  https://www.tarimdunyasi.net/2019/12/04/2020de-tarima-yon-verecek-6-uygulama/
24  http://www.yeniisfikirleri.net/dikey-tarim-nedir-nasil-yapilir/
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tadır. Yapay aydınlatma genellikle LED teknolojisi kullanılan ve güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi sayesinde 
yenilenebilir enerji kullanarak çalıştırılan sistemlerden oluşmaktadır25. Şehirleri kapsayan yüksek binaların 
çatılarında, çok katmanlar halinde yerleştirilmiş seralarda, daha az su kullanarak, daha az çevreye atık ürete-
rek, fosil yakıtlar ile hareket eden araçların kullanımına gerek kalmadan ve daha az salgın hastalık riski taşıyan 
bitkiler mevsim fark etmeksizin yıl boyunca üretilebilir. Dikey tarımın giderek artan nüfusun beslenmesini 
de kökten değiştirebileceği belirtilmektedir (Despommier 2009). 

SONUÇ

Tarım günümüzde üretim ve tüketim durumuna bağlı olarak teknolojik gelişmelerden sürekli etkilenmektedir. 
Tarımda sadece üretim stratejileri üzerine odaklanılmamakta, talep yönü düşünce ile finansman, organizasyon, 
risk yönetimi ve gelecek stratejileri daha önde değerlendirilmektedir. Özellikle riskin yaşanma öncesinde ön-
lem alma yaklaşımları ve burada nesnelerin interneti teknolojilerinden yararlanılması, tarımı amatör yapıdan 
profesyonelliği esas alan yaklaşımlara doğru yöneltmektedir. Meteorolojik ölçümleme yoluyla zararlıların tes-
piti ve hastalıklara karşı önceden önlemlerin alınması, dijital tarım istasyonları ile artan verimlilik ve azalan 
kayıplarla kaynakların etkili kullanımı konusunda gelişmeler yaşanacaktır. Özellikle tarımsal ürün kayıpları-
nın azalması yoluyla da bir yandan birim maliyet avantajları rekabette üstünlüğün ortaya çıkmasına neden ola-
cak, diğer yandan da açlıkla karşı karşıya olan kimi toplumların besin gereksinimleri giderilmeye çalışılacaktır. 
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‘TAŞKÖPRÜ’ SARIMSAĞINDA KARLILIK ANALİZİ

Selen AKAN1, Özge HORZUM1, Nurdan TUNA GÜNEŞ1, Mehmet İPEK3, Erdoğan GÜNEŞ2

1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara/ Türkiye 

2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara/ Türkiye

3  T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Taşköprü Tarım İlçe Müdürlüğü, Kastamonu/Türkiye

Öz: Sarımsak (Allium sativum L.) üretimimiz son beş yıl içinde %23,4’lük oranda artmıştır. Türkiye’de, 2018 
yılında 154 bin dekar alanda 64 ilde sarımsak üretimi gerçekleşmiştir. Bu yılda en yoğun sarımsak üretimi 
20.726 ve 20.540 ton ile sırasıyla Gaziantep ve Kastamonu illerinde yapılmış, Kastamonu üretiminin %90’ı 
Taşköprü ilçesinden sağlanmıştır. İlçede yaygın olarak yetiştirilen ‘Taşköprü’ sarımsağı, ülkemizde tek tescilli 
çeşit olup, uzun raf ömrü, karakteristik kokusu ve tadı ile ayrı bir öneme sahiptir. Taze tüketimin yanı sıra gıda, 
kozmetik ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal üretimde en önemli fak-
tör, üretici karlılığıdır. Tarımsal üretimdeki karlılık, modern ve profesyonel üretim, depolama, kalitenin arttırıl-
ması ve büyümeden başlayarak işlenmesi aşamalarında yeni yatırımlar gerektirir. Kârlılığın sürdürülebilirliği 
ve piyasaların genişlemesi, tarımsal üretimi teşvik etmektedir. Bu çalışmada, Taşköprü ilçesinde yıllara göre 
sarımsak üretiminin maliyeti ve karlılığının yanısıra üreticinin net gelir yapısı ve değişiklikler, yıllara göre 
verim ve maliyet/fiyat değişimleri analiz edilmiştir. Net gelir ve bölgesel üretim seviyesindeki değişiklikler de 
diğer ürünlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu analizler ışığında karlılığın giderek arttığı 
söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sarımsak maliyet, net kar, fiyat, verim

 
GİRİŞ

Alliaceae familyası içerisinde sarımsak (Allium sativum L.), tıbbi özellikleri nedeniyle yüzyıllardır en yaygın 
tüketilen sebze türlerinden biridir. Sarımsak anavatanı olan ve Çin’in güneyinden Kazakistan, Kırgızistan ve 
Özbeksitan’ın sınırları içerisindeki Tanrı Dağları’na kadar uzanan bölgeden, on bin yıl önce Orta Asya, Avrupa 
ve Amerika’ya taşınmıştır (Akan, 2019: 1866-1875; Etoh ve Simon, 2002: 101-117; Ipek ve ark., 2008: 203-
208).

Yetiştiriciliği çok eski yıllara dayanan sarımsağın en yoğun Eski Mısır’da yetiştirildiği bilinmektedir (Ipek ve 
ark. 2008: 203-208). Eski Mısır’da el işçiliği ve piramitlerin inşasında çalışanların, güçlenmek ve güçlerini ko-
rumak, için bolca sarımsak tükettiği bildirilmiştir. En eski metinlerden biri olan Codex Ebers (M.Ö. 1550)’de, 
anormal büyüme, dolaşım sorunları, genel halsizlik ve parazitlere karşı sarımsak tüketimi, bir tedavi yöntemi 
olarak önerilmiştir. Eski Yunan’da, hem olimpiyat sporcularının hem de askerlerin diyetlerinde sarımsak kulla-
nımına ilişkin kanıtlar, sarımsağın ilk “performans arttırıcı” ajanlardan biri olarak dikkate alındığını göstermiş-
tir. Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat, sarımsağı vücut için bir temizlik maddesi ve akciğer hastalık-
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larını iyileştirmenin yolu olarak göstermiştir (Rivlin, 2001: 951-954). Hint kayıtlarında ise, 2. yüzyıldan önce 
yazılan ve ayurvedik bilimin ansiklopedisi olarak kabul edilen 8 ciltlik Charaka-Samhita’da, kalp hastalığı 
için bir tedavi seçeneği olarak sarımsak önerilmiştir. Eski Çin ve Japon kültürlerindeki kayıtlarda da sarımsa-
ğın bazı akciğer ve sindirim rahatsızlıkları için tedavi amaçlı kullanılabileceği belirtilmiştir. Ortaçağ’da (5-15. 
yüzyıllar), güneş çarpmalarını önlediğine inanılmış ve Rönesans döneminde (16. yüzyıl) işçi sınıfının günlük 
öğünlerinin bir parçası olmuştur26. Bu veriler, sarımsağın, yüzyıllar boyunca çok farklı kültür ve coğrafyalarda 
aynı şikayet ve rahatsızlıkların eleminasyonu ve tedavisinde kullandığını göstermektedir. 

Günümüzde sarımsak yemeklere lezzet vermek amacıyla özellikle Kore, Japonya ve İtalya’da yoğun olarak 
tüketilmektedir (Bullock ve Manias, 2003). Takviye gıda olarak sarımsak, çoğunlukla çiğ veya enterik kaplı 
bir tablet halinde özellikle arteroskleroz gibi kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 2012 
yılında yapılan Ulusal Sağlık Araştırmaları Anketi’nde, ABD’de sarımsağın en çok tüketilen doğal ürünler 
içinde ilk 10’a girdiği bildirilmiştir27. 

Sarımsak farmakolojik ajan potansiyelinden dolayı geniş çaplı klinik araştırmalara da konu olmaktadır. Bu 
çalışmaların çoğu, antibiyotik, antifungal, anti-kanserojen ve kardiyoprotektif aktivitenin yanı sıra trombosit 
agregasyonunun inhibe edilmesini içeren çeşitli farmakolojik etkiler sergileyen, allisin gibi sarımsaktaki orga-
nosülfür bileşikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Sarımsaktaki organosülfür bileşiklerinin çoğu, çoklu farmakolo-
jik etkiler sergilemektedir (Singh ve Singh, 2008: 6-26).

Dünya sarımsak üretimi 2017 yılında 28 milyon ton olmuştur. Üretimin yaklaşık %80’i Çin tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Çin’de 2017 yılında 22 milyon ton sarımsak üretilmiştir. Çin’den sonra en fazla sarımsak üre-
ten ülke Hindistan olup, dünya üretimindeki payı %6 düzeyindedir Dünya genelinde 600’den fazla, ülkemizde 
ise yaklaşık 36 farklı sarımsak genotipi bulunmaktadır28 (Turkes, 1978). Türkiye’de yaklaşık 130 bin dekarı 
kuru, 20 bin dekarı taze olmak üzere 150 bin dekarı aşan alanda sarımsak üretimi yapılmaktadır. 2018 yılında 
kuru sarımsakta dekara ortalama verim 882 kg olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde sarımsak üretimi 64 ilimizde 
yapılmakta olup, yetiştiriciliğin 2018 yılında en yoğun yapıldığı ilk beş ilimiz sırasıyla Gaziantep (20.726 ton), 
Kastamonu (20.540 ton), Kahramanmaraş (15.848 ton), Aksaray (12.128 ton), Tokat (7.477 ton)’dır. Sarımsak 
veriminin en yüksek olduğu iller 1.397 kg ile Konya, 1.374 kg ile Edirne ve 1.192 kg ile Kahramanmaraş ol-
muştur. 29. Ülkemizde Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesinde üretimi yapılan sarımsak çeşidi ‘Taşköprü’ olarak 
tescil edilmiş, 2009 yılında da ‘Coğrafi İşaret’ almıştır. ‘Taşköprü’ sarımsağı, suda çözünür kuru madde mik-
tarı, askorbik asit, mineral, aroma bileşenleri, antioksidan aktivite ve kükürt bileşikleri bakımından oldukça 
zengindir (Akan ve ark., 2019: 546-553). 

Taşköprü İlçesinde son on yıllık sarımsak üretim değerleri incelendiğinde, en yoğun üretimin 24.000 ton ile 
2017 yılında, 2018 yılında ise %23,3’lük düşüş ile 18.400 ton olarak gerçekleştiğini söylemek olasıdır (Çizel-
ge 1). Taşköprü ilçesi, 2018 yılına kadar, ülkemizde sarımsak üretiminin en yoğun yapıldığı ilçe olmasına rağ-

26  https://baylor-ir.tdl.org/handle/2104/10241
27  https://baylor-ir.tdl.org/handle/2104/10241
28  https://aghires.com/garlic-facts/
29  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr
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men, 2016 yılından itibaren ülkemiz toplam sarımsak üretimini karşılama oranı düşüş göstermiş, 2018 yılında 
ise %15,6 ile en düşük paya sahip olmuştur30. Söz konusu düşüşün nedenleri arasında girdi maliyetlerindeki 
artış, talep düşüklüğü ve satış kanallarındaki eksikliği sayılabilir. 

Çizelge 1. Taşköprü ilçesi sarımsak üretim miktarı ve Türkiye üretimindeki payı31

Yıllar Üretim miktarı 
(ton)

Üretimdeki pay (%)

2008 18.000 22,2

2009 18.000 21,7

2010 18.000 23,4

2011 18.000 22,7

2012 12.591 15,9

2013 12.600 14,5

2014 18.000 19,8

2015 21.250 22,4

2016 22.000 20,2

2017 24.000 19,7

2018 18.400 15,6

Üretim miktarına paralel karlılığın da artışı için sarımsakta içsel (suda çözünür kuru madde, asitlik, nem, sertlik, 
indirgen şeker ve kükürtlü bileşen miktarı) ve dışsal (sıkılık, sertlik, temizlik, parlak renk, hastalık ve zararlılar-
dan ari olma durumu, filizlenme ve köklenme olmaması) kalite kriterlerinin devamlılığının sağlanması önemlidir. 
Çeşit, yetiştirme koşulları ve ekolojik faktörler, hasat yöntemi, hasat sonrası ve depolama koşulları, sarımsakta 
içsel ve dışsal kalite özellikler üzerinde etkili olan önemli faktörlerdir. Ülkemizde üretilen sarımsakların %20
-25’lik kısmı hasat ve hasat sonrasında kalite kaybına uğramaktadır (Akan ve Ünüvar, 2017: 1866-1875). Taş-
köprü ilçesinde depolamanın 4. ayından (Ekim) itibaren kalite kayıpları başlamakta, 6. ayda (Aralık) ise kayıplar 
hızla artmaktadır. Bu süreçte satışa sunulan sarımsakların satış fiyatı düşmekte ve karlılık oldukça azalmaktadır. 

AMAÇ 

Bu çalışmada ‘Taşköprü’ sarımsağı yetiştiriciliğinde kullanılan girdilere ait fiyatlar ve ürün pazarlamasında 
son üç yılda gerçekleşen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Taşköprü İlçe Tarım Müdürlüğünden temin edilen girdi 
ve satış fiyatlarına dair ikincil veriler kullanılarak, karlılık durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

30  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=t
31  https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=t
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KAPSAM VE YÖNTEM

Çalışmada ilçede yetiştirilen tüm tarımsal ürünlerin net karlılık değerleri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak 
hesaplanmıştır. Hesaplamada birim maliyet ve birim satış değerinden yola çıkılarak net gelir hesaplanmasında 
dekar ve kg olarak aşağıdaki formüller kullanılmıştır: 

Net Gelir (TL/da) = (Verim miktarı x Satış fiyatı) – Birim masraf                        

Net kar (TL/kg) = Satış fiyatı – Birim maliyet fiyatı

İlçede özellikle sarımsaktan sağlanan net gelirin diğer ürünlere göre fazlalığı, çiftçi yöneliminde etkili olmak-
tadır. Bu arada 1 dekar alanda sarımsakta maliyet, masraf unsurlarıyla ortaya konulmuş ve burada sarımsak 
üretiminde kullanılan insan ve çeki gücünün üretim işlemleriyle oransal değerleri belirlenmiştir. 

BULGULAR

İlçede sarımsak ile birlikte yetiştiriciliği yapılan temel ürünlerde karşılaştırmalı olarak net kar durumu çizelge 
2’de sunulmuştur. Buna göre ilçede incelenen yılda sarımsak üretiminde elde edilen net kar en yüksek düzey-
dedir. Özellikle sulu koşullarda, bu karlılık ciddi bir şekilde artış göstermektedir. Yapılan incelemede, sonraki 
yıllarda verimlilik bu düzeyde artmasa da fiyat artışlarının net kar düzeyinin artmasında temel etken olduğu 
saptanmıştır. Bu yıl içinde yaşanan sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle verimin azalması ve bu arada arz 
talep dengesinin oluşamaması nedeniyle iç talebi karşılamada yetersiz kalan sarımsakta talep artışı, fiyatların 
artmasına neden olmuştur. Bu durum 2019 yılı Eekim ayında fiyatın 60 TL/kg düzeyini bulmasıyla tüketici 
taleplerinde kilo ile satıştan ziyade gramla satışların gerçekleştiği bir pazar yapısının oluşumunu ortaya çıkar-
mıştır32.

İlçede sarımsakta 2018 yılında 1 kg sarımsak maliyeti 4,2 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen yılda 13 TL/kg 
olan satış fiyatı kg bazında 8,8 TL kar olarak çiftçi eline geçmiştir (Çizelge 3). 2019 yılının net karı, bu yıla ait 
üretim maliyetinin bilinmemesine karşın oluşan yüksek Pazar fiyatları nedeniyle artış göstermiştir. 

32  https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/kilosu-60-lirayi-bulan-taskopru-sarimsagi-gramla-satiliyor-1366441
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Çizelge 2. Taşköprü ilçesinde yetiştirilen tarımsal ürünlerde karlılık (2017 Yılı)
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Buğday 300 600 150 400 107 187 0,60 0,80 0,70 73 293 -17 133 168 45,5

Ş. Pancarı 4.000 10.000 2.000 4.000 350 950 0,18 0,22 0,20 370 1.250 10 -70 750 -50

Sarımsak 600 1.500 300 500 1.500 2.500 6,00 12,00 9,00 2.100 15.500 300 3.500 7.450 1.600

Patates 2.000 5.000 1.000 3.000 250 450 0,50 1,50 1,00 750 7.050 250 4.050 3.150 1.650

Mısır (Slaj) 3.500 8.000 2.000 4.000 120 250 0,10 0,15 0,13 230 950 80 350 533,75 190

Arpa 300 550 150 400 107 187 0,55 0,75 0,65 58 225,5 -24,5 113 129,25 31,75

Fiğ (Ot) 350 650 250 400 90 140 0,40 0,65 0,53 50 282,5 10 120 147,5 55,625

İlçede sarımsak maliyeti içinde üretim sürecinde kullanılan tarımsal girdiler ve bunun içinde de tohum ve 
mücadele ilacı ilk sırayı almaktadır. Bu arada tarla hazırlığı sürecinde tohum yeri hazırlığı ve ekim yanında el 
işçiliği olarak çapa masrafları önemlidir (Çizelge 4 ve şekil 1). 

2016-2018 yılları içinde sarımsakta satış fiyatı, üretim maliyeti ve net karda yaşanan değişim şekil 2’ de su-
nulmuştur. Burada özellikle son yıllardaki net kar artışı dikkati çekmektedir. Fiyatlarda yaşanan artışın dalga-
lanma olmadan devam etmesi üreticinin net karlılıkta önemli gelire sahip olması nedeniyle üretimdeki istikrarı 
sağlaması açısından önemlidir.

Buna göre sürekli artış gösteren net karlılık çiftçiye daha fazla karlılık getirmiştir. Özellikle sarımsak fiyatları-
nın son yıllarda artması, önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, yaşanan 
ya da dalgalı olarak gerçekleşen verime karşın net üretici geliri artış eğilimini göstermiştir. 2019 yılında da 
fiyatların artarak 19 TL/kg düzeyine çıktığı bilinmektedir33. Son aylarda bu değerin 3 katına yakın artış göster-
mesine karşın bu artış trendi, giderek yönünü normal fiyatlara (35-45 TL/kg) çevirmiştir.

33  https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/sarimsak-ureticileri-cok-mutlu-5264145/
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Çizelge 3. İlçede sarımsak üretim maliyetinin üretim girdileri bazında değerlendirilmesi (2018)

Üretim Masrafları Masraf Tutarı (TL/da)

Tohum Bedeli 510,0

K.Gübre Bedeli 400,0

Zirai Mücadele İlaç Bedeli 500,0

Su ve Enerji Bedeli 50,0

GİRDİLER 1.460,0

İlk Sürüm 20,0

İkileme 20,0

Üçleme 20,0

Dörtleme 20,0

Taban Sürgü ve Tırmık 25,0

Tohum Hazırlama, Tohum Kapama 200,0

Ekim 500,0

Gübreleme İşçiliği 50,0

El Çapası 300,0

Sulama İşçiliği 150,0

BAKIM VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 1.305,0

Hasat 600,0

Nakliye (İşletmeye ve Pazara Taşıma) 50,0

HASAT VE PAZARLAMA 650,0

DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI 3.415,0

Değişen Masrafların Faizi (%10) 341,5

Genel İdare Giderleri (%3) 102,5

Arazi Kirası 300,0

TOPLAM MASRAF (TL/da) 4.159,0

Bir Dekardan Alınan Ürün Miktarı (Verim) (kg/da) 1.000,0

Bir kg Ürünün Maliyeti (TL/kg) 4,2
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Çizelge 4. Sarımsak maliyetinde masraf unsurları (TL/da) (2018)

Masraf Unsurları TL/da Oran (%)

Girdi masrafları 1.460,0 35,1

Bakım ve işçilik giderleri 1.305,0 31,4

Hasat ve pazarlama masrafı 650,0 15,6

Değişen masraf faizi 341,5 8,2

Genel idare gideri 102,5 2,5

Arazi kirası 300,0 7,2

Toplam 4.159,0 100,0

Şekil 1. Sarımsakta üretim masraflarının oransal dağılımı (%)
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Şekil 2. İlçede sarımsakta net karlılık (TL/kg)

SONUÇ

İlçe için önemli olan ve üretici gelirinin artışında etkili olan sarımsağın üretimi, pazarlaması ve değerlendiril-
mesinde sürdürülebilir işletme yönetimine gerek vardır. Son yıllarda özellikle Çin sarımsağına rağbet görül-
mekte bu yüzden ihracattan çok ithalat oranlarının yüksekliği dikkat çekmektedir. Çin sarımsağı, coğrafi işaret 
belgesine sahip olan Taşköprü sarımsağının geleceğini tehdit etmektedir. Düşük maliyeti nedeniyle tercih edi-
len bu sarımsakların piyasaya girmesiyle birçok üretici zor durumda kalmakta, rekabet gücü zayıflamaktadır34. 
Değişen fiyat, üretim ve iklimsel risklere karşı önlemler almak, bunları yönetmek ve fırsatları avantaja çevirme 
sürecinde planlama ve stratejik yaklaşımlarla izleme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. İthalatçı ülkelerdeki 
yüksek gümrük tarifeleri, ihracat belgeleri konusundaki bürokratik engeller, vize almadaki zorluklar, nakliye 
ile ilgili sorunlar, yabancı dil eksikliği ve “Türk Malı” imajının istenen düzeyde olmaması nedeniyle pazar-
lama konusunda sorunlar bulunmaktadır35. Bu nedenle sadece iç piyasayı değil aynı zamanda da dış pazarları 
düşünerek makro hedeflere ulaşmak amaç olmalıdır. Üretim maliyetlerinde etkin girdi kullanımı ve masraf 
minimizasyonu yaratarak rekabette avantajların sürekli olarak hedeflenmesi gereklidir. Fiyat istikrarının sağ-
lanması ve pazarlamanın kolaylaşması için üretim planlamasının yapılması ve sarımsak borsasının kurulması 

34  http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=31850&tipi=17&sube=0
35  http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=31850&tipi=17&sube=0
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beklenmektedir. Geleceği yönetim sürecinde kaynakların etkin ve verimli kullanımı, üretimde ve pazarlamada 
örgütlülük, net gelir artışının sürekliliğini sağlamada ön koşullardan birisidir.     
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‘TAŞKÖPRÜ’ SARIMSAĞINDA KARLILIK ANALİZİ

Selen AKAN, Özge HORZUM, Nurdan TUNA GÜNEŞ, Mehmet İPEK, Erdoğan GÜNEŞ

Öz: Sarımsak (Allium sativum L.) üretimimiz son beş yıl içinde %23,4’lük oranda artmıştır. Türkiye’de, 2018 
yılında 154 bin dekar alanda 64 ilde sarımsak üretimi gerçekleşmiştir. Bu yılda en yoğun sarımsak üretimi 
20.726 ve 20.540 ton ile sırasıyla Gaziantep ve Kastamonu illerinde yapılmış, Kastamonu üretiminin %90’ı 
Taşköprü ilçesinden sağlanmıştır. İlçede yaygın olarak yetiştirilen ‘Taşköprü’ sarımsağı, ülkemizde tek tescilli 
çeşit olup, uzun raf ömrü, karakteristik kokusu ve tadı ile ayrı bir öneme sahiptir. Taze tüketimin yanı sıra gıda, 
kozmetik ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal üretimde en önemli faktör, 
üretici karlılığıdır. Tarımsal üretimdeki karlılık, modern ve profesyonel üretim, depolama, kalitenin arttırılması 
ve büyümeden başlayarak işlenmesi aşamalarında yeni yatırımlar gerektirir. Kârlılığın sürdürülebilirliği ve 
piyasaların genişlemesi, tarımsal üretimi teşvik etmektedir. Bu çalışmada, Taşköprü ilçesinde yıllara göre 
sarımsak üretiminin maliyeti ve karlılığının yanısıra üreticinin net gelir yapısı ve değişiklikler, yıllara göre 
verim ve maliyet/fiyat değişimleri analiz edilmiştir. Net gelir ve bölgesel üretim seviyesindeki değişiklikler de 
diğer ürünlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu analizler ışığında karlılığın giderek arttığı 
söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: sarımsak maliyet, net kar, fiyat, verim
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TARIMSAL SORUNLAR VE KÜRESEL GELİŞMELER

Erdoğan GÜNEŞ

Öz: Tarım sektörü, bitkisel ve hayvansal üretim yanında bunların ilk işleme periyodunu içine alan, çevre ile iç 
içe faaliyetleri olan ekonominin önemli bir sektörüdür. Yerel ve küresel düzeyde birçok faktörden olumlu ve 
olumsuz etkilenen, hayatın devamlılığı için stratejik önem verilen bir alandır. Gelişen süreç içinde ülkelerin 
sürekli olarak destekledikleri, sektör içinde üretimin kalitesi yanında sürekliliğine yönelik politikaların 
uygulandığı bir alandır. Tarım günümüzde değişen sorunları yanında küresel avantaj ve dezavantajlardan 
yararlanarak gelişme gösteren, son dönemlerde teknoloji ile de sürdürülebilir üretimi sağlamaya çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Küreselleşme, Çevre
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FİYAT ENDEKSİ ANALİZİ

Giray Saynur DERMAN, Mustafa TALAS, Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ

Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı 2006-2019 yılları arasındaki fiyat endekslerinin incelenmesidir. Bu araştırma 
üretici fiyat endeksine ilişkin 2006-2019 arası Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılarak yapılmıştır. Bu 
araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Koreasyon, Birim kök, 
Granger nedensellik, Regresyon ve Eşlenik örneklem t-testianalizleri sonucunda fiyat endeksleri değişkenleri 
arasındaki ilişkinin varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Çalışma sonunda üretici fiyat endeksi 
ile en yüksek korelasyonun ara malı fiyat endeksi ile olduğu, dayanıklı tüketim malları endeksi ile arasında 
%94, Dayanıksız tüketim malı endeksi ile %98, Enerji endeksi ile arasında %90, Sermaye malları endeksi 
ile arasında ise %98 lik yüksek derece korelasyon bulunmuştur. Dayanıklı tüketim malı ve ara mallar fiyat 
endeksleri arasında nedensellik ilişkisi bulunduğu, ara malları fiyat endeksinin; dayanıksız tüketim malları, 
enerji fiyat endeksinin, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin, 
sermaye malları fiyat endeksinin, dayanıklı tüketim malları fiyat endeksinin, üretici fiyat endeksinin, dayanıklı 
tüketim malları fiyat endeksinin, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin, enerji fiyat endeksinin, üretici 
fiyat endeksinin de, dayanıksız tüketim malları fiyat endeksinin nedeni olduğu bulunmuştur. Ayrıca ara malları 
fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 0.99 birimlik artışa, dayanıklı tüketim malları 
fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 1.32 birimlik artışa, dayanıksız tüketim malları 
fiyat endeksindeki bir birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 1.10 birimlik artışa, enerji fiyat endeksindeki bir 
birimlik artışın, üretici fiyat endeksinde 0.70 birimlik artışa ve sermaye malları fiyat endeksindeki bir birimlik 
artışın, üretici fiyat endeksinde 1.17 birimlik artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiyat, Endeks, Üretici
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TÜRKİYE’DE KONUT SATIŞLARINA İLİŞKİN MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ, Giray Saynur DERMAN, Mustafa TALAS

Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı 2013-2019 yılları arasındaki konut satışlarının (İpotekli satışlar, sıfır ev satış 
ve ikinci el satış) incelenmesidir. Bu araştırma konut satış istatistiklerine ilişkin 2013-2019 arası Türkiye 
İstatistik kurumu verileri kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 ve SPSS 
programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Korelasyon, Birim kök, Granger nedensellik, Kolmogorov Smirnov 
testi ve Regresyon analizleri sonucunda konut satış istatistiklerinin yıllar bazında nasıl değişiklik gösterdiği 
belirlenmiştir. Çalışma sonunda İpotekli satışlar ile ilk satışlar arasında orta seviyede, ikinci el satışlar arasında 
yüksek seviyede pozitif korelasyon bulunduğu, sıfır ev satış sayısının, ipotekli satışların nedeni olmadığı, 
ipotekli satışların sıfır ev ve ikinci el satışlarının nedeni olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ipotek sayıları bir 
birim arttığında sıfır ev satış sayısı 1,30 birim ve İpotek sayıları bir birim arttığında ikinci el satış sayısı 1,51 
birim arttığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konut, Satış, İpotek
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TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ VE TARIMSAL FİNANSMAN 

Seçil DAVUT, Erdoğan GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara/ Türkiye

Öz: Günümüzde ülkelerin stratejik önemli gördüğü sektörlerden biri olan tarımın büyümesi, ekonomi 
içindeki payının artırılması hem ülkelerin dışa bağımlılığının azaltılması hem de yeni istihdam sahaları 
açılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Sektörün büyümesinin önündeki en büyük engel finansman 
konusudur. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde bu sorunun aşılması için pek çok yöntem geliştirilmiştir. 
Türkiye’de de finansman yöntemleri kaynaklarına göre çeşitlilik arz ediyor olsa da henüz beklenen seviyeye 
getirilememiştir. Ülkemizde ihtiyaç durumunda başvurulan tarımsal finansman kaynakları; devletin sağlamış 
olduğu teşvik ve hibeler, uluslararası kurum ve kuruluşların sunduğu tarımsal hibeler, tarım sigortaları, tarım 
borsalarından sağlanan avantajlar, factoring işlemleri vb. finansal yöntemlerdir. Tarımda dış kaynak denildiği 
zaman akla ilk gelen yöntemlerden biri tarımsal kredileridir. Birçok ülkelerde ticari kredi olarak sınıflandırılan 
tarımsal krediler Türk bankacılık sektöründe tarım bankacılığı başlığı altında ele alınmaktadır. Türkiye’de 
tarımsal kredi büyük oranda Ziraat Bankası tekelinde olsa da son yıllarda tarımsal bankacılıkla özdeşleşen 
diğer özel bankalar da bu sektörde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Tarımsal bankacılık faaliyetlerindeki artış 
ve çeşitlilik, tarımsal finansmanda yeni yöntemlerin gelişmesine ve tarım sektörünün finansman eksikliğinin 
çözülmesi yolunda önemli adımlar atılmasına katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Banka, tarımsal finansman, tarım bankacılığı
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TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARINA YÖNELİK GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER

Yener ATASEVEN

Türkiye

Öz: Tarım sektörü gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan tüm ülkeler için önem taşımaktadır. Bu önem 
tarımın kendine has özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Tarım sektörü bir ülkeye istihdam, ürün ve piyasa, 
sermaye ve döviz açılarından katkı sağladığı gibi devlet bütçesine de denge getirebilmesi bakımından 
önemlidir. Bunların yanında, tarım politikası denildiğinde genellikle tarımsal destekleme politikaları akla 
gelmektedir. Ancak; desteklemelerin dışında tarım politikası konularının içerisinde tarımsal çevre, kırsal 
kalkınma, tarımsal yayım, tarım hukuku, kooperatifçilik, AR-GE vs. gibi diğer ilgi alanları da yer almaktadır. 
Bu çalışma, literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır ve Türkiye’de tarım politikaları özelinde güncel gelişmelerin 
incelenmesi amacıyla ilgili literatürler, yayınlar, veri tabanları ve internet kaynakları kullanılmıştır. Yöntem 
olarak ise incelenen kaynakların yorumlanması, çeşitli açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesi yoluna 
gidilmiştir. Çalışma neticesinde, Türkiye’de güncel olarak 3 önemli konunun gündemde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bunlar tarımsal yapı, tarımsal destekleme politikaları ve 3. Tarım Şurası’dır.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal yapı, tarım politikası, tarımsal desteklemeler, Türkiye
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FARKLI PH’ YA SAHİP TOPRAKLARDA ÇÖP KOMPOSTUNUN BAZI TOPRAK 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Orhan YÜKSEL, Volkan ATAV

Öz: Günümüzde belediye katı atıklarının bertaraf yöntemleri farklılık göstermektedir. Genel olarak 
geri dönüştürülebilen materyallerin ayıklanmasından sonra, geriye kalan organik kökenli materyallerin 
kompostlanması en çok tercih edilen yöntemdir. Böylece hem organik çöplerin miktarı azalmakta hem de 
organik madde ve besin elementlerince zengin bir toprak düzenleyici materyal elde edilmektedir. Saksı 
denemesi olarak yürütülen bu çalışmada, çöp kompostunun farklı pH’ya sahip topraklarda bazı toprak 
özelliklerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Deneme farklı pH ya sahip 3 toprak, 4 kompost dozu (0, 5, 
10, 15 t da-1/kuru ağırlık), 3 tekerrürlü olarak toplam 36 saksıdan oluşmaktadır. İnkübasyon süresinin sonunda 
saksılardan alınan toprak örneklerinde bazı kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre çöp kompostu uygulaması tüm topraklarda organik karbon, elektriksel iletkenlik (EC), kireç (CaCO3) 
içeriklerini attırırken hacim ağırlığı değerlerini düşürmüştür. Çöp kompostunun bu toprak özellikleri üzerine 
olan etkileri istatistiki olarak da önemli bulunmuştur. Topraklara uygulanan çöp kompostu toprakların organik 
karbon içeriklerini asit topraklarda yaklaşık 3, diğer topraklarda ise 2 kat arttırmıştır. Çöp kompostu pH’yı 
sadece asit topraklarda önemli düzeyde arttırmıştır. Toprakların tuz miktarları sınır değerleri aşmasa da 
kompost uygulaması toprakların tuz içeriklerini önemli düzeyde arttırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çöp 
kompostu yüksek organik madde içeriği nedeni ile toprak düzenleyicisi olabilecek bir materyaldir ve tarım 
topraklarında organik madde kaynağı olarak kullanımı teşvik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çöp Kompostu, Toprak Özellikleri, pH, Organik Karbon 
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THE EFFECT OF COAT COLOUR ON RACE PERFORMANCE IN THOROUGHBRED HORSES 

Afşin KOCAKAYA, Ceyhan ÖZBEYAZ

Öz: Since the beginning of the domestication of the horse, they used; as food supply, for transportation, in 
battlefields, in agriculture and at trading. In modern days they have been used in hippotherapy, in scientific 
researches and they have been used as sport horses. Folk wisdom mention that Chestnut horses are better than 
the other horses and a few early studies reported that Chestnut horse had better race performance in long-
distance than Bay horse. Recent studies indicate that race performance not affected by coat colour. A new 
publication which published in 2018 reports that potential regulatory regions near some genes may control 
both race performance and coat colour. Aim of this study was to investigate the effect of coat colour on 
race performance in Thoroughbred horse. The data of the last three race records of 95 Thoroughbred horses 
collected as the race performance. The effects of coat colour on race performance were analysed by using the 
t-test. The means of rankings and speed (m/s) were 6.8 and 15.5; 7.5 and 15.4; 7.8 and 15.3 for the 1st; the 
2nd and the 3rd race for Bay Horses, respectively. And, the means of rankings and racing time were 6.4 and 
15.4; 5.6 and 15.5; 6.7 and 15.1 for the 1st; the 2nd and the 3rd race for Chestnut Horses, respectively. Bay 
horses, were slower than Chestnut Horses. In conclusion, race performance was not affected by coat colour. 
Additionally, genetic studies should be conducted to understand the relationship between coat colour and race 
performance. 
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NATIVE DOGS OF TURKEY

Afşin KOCAKAYA, Fatih ATASOY

Turkey, which dates back to ancient times, is rich in animal genetic resources with broad geographical location 
and terrain. Dogs constitute an important part of these gene resources. Dog breeds can be classified as follows 
in Turkey; Endemic breeds that are ancient mastiff-type huge dogs, the other breeds that coming to Anatolia 
with migration like, the Kangal is the most known as the best sheep flock guard dog all over the World and the 
Akbaş is the second most known as sheep flock guard dog around the world, some dog genotypes obtained 
by selection or gene mutation like, the Malaklı is not dated back ancient times but it consists of dogs that are 
selected by looking for their strong, courageous and aggressive characteristics by mating their Kangal dogs 
with mastiff-type dogs, also there are some breeds originally has external origin but raised for a long time in 
Turkey affected with the environment, selected and crossbred ones, which gains different morphological and 
genetic traits and became a native dog breeds like Zağar and Tarsus Çatal Burun, except those; dogs with a 
foreign origin but not scientifically defined like Kars dog and other shepherd dogs. In this paper, information 
about Turkey’s domestic dogs was reviewed. 
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NATIVE DOGS OF TURKEY

Afşin KOCAKAYA, Fatih ATASOY

Turkey, which dates back to ancient times, is rich in animal genetic resources with broad geographical location 
and terrain. Dogs constitute an important part of these gene resources. Dog breeds can be classified as follows 
in Turkey; Endemic breeds that are ancient mastiff-type huge dogs, the other breeds that coming to Anatolia 
with migration like, the Kangal is the most known as the best sheep flock guard dog all over the World and the 
Akbaş is the second most known as sheep flock guard dog around the world, some dog genotypes obtained 
by selection or gene mutation like, the Malaklı is not dated back ancient times but it consists of dogs that are 
selected by looking for their strong, courageous and aggressive characteristics by mating their Kangal dogs 
with mastiff-type dogs, also there are some breeds originally has external origin but raised for a long time in 
Turkey affected with the environment, selected and crossbred ones, which gains different morphological and 
genetic traits and became a native dog breeds like Zağar and Tarsus Çatal Burun, except those; dogs with a 
foreign origin but not scientifically defined like Kars dog and other shepherd dogs. In this paper, information 
about Turkey’s domestic dogs was reviewed. 
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ORMAN VARLIKLARININ EKONOMİK DEĞERLEMESİ

Alper DEMİRBUGAN

Öz: Ormanların ekonomik değerlemesi ‘ekosistem servisleri değerleme’ kapsamında ele alınabilir. Ekosistem 
en genel anlamda çeşitli organizmalarla, onların cansız çevrelerinin oluşturduğu ve bir bütün olarak ele 
alınabilen birim olarak tanımlanabilir. Ekosistem servisleri ise ekosistemden kaynaklanan ve toplumsal refah 
için gerekli olan materyal ve enerji akımlarından oluşan faydalardır. Çeşitli boyutlardaki orman varlıkları 
ekosistem oluşturur ve toplumsal fayda sağlarlar. Odun, kereste ve su sağlanması, değişik türler için habitat 
oluşturması ve karbon depolama bu faydalar için tipik örnek oluşturur. Piyasa ve piyasa dışı mal ve hizmetler 
için ortak ölçü birimlerini kullanan Toplam Ekonomik Değer Yaklaşımı (TED) orman ekosistem servislerinin 
parasal olarak karşılaştırılmasını sağlar. Orman varlığının toplam ekonomik değeri kullanım ve kullanım dışı 
değerlerden oluşur. Kullanım değeri doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki grupta ayrımlaşır. Tomruk ve bal üretimi 
doğrudan kullanıma karbon depolama ise dolaylı kullanıma örnek olarak verilebilir. Biyoçeşitlilik ise kullanım 
dışı değere konu olur. Orman ekosisteminden sağlanan toplam sosyal faydanın maksimize edilebilmesi için 
ekosistem servislerinin uygun biçimde tahsisi ve değerlemesi gerekmektedir. Orman ekosistem servislerinin 
toplam ekonomik değerleme yaklaşımıyla değerlendirilmesi sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada önce ekosistem değerleme yaklaşımı ve ekonomik değerleme yöntemleri kuramsal bir çerçevede ele 
alınmakta daha sonra konu Yıldızdağı orman sahasına uygulanmaktadır. Yıldızdağı ormanları için doğrudan ve 
dolaylı faydalar tahmin edilmiştir. En yüksek fayda karbon depolama kapasitesinden sağlanmaktadır. Toplam 
ekosistem faydası içindeki payı %98 düzeyindedir. 
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KÖMÜR SAHALARININ REHABİLİTASYONU

Alper DEMİRBUGAN

Öz: Kömür sahalarının rehabilitasyonu sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah kapsamında ele alınabilir. 
Sürdürülebilir madencilik en genel anlamda madencilik faaliyetlerinin ekonomik etkinlik, çevresel ve sosyal 
açılardan kabul edilebilirlik sağlanabilecek biçimde geliştirilmesi ve tamamlanması olarak tanımlanabilir. 
Maden sahalarının rehabilitasyonu ile madencilik çevrimi boyunca bozulan ekosistem servislerinin yeniden 
işlerlik kazandırılması ve verimli biçimlere dönüştürülmesi amaçlanır.Kömür ocakları çevresel varlıklar 
üzerinde önemli etkiye sahiptir. Madencilik faaliyeti sırasında arazi formları ve ekosistem servisleri bozulmaya 
uğrar. Kömür sahalarının rehabilitasyonu ile arama, işletme, yıkama ve kapatma gibi aşamalardan oluşan 
madencilik çevrimi boyunca bozulan ekosistem servislerinin yeniden işlerlik kazandırılması ve verimli 
biçimlere dönüştürülmesi amaçlanır. Rehabilitasyon uygulamasıyla madencilik çevrimi boyunca yeniden oluşan 
ekosistem servislerinden ve nihai kullanım biçiminden sağlanan toplumsal fayda akımları sürekli artış gösterir. 
Olumsuz çevresel etkilerin minimize edilmesinin yanı sıra mümkün olduğunca yüksek düzeyde çevresel aktif 
ve ekosistem faydası yaratılmaktadır. Kömür madenciliği zaman boyutu içinde sınırlı bir faaliyettir. Buna 
karşın rehabilitasyon faaliyeti ile çevresel, ekonomik ve sosyal faydanın, kapanmadan sonraki dönemde 
de sürdürülmesi sağlanır. Dolayısıyla, kömür sahalarının rehabilitasyonu toplumsal kaynakların dönem içi 
ve dönemler arasında etkin dağılımı açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada önce kömür sahalarının 
rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kalkınma kavramları kuramsal olarak ele alınmaktadır. Daha sonra konuya 
ilişkin dünyadan ve Türkiyeden örnekler incelenmektedir. Uygulama örneklerini Almanyadaki Lusatia kömür 
bölgesi ve Türkiyede Soma linyit havzası oluşturmaktadır. 
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PEYZAJ PLANLAMA AÇISINDAN KARTAL İLÇESİ TOPLANMA ALANLARI VE 
YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Barbaros CİGA

Öz: Alp - Himalaya deprem kuşağında bulunmasından dolayı ülkemizde tarih boyunca çeşitli zamanlarda 
yıkıcı etkilere sebep olan afetlerin başında deprem gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara 
Denizi’nden geçen kısımlarda oluşabilecek kırılmalarla gerçekleşebilecek depremin İstanbul’un güney 
kısımları ve daha geniş alanları etkileyeceği düşünülmektedir. 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 
5,8 büyüklüğündeki deprem ile tekrar gündeme gelen olası İstanbul depremi ile deprem risk analizleri için 
daha gerçekçi verilerin elde edilebilmesi, şehir planlama ve peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda toplanma 
alanları ve yeterliliklerinin en kısa sürede bilinmesi elzem hale gelmiştir. Bu çalışma; mahalle ölçeğinde 
deprem risk analizinin peyzaj planlama ilkeleri bakımından değerlendirilmesiyle Kartal İlçesi örneğinde 
gerçekleştirilmiştir. Plansız yapılar ve uygunsuzluk içeren yerleşim alanları seçimleri sonucunda İstanbul’da 
deprem riskinin arttığı görülmektedir. Bu durum afet yönetimi öncelikli konu haline getirmiştir. Afet yönetiminin 
hazırlık ve zarar azaltma aşamalarında önemli yer kaplayan toplanma alanları deprem esnası ve deprem sonrası 
aşamada insanların konumlandığı alanlar olduğu için belirli kriterlere göre tasarlanması ve planlanması önem 
arz etmektedir. Çalışmada; doğal ve kültürel veriler analiz edilmiş ve mahalle bazında deprem risk analizinin 
oluşturulmasında kullanılmıştır. 15 farklı verinin ağırlıklı çakıştırılması ile oluşturulan deprem riski haritası 
sonucunda deprem riskinin en yüksek olduğu mahalle olarak ortaya çıkan Orhantepe Mahallesi’nde bulunan 
toplanma alanlarının yeterlilikleri çeşitli kriterler ölçeğinde değerlendirilmiştir. 
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BESLENME ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR MODEL ORGANİZMA: DROSOPHİLA 
MELANOGASTER

Duygu AĞAGÜNDÜZ

Öz: Drosophila melanogaster (meyve sineği) son yıllarda beslenme, genetik ve biyolojik araştırmalarda sıklıkla 
kullanılmaya başlanmıştır. Memeli türleri ile birçok morfolojik ve anatomik benzerlikler içermesi Drosophila 
melanogaster’ın deneysel müdahale çalışmalarında yaygın kullanımına neden olmaktadır. Organizma olarak 
daha basit ve küçük boyutta olmasına rağmen bu sinek türü memelilerdeki kalp, akciğer, böbrek, karaciğer 
bağırsak ve gonadlara benzer fonksiyonları olan organ sistemlerine sahiptir. Ayrıca memelilere benzer merkezi 
ve periferal sinir sistemleri ve bu sistemlerin eşlik ettiği nöroendokrin süreçler bulunmaktadır.Drosophila 
melanogaster’ın genlerinin yaklaşık %60’ı memeli organizması ile ortologdur.Bu nedenle metabolik ve sinyal 
yolakları da memeli organizmasına benzemektedir. Özellikle de besin ögesi değişimlerinin neden olduğu 
metabolik ve sinyal yolak uyarımları hususunda önemli benzerlikler bulunmaktadır.Ayrıca memeli türlerinde 
olduğu gibi dişi ve erkek cinsiyetlerinde adipoz doku dağılımı başta olmak üzere vücut komposizyonu 
farklılıkları da bulunmaktadır.Memeli organizmasına olan benzerliklerin yanı sıra Drosophila melanogaster’ın 
üretiminin kolay olması, kapsamlı ekipmana ihtiyaç duyulmaması ve nispeten ucuz olması da diğer model 
sistemlere kıyasla popülerliğinin artmasındaki diğer nedenlerdir. Drosophila melanogaster’ın yaşam süresinin 
kısmen kısa olması(70-80 gün) özellikle yaşlılık ve yaşam süresi/döngüsü çalışmalarında bu organizmayı ilgi 
çekici hale getirmektedir. Bu nedenlerle son zamanlarda özellikle beslenme, obezite, mikrobiyata, nutrigenetik 
ve nutrigenomik ile yaşlılık çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda bu model organizma kullanılmakta ve 
gün geçtikçe de kullanım sıklığının artış göstereceği ön görülmektedir. 
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REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION (ET0) ANALYSIS OF KARS STATION BY USING FAO 
PENMAN-MONTEITH AND TURC METHOD

Emre TOPÇU

Evapotranspiration is the combination of soil evaporation and crop transpiration. Evapotranspiration is the 
part of the water cycle and critical parameter for the water management and planning. Considering increasing 
population of earth, evapotranspiration becomes more important. The aim of this study is to calculate the 
reference evapotranspiration (ET0) by using FAO Penman-Monteith and Turc method at Kars station located 
in northeastern of Turkey. Monthly minimum temperature, monthly maximum temperature, monthly average 
dewpoint temperature, monthly minimum relative humidity, monthly maximum relative humidity, monthly 
average relative humidity, monthly average wind speed, monthly average solar radiation and sunshine duration 
were used as data for the period 2014-2017. ET0 values seen in all months for two different methods are 
tabulated. Avarage ET0 values obtained from Turc and FAO Penman-Monteith methods are charted. The 
highest ET0 for Penman method was seen in September 2017 (9.7 mm/day) while the highest ET0 for Turc 
method was seen in July 2017 (4.8 mm/day) compared to years 2014, 2015 and 2016. Discrepancies between 
two methods are charted to see the changes of ET0 It is concluded that ET0 values obtained from temperature-
based Turc method are lower than FAO Penman-Monteith values by reason of Kars province is located in the 
coldest part of Turkey. 
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A REVIEW OF GENETIC STUDIES IN TURKISH NATIVE CATTLE BREEDS

Erva ESER

Many factors such as changing world conditions, population growth, new pathogenic microorganisms and the 
reduction of agricultural land comes with the demand for healthy food needs. In addition, breeding activities 
have been focused on increasing productivity especially in livestock. Disease resistance and adaptation abilities 
of native breeds make them more important on genetic improvement studies. Biotechnological methods have 
been utilized for improvement studies. The most prominent of these studies are in the field of genetics. That 
is used for the improvement and determination of yield characteristics of native breeds. Genetic studies at 
the molecular level have addressed specific points and focused on the desired trait to be developed within 
the scope of breeding. PCR (Polymerase Chain Reaction) and STR (Short Tandem Repeat) methods were 
used for the improvement and determination of yield characteristics of native breeds. Gene polymorphism 
studies are examining genetic differences and relationships among genes. STR Marker researches focus on, 
relationship with gene relatedness of a specific trait. Thus, STR allows the compatibility of the populations 
with geographical areas, genetic characterization and suitability for identification studies are investigated. As a 
result, both gene polymorphism and STR Marker studies have shown the importance of the use of biotechnology 
in animal breeding. This review focuses on the genetic studies with using PCR and STR Marker methods in 
Turkish native cattle breeds; Yerli Kara (Native Black, NB), Boz Irk (Grey cattle), Güney Anadolu Kırmızısı 
(South Anatolian Red, SAR), Doğu Anadolu Kırmızısı (East Anatolian Red, EAR), Yerli Güney Sarısı(Native 
South Yellow, NSY) and Zavot. 

Anahtar Kelimeler: Native cattle, Improvement, Genetic, STR Marker, PCR 
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TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARET PROJEKSİYONLARI

Esra KAPLAN, Kaan KAPLAN, Halil KIZILASLAN

Öz: Bitkisel bir tekstil hammaddesi olan pamuk birçok sanayi sektörünün ham maddesi olmasından dolayı 
katma değeri çok yüksek bir bitki olduğu bilinmektedir. Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC) 
verilerine göre; 2013/14 üretim dönemi ile 2017/18 sezonu arasında dünyada ortalama 32,1 (32.115) milyon 
hektar alanda pamuk üretimi yapılmış olup son dönemde ekim alanlarında yaşanan daralma 2017/18 sezonu 
ile son bulmuştur. 2017/18 sezonunda pamuk ekimi yapılan 33 milyon hektar alanın % 37’si Hindistan’dadır. 
Ekim alanlarının genişliğinde Hindistan’ı, ABD, Çin, Pakistan ve Özbekistan izlemektedir. Türkiye pamuk 
ekim alanı açısından 9’uncu sırada yer almaktadır. 2017/18 sezonunda ICAC verilerine göre Türkiye pamuk 
veriminde üçüncü sıraya yükselmiştir. TÜİK verilerine göre ise aynı sezonda verim 1800 kg/ha olup bu verilere 
göre ülkemiz lif pamuk veriminde dünyada ikinci sırada bulunmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 80 milyon ton 
olan bitkisel üretimin %17,3 ünü endüstri bitkileri oluşturmaktadır. Endüstri bitkileri içinde pamuk, son yirmi 
yılda ortalama 700.000 ton üretimiyle imalat sanayine önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Dünyada pamuk 
üreten ülkeler arasında ise Türkiye, ilk on içinde yer almaktadır. Pamuğun tarımsal ve endüstriyel önem dikkate 
alındığında; pamuk üreticisinin satın alma gücündeki değişimleri analiz etmek çalışmanın esas amacıdır. 
Çalışma 1992-2018 yılını içeren yirmi altı yıllık bir zaman serisini kapsamaktadır. Çalışma kapsamına pamuk 
üretim alanı, üretim miktarı ve dış ticareti ele alınmıştır. Bu doğrultuda, ele alınan değişkenlere trend analizi 
uygulanmış, geleceğe yönelik projeksiyonlar ile değerlendirmeler yapılmıştır. 
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BIOCLIMATIC FACTORS IN LOCALITIES OF MAJOR CROP SPECIES IN TURKEY

Fatih FAZLIOĞLU

In this study, potential relationships between fluctuating bioclimatic factors and crop species occurrences in 
Turkey were analyzed within the context of climate change through years. Occurrence data of major crop 
species were extracted from the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) that is the largest biodiversity 
database worldwide. After a preliminary examination and removal of erroneous records, a total of 25,652 
occurrences in Turkey were analyzed. Plant samples identified at the species level and recorded more than 
100 times were selected. In the final version of the dataset comprised of 22 species belonging to five genera 
(Aegilops, Avena, Hordeum, Secale, and Triticum) in the family Poaceae throughout Turkey. Later, four 
key bioclimatic factors including frost day frequency (days), potential evapotranspiration (mm per day), 
precipitation (mm per month), and daily mean temperature (°C) were selected. Extracted values of these 
bioclimatic factors in species localities between 1970 and 2019 were analyzed using the Climatic Research 
Unit (CRU) high-resolution raster files on QGIS software version 3.8. Recent climate change effects were 
apparent in all factors. Since the 70s, frost day frequency in the localities of crops has decreased by 11% in 
the last decade. Moreover, mean temperature and precipitation has increased by 1.3°C (11%) and 2.8 mm per 
month (6%), respectively. Potential evapotranspiration has also slightly increased by 5%. The results of this 
study can contribute to species distribution models analyzing how crop species in Turkey can be affected by 
climate change and how the effects of changing climatic conditions can be mitigated in the future. 

Anahtar Kelimeler: Climate Change, Geographic Data, Species Occurrence, Poaceae 
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ADIYAMAN KOŞULLARINDA BAZI KURUTMALIK İNCİR ÇEŞİT VE GENOTİPLERİNİN 
BAZI KURU MEYVE KALİTE ÖZELLİKLERİ

Fırat Ege KARAAT

Öz: İncir, kendine has dokusu, lezzet ve aroması ile hem yaş hem de kuru olarak sevilerek tüketilen, zengin 
besin içeriği ile tercih edilen bir meyve türüdür. Dünyada özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda 
dağılım gösteren incir, geniş bir genetik çeşitlilik göstermektedir. İncirin anavatan sınırları içerisinde yer alan 
ülkemizde de doğal yayılım alanlarında gerek yaş gerekse de kurutmalık olarak tüketilebilecek farklı özelliklere 
sahip incir genotipleri yer almaktadır. Nitekim ülkemiz kurutmalık incir üretiminde de yüksek kaliteli yerel 
incir çeşitleri ve uygun ikliminin de yardımıyla birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde kurutmalık incir 
üretiminin tamamına yakını Aydın ili ve çevresinde yapılmakta, bu üretimlerde ağırlıklı olarak Sarılop çeşidi 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada üç farklı yerel incir genotipi ile Sarılop çeşidine ait ağaçlardan örneklenen 
meyve numuneleri Adıyaman’ın Tut ilçesinde aynı koşullarda kurutularak kuru incir kalitesi açısından 
karşılaştırılmıştır. Bu amaçla kurutulan meyve numunelerinde; meyve ağırlığı, meyve boyutları, kabuk 
kalınlığı, kabuk ve iç meyve rengi ile yeme kalitesi karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde 
kuru meyve ağırlığının 33.8 ile 60.4 g arasında, kabuk kalınlığının ise 0.87 ile 1.23 mm arasında değiştiği 
görülmüştür. Sarılop inciri ile kıyaslandığında bazı yerel incir genotiplerinde daha ince kabuklu ve daha açık 
renkli kuru incir meyveleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda Adıyaman’ın Tut ilçesinde de kaliteli incir 
üretimi yapılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Adıyaman, İncir, Kurutma, Meyve Kalitesi 
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OCCURENCE OF MICROFUNGI ON SARCOPHAGUS WITH CLINEA

Hacer SERT

Antalya province, Manavgat district, Side neighborhood, 75 km from the city center. 8 km from the town 
center. Away. The ancient city is 400 m in the northeast-southwest direction. wide, 1 km. It is located on a 
peninsula in length. Side Museum; In the ancient city of Side, M.S. It was dated to the 2nd century BC and 
dated to M.S. It is located in an ancient bathhouse (Agora Bath) which has survived to the present day with 
the additions and changes in the 5th - 6th centuries. In the garden of the museum, there are grave inscriptions 
from the Seljuk Period, inscriptions, friezes from the Roman Period, sarcophagi, column bases and columns, 
mosaic fragments, busts and statues. Sarcophagus with Clinea is one of the most popular works in the Side 
Museum (Antalya, Turkey). In addition to the degradation of the aesthetic appearance, pits, blisters, ruptures 
and breaks were observed on Sarcophagus. Historical monuments, our cultural heritage, are exposed to many 
biological, physical and chemical threats. When biological factors, which have not been detected for many 
years, are examined, it is revealed that especially birds, lichens, bacteria and micro-fungi pose a serious threat 
to our historical monuments. As a result of the morphological and molecular genetic investigations, many 
microfungi species were identified on sarcophagus. The species of the genera Sarcinomyces, Coniosporium, 
Capnobotryella, Exophiala and Trimmatostroma form small black colonies on stone. 

Anahtar Kelimeler: Sarcophagus, Fungi, Deterioration, Side 
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ECOLOGICAL TOURISM POTENTIAL OF SARILAR NEIGHBORHOOD (MANAVGAT, 
ANTALYA, TURKEY)

Hacer SERT

Our country has a great tourism potential with its priceless cultural treasures from various civilizations, natural 
beauties and climate differences found in very few countries of the world. Turkey, mountains, springs, caves, 
rivers, lakes, constitute a broad range of thermal tourism resources. In parallel with the rapid economic, 
political and technological developments in the world, a significant change has been observed in tourism 
consumption patterns in recent years. Participation in luxury tourism movements gradually decreases and there 
is a tendency to move away from the usual tourism centers that come to this level of satisfaction. New types 
of tourist expectations, which have become more evident over time, are summarized as an active holiday in 
pristine and clean surroundings in facilities not exaggerated with nature away from the sea, sand and the sun. 
Therefore, changes in both the tourist profile and consumption patterns lead to the formation of the concept 
of ecological tourism en which envisages the use of the natural, cultural environment within the balance of 
protection and use. Tourism of Turkey is very important to have a place in and around Manavgat bed capacity is 
no longer reached saturation and is known primarily in the forefront of alternative tourism resources, including 
ecological tourism. Sarılar neighborhood is one of the first cities to come to mind when tourism is mentioned 
in our country. The world-renowned Manavgat Waterfalls also offer an excellent environment for ecological 
tourism with its rich flora and fauna and natural beauty. In this study, the ecological tourism potential of Sarılar 
neighborhood is emphasized. 

Anahtar Kelimeler: Ecology, Tourism, Sarılar, Manavgat; Antalya, Turkey 
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TÜRKİYE BAKLAGİL ÜRETİMİ VE FİYAT EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

Kaan KAPLAN, Halil KIZILASLAN, Nuray KIZILASLAN

Öz: Dünyada tarıma elverişli olmayan bölgeler haricinde diğer tüm bölgelerde yetişebilen baklagiller 
familyasındaki tüm bitkiler tek yıllık ve çok yıllık olmak üzere on iki bin türü kapsamaktadır. Bu türlerden 
sadece iki yüz türün zirai üretimi yapılmakta ve yemeklik olarak fasulye, nohut, mercimek, bakla, börülce ve 
bezelye kullanılmaktadır. Türkiye’de de yemeklik tane baklagiller içerisinde üretim miktarı yüksek olan ürünler 
sırasıyla nohut, mercimek, fasulye, bakla, bezelye ve börülcedir. Yemeklik baklagiller arasında en fazla üretim 
miktarı olan nohutun üretim miktarı 2018 yılı itibariyle 630000 ton iken, en az üretimi bulunan börülcenin 1443 
tondur. Ayrıca Türkiye dünyada önemli üretici ve ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadır. İhracat kalemleri 
arasında yer alan nohut ve mercimek ürünlerinde Türkiye nohut ihracatında dünyada üçüncü sırada, mercimek 
ihracatında ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de yemeklik tane baklagil türlerinin üretimine uygun farklı 
ekolojik koşulları içeren bölgeler bulunmaktadır. Tüm bu üretim potansiyeli ve ihracatçı ülkeler arasındaki 
konum değerlendirildiğinde baklagil üretimi ve ticareti Türkiye açısından önem arz etmektedir. Türkiye’de 
yemeklik tane baklagillerin üretiminde farklı tarımsal politikalar ve üretim yöntemlerinin farklılıkları sebebiyle 
yıllar itibariyle farklı üretim alanları ve üretim miktarları oluşmuştur. Bu çalışmada, yemeklik baklagillerin 
2010 ila 2018 yılları arasındaki üretim ve fiyat araştırması yapılarak veriler üzerinden yapılacak analizler ile 
mevcut durumun ortaya konulması, mevcut üretim potansiyelinin daha etkin kullanılması ve ileriye dönük 
birtakım projeksiyonların oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Baklagil, Üretim, Fiyat, İndeks 
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PREDICTION O F CHERRY TOMATO FRUIT COLOR USING FT-NIR SPECTROSCOPY 

M. Burak BÜYÜKCAN, Aysun İĞDECİ, İsmail KAVDIR

Cherry tomato, which has been a must-have product in both summer and winter, is in competition with other 
crops with also its price. Therefore, measuring and predicting tomato quality non-destructively has been gaining 
interest together with the developments in automated classification systems. Non-destructive sensing systems 
applied one by one on each agricultural product have been providing enormous advantages by providing a 
whole quality prediction including inner and outer properties of the product. In this study, cherry tomato fruit 
color has been aimed to be predicted using FT-NIR spectroscopy measurements. For this purpose, it was aimed 
to predict fruit color properties of cherry tomatoes using FT-NIR spectroscopy in this study. First of all, FT-
NIR spectrums of cherry tomatoes, which were grown in a green house and harvested at 6 different maturity 
stages, were taken using a FT-NIR spectrometer (Bruker Optik, GmbH, Ettlingen, Germany). After spectrum 
measurements, colors of the tomatoes were measured in L*a*b* color space using Minolta CR-400 (Konica 
Minolta Sensing, Osaka, Japan) equipment. In addition to L*a*b* color values measured, chroma and hue were 
also calculated using a* and b* values. Later on, prediction models were developed between measured FT-NIR 
spectrums and color values (L*, a*, b*, Chroma and Hue) using partial least squares (PLS) method and OPUS 
(Bruker Optik, GmbH, Ettlingen, Germany) software. In the result, color values were able to be predicted with 
high coefficients of determination using FT-NIR spectroscopic readings. A high coefficient of determination in 
predicting L* color value was obtained; it was 0.90 (RMSEP= 2.41) for validation data group while it was 0.92 
(RMSEC= 2.17) for calibration data group. After the L* color value, the highest coefficient of determination 
was obtained for predicting a* color value; coefficient of determination obtained in predicting a* color value 
was 0.81 (RMSEP=4.21) for validation data group while it was 0.83 (RMSEC=4.02) for calibration data group. 
On the other hand, chroma and hue, which were calculated using a* ve b* color values, were also predicted 
with high coefficients of determination; in this stage, while Hue color value was predicted with a coefficient 
of determination of 0.72 (RMSEP= 0.31) in validation, it was predicted with R2=0.81 (RMSEC= 0.25) in 
calibration stage. Chroma, on the other hand, was predicted with R2=0.71 (RMSEP= 2.47) in validation while 
it was predicted with R2=0.81 (RMSEC= 2.19) in calibration. Although prediction results for b* color value 
was the lowest (R2=0.64, RMSEP= 3.33 for validation and, R2=0.79, RMSEC= 2.58 for calibration), it can 
still be assumed as a good model as the good PLS prediction results for agricultural applications can be as 
low as the results obtained for this application. As a result, successful prediction models were obtained in 
predicting color values of cherry tomatoes using FT-NIR reflectance spectroscopy measurements. 

Anahtar Kelimeler: FT-NIR Reflectance Spectroscopy, PLS Analysis, Cherry Tomato, L*a*b* Color Values
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KENTSEL YAYILMANIN SU HAVZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ; 
BÜYÜKÇEKMECE HAVZASI ÖRNEĞİ

Merve ÇATAL, Mustafa VAR

Öz: Sanayileşmenin etkisiyle son yüzyılda kentlerin pek çok yönden artan cazibesi ve tarımda iş gücüne olan 
ihtiyacın azalması, kırdan kente göçün ivme kazandığı yeni bir dönemin başlamasına ve kentlerin yükselen bir 
trend olmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu süreç, kent merkezlerinin belli bir doygunluğa ulaşmasını ve kent 
merkezinde yaşayan insanların yaşanabilecek daha iyi bir alan bulmak için kentin çeperlerine yerleşmesini 
tetiklemiştir. Böylece yığılma kent merkezlerinden kentin çeperlerine doğru yayılma göstermiştir. Bu durum 
kent ekosistemi içinde önemli bir yer kaplayan su havzaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. İstanbul gibi nüfusu 
sürekli artan metropollerin en önemli doğal kaynaklardan biri olan su kaynaklarının, yönetimi ve korunarak 
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile İstanbul’un, su kapasitesi yönünden 3. büyük gölünü 
barındıran Büyükçekmece Su Toplama Havzası, çalışma alanı seçilerek kentsel yayılmanın havza üzerindeki 
etkisi ve koruma alanlarında ki kentsel büyüme eğilimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
Büyükçekmece Havzasının 1990, 2000, 2012 ve 2018 yıllarına ait arazi kullanım haritaları ArcGIS 10.4.1 
ortamında oluşturulmuş, arazi desenindeki değişimler ve yönelimler tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına 
göre, havza içerisinde ki kentsel alan, sanayi ve maden alanlarının arttığı, kentsel dokunun havzadan geçen TEM 
ve D100 Otoyolları çevresinde parçacıl halde yayılım gösterdiği görülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçlarının, 
su havzalarının sürdürülebilir gelişmesi için yapılacak planlamalarda referans olması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yayılma, Su Havzası, Koruma-Kullanma Dengesi, Büyükçekmece 
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BELEDİYELERİN ÇEVRESEL ALTYAPI YATIRIMLARINDA YAŞANAN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜM OLARAK SUKAP ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ

Musa RAHMANLAR, İzzet ARI

Öz: Türkiye’de çevresel altyapı yatırımlarının büyük bir kısmını içme suyu, kanalizasyon, içme suyu arıtma 
ve atık su arıtma tesisleri oluşturmaktadır. Bu çevresel altyapı tesisleri hem temel ihtiyaç olan su ve sanitasyon 
hizmetlerinin yerine getirilmesi hem de doğal kaynakların, çevrenin ve ekosistemin korunması için gereklidir. 
Çevresel altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği için projelerin ilk yatırım maliyetleri, işletme maliyetleri ile 
cari harcamalarının iktisadi olması beklenmektedir. Başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin çevresel 
altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde mali kaynaklarının yetersiz olması projelerin hayata geçirilmesi ve 
sağlıklı uygulanmasındaki en büyük engel olduğu görülmektedir. Türkiye’de su ve kanalizasyon hizmetlerinin 
ana sorumluluğu belediyelerde bulunmaktadır. Su ve kanalizasyon projelerinin başlatılması ve işletilmesinde 
belediyelerin karşılaştığı en önemli sorun projelerin uygulanması için gerekli finansmana erişimdeki zorluklardır. 
Finansman sorunu yaşayan belediyeler altyapı projelerini hayata geçirememesi çevresel ve ekonomik zararları 
beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki su ve kanalizasyon altyapı projelerinin hayata 
geçirilmesi için 2011 yılından beri uygulanan SUKAP programının analiz edilmesi ve değerlendirilmesidir. 
Çalışma kapsamında, konunun birincil paydaşları olan belediyeler ve İlbank’ın SUKAP programını daha 
etkin hale getirilmesinde ve merkezi yönetimden hibe desteği sağlanarak yapılan projelerin mali açıdan 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, SUKAP deneyimlerine dayanılarak öneriler ortaya konulmuştur. SUKAP 
ile oluşan tecrübenin diğer çevresel altyapı projelerinin, yerel iklim değişikliği eylem planlarının ve yerel 
sürdürülebilir enerji projelerinin uygulanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Su ve Kanalizasyon, Çevre, Altyapı Finansmanı 
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YAŞLI NEHİR (MERİÇ) TERASLARI ÜZERİNDE YER ALAN BİR TOPRAK PROFİLİNİN 
ÖZELLİKLERİ

Orhan YÜKSEL, Hüseyin EKİNCİ

Öz: Bu çalışmada, Meriç nehrine yaklaşık 5,4 km uzaklıkta bulunan yaşlı alüviyal teraslar üzerinde oluşmuş 
bir toprak profilinin oluşumu ve özellikleri incelenmiştir. Profilden alınan toprak örneklerinde bazı fiziksel ve 
kimyasal toprak karakteristikleri belirlenmiştir. Ayrıca, toprak profilinin morfolojik özellikleri yanında, kalitatif 
detay kil analizleri ile bazı genetiksel ve kimyasal ayrışma oranları da incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre 
inceleme toprakları genellikle hafif asit ve nötr özelliktedir. Organik madde içerikleri genel olarak az ve çok az 
düzeydedir. Profilde tuzluluk sorunu bulunmamaktadır. Toprakların CaCO3 içerikleri %2,42 ile %0,12 arasında 
değişmektedir ve düşük, çok düşük düzeylerdedir. Katyon değiştirme kapasitesi (KDK) 30,55-45,83 cmol kg-1 
arasında değişmekte ve toprakların kil içeriklerine bağlı olarak artmaktadır. İncelenen toprak profilinde SiO2/
Al2O3 oranları alt katmanlara doğru azalmaktadır. Bu durum profilde bir kil illuviasyonunun varlığına işaret 
etmektedir. Profilde SiO2/Al2O3+Fe2O3+TiO2 oranı özellikle Bt2 horizonunda azalmaktadır. Profilde CaO 
oranı tüm horizonlarda %1’in üzerinde bulunmuştur. Bu sonuçlar tüm horizonlarda dekalsifikasyon işleminin 
devam ettiğini göstermektedir. Kimyasal Ayrışma İndeksi (CIA) değerleri 60,5-69,5 arasında değişmektedir. 
Bu değerlere göre profil toprakları az ayrışmış topraklar sınıfındadır. Kalitatif Detay Kil analizlerinde primer 
alümino silikat minerallerinin baskın olduğu saptanmıştır. Kalitatif Detay Kil analizleri ve tüm horizonlarda 
saptanan düşük Plajioklas Ayrışma İndeksi (PIA) değerleri bu profilde genel olarak ayrışma düzeyinin düşük 
olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meriç Nehri, Toprak Oluşumu, Ayrışma Oranları, Nehir Terası Teras 
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ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ VE PAZARLAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 
ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Osman KOMUT

Öz: Günümüzde odun dışı orman ürünlerinin (ODOÜ) kullanım alanları giderek genişlemekte ve bu ürünlere 
duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Ülkemizde ODOÜ’lerinden faydalanma, Orman Genel Müdürlüğünün 
(OGM) 302 Sayılı ODOÜ Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları Tebliğine göre yapılmaktadır. 
Bu bağlamda, devlet ve diğer özel ile tüzel kişilik mülkiyetindeki ormanlarından ODOÜ faydalanma OGM 
tarafından hazırlanan planlar dâhilinde yapılması esastır. Ancak, konu üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar 
halen geleneksel üretim yöntemlerinin yaygın kullanım alanı bulduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan, 
ODOÜ’lerin sağladığı gelir dolayısıyla ülke ekonomisi ve kırsal kalkınmada artan bir öneme sahip olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada, en önemli ilgi grupları arasında yer alan orman köylüleri ve ormancılık teşkilatı 
çalışanlarının odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasına ilişkin görüşlerinin irdelenmesi 
amaç olarak belirlenmiştir. Araştırmada, ormancılık teşkilatı çalışanları ve orman köylülerinden oluşan 
katılımcı grubuna yüz yüze görüşme esasına dayalı anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonuçları, her 
iki ilgi grubundaki katılımcıların da ODOÜ’lerin üretimi ve pazarlamasının orman köylüleri tarafından 
gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya koymuştur. Diğer yandan, ODOÜ’lere ilişkin ağırlıklı bir 
pazarlama kanalının henüz oluşmadığı anlaşılmıştır. Ancak, ormancılık teşkilatı çalışanlarının orman köylüsü 
ve ormancılık teşkilatı dışındaki grupların ODOÜ’lerden faydalanması hususunda olumsuz görüşlere sahip 
olduğu görülmüştür. Katılımcıların %66’sının ODOÜ üretiminin artırılması gerektiğini düşündüğü, %34’ünün 
ise ekolojik dengenin korunmasına yönelik endişelerinin bulunduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Odun Dışı Orman Ürünleri, Faydalanma, Üretim, Pazarlama 
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THE EVOLUATION OF GREEN UNIVERSITY RANKING- A CASE STUDY EGE UNIVERSITY, 
GREENMETRIC 2018

S. Tuğçe DAĞLIOĞLU, Simge SERTKAYA, Armağan KINAL, Melike BOR, Dinçer AYAZ

Universities are expected to be the leader of innovation centers for education, training, research and knowledge 
transfer on sustainable development. In this context, Ege University has an active role in “Green University” 
studies. Ege University has taken important steps towards becoming a Green University with the studies it has 
carried out in recent years and has become one of the universities that guide other universities of our country 
with this experience. In this study, it was based on the 6 titles (energy, water, infrastructure, wastes, education, 
transport) which are identified in GREENMETRIC. The necessary data were collected from the relevant 
departments of Ege University in the light of the Greenmetric Questionnaire Guideline. The questionnaire 
form was filled out by the collected data and sent to the ranking system. In 2018 ranking, Ege University 
scored 5075 points and ranked 287th in 719 universities. In 2018, the EU ranked 8th among the universities 
in Turkey. In the frame of specific subjects, it has scored 1075 in Building and Infrastructure, 650 in Energy 
and Climate Change, 900 in Waste, 300 in Water, 1200 in Transportation, and 950 in Education and Research. 
Ege University has achieved high scores especially in “Buildings and Infrastructure” and “Transportation”. 
Ege University achieved high scores especially in “Buildings and Infrastructure” and “Transportation”. It is 
interpreted that “Uni-bike” which was carried out within the scope of the “Pedestrian-Priority Green Campus 
in Ege” project, was effective in reducing vehicle traffic and increasing green spaces on campus. The results 
showed that the most critical points for Ege university were water and energy management plans. 

Anahtar Kelimeler: Green University, Sustainable Campus, Greenmetric 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSKLERİN AĞIRLIKLANDIRILMASI (ORMAN 
DEPOLARI ÖRNEĞİ)

Uğur ÇAKMAKLI, Ersin GÜNGÖR

Öz: Bu çalışmada, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından risklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve çok 
kriterli karar verme (ÇKKV) tekniklerinden biri olan, Ranking (Siralama) Tekniği ile karar elemanlarının 
ağırlıklandırılması (sıralanması) konusu ele alınmıştır. Ranking tekniğinde, risklere göreceli önem derecelerine 
göre, karar verici tarafından dokuz dereceli ölçeğe göre bir ağırlık verilir ve bu sayede riskler sıralanır. Bu 
nedenle Ranking, risklerin önceliklendirilmesi aşamasında önemli bir kullanım alanına sahiptir. Çalışma 
kapsamında örnek olarak, Türkiye tomruk yükleme ve istifleme yoğunluğu açısından ön sıralarda yer alan 
Karabük ili Yenice ilçesi orman depolarının İSG riskleri tanımlanması, sınıflandırılması ve ağırlıklandırılması 
ele alınmıştır. Konuyla ilgili yayınlar, ilgili kurumların ve kuruluşların kayıtları ve anket çalışması sonucu 
elde edilen veriler çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında İSG planlama ilkelerinin 
gözetildiği ve her bir orman deposunda risklerin ve önceliklerinin tanımlandığı ve üç aşamadan oluşan bir 
metodoloji izlenmiştir. İlk aşamada, Yenice ilçesindeki orman depolarında (Balıkısık, Kayadibi, Doksan ve 
Değirmenönü) karşılaşılabilecek riskler araştırılmış ve olası riskler ve alt riskler tanımlanmıştır. Risklerin 
tanımlanmasına yönelik ÇSGB tarafından geliştirilen “Orman Satış İstif Yerlerinde Boşaltma, Yükleme ve 
İstifleme Risk Değerlendirme Kontrol Listesi” dikkate alınmıştır. Bu kapsamda 12 risk kriteri tanımlanmıştır. 
İkinci aşamada bu riskler 15 kişiden oluşan Risk Değerlendirme Ekibi (RDE) üyelerince L Tipi (5×5) Risk 
Değerlendirme Matrisi yardımıyla sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, risklere yönelik 
her bir RDE üyesinden elde edilen sayısal değerler Ranking (Sıralama) Tekniğine göre ağırlıklandırılmıştır. 
RDE üyelerine göre 12 risk arasından 8.14 ağırlık puanı ile birinci sırada “Genel Riskler”, 7.48 ağırlık puanı ile 
ikinci sırada “Boşaltma, Yükleme İstifleme ve Güvenlik Donanımları” ve 7.33 ağırlık puanı ile üçüncü sırada 
“İSG Eğitimi ve Bilgilendirme” yer almaktadır. Risklerin ağırlıklandırılması ile işveren çalışma alanında hangi 
riskleri önlemeye öncelik vereceğini de planlamış olacaktır. Araştırma sonuçlarının konuyla ilgili sonraki 
çalışmaları öncülük edeceği ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İSG Riskleri ve Öncelikleri, Orman Depoları, L Tipi Matris, Çok Kriterli Karar Verme 
(ÇKKV), Ranking Tekniği
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BEAVERİA BASSİANA İZOLATININ BAZI DEPO ZARARLILARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN 
BELİRLENMESİ

Yeter KÜÇÜKTOPÇU, Furkan Harun BAŞI, Şeyma YİĞİT, İslam SARUHAN, İzzet AKÇA

Öz; Bu çalışmada Xylosandrus germanus’dan elde edilen Beaveria bassiana (TR 217) izolatının depolanmış 
ürünlerde önemli kayıplara neden olan 4 türe (Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: 
Curculionidae), Tribolium castaneum (Herbst), Tribolium confusum (Duval) (Coleoptera: Tenebrionidae)) 
karşı biyolojik etkinliği belirlenmiştir. Çalışmada 9 cm çapında petriler kullanılmış, her bir petriye 10’ar adet 
ergin konulmuş ve deneme 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan izolatın 1×108 konidi ml−1 
süspansiyonu petri başına 2 ml olacak şekilde zararlının üzerine pülverize edilmiştir. Çalışma 24oC de, tamamen 
karanlık inkübatörde ve %65±5 bağıl nemde (RH) yürütülmüştür. Çalışma 10 gün boyunca takip edilerek ölü 
bireyler not edilmiş ve yüzde ölüm oranları belirlenerek, ortalamalar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır (P<0.05). 
Çalışma sonucunda Lethal Time (LT50 ve LT90) değerleri hesaplanmıştır. LT50 değerleri; S. granarius L. 
için 6,86 gün; S. oryzae L. için 5,34 gün T. confusum (Duval) için 14,89 gün ve T. castaneum (Herbst), 14,96 
gün olarak, LT90 değerlerinde ise; S. granarius L. için 9,12 gün; S. oryzae L. için 8,26 gün T. confusum 
(Duval) için 21,11 gün ve T. castaneum (Herbst) 23,10 gün olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda B. 
bassiana izolatının S. granarius L. %92,5 ve S. oryzae L. %90 oranında etkili bulunurken; T. confusum (Duval) 
%12,5 ve T. castaneum (Herbst), %17,5 oranıyla çok etkili bulunmamıştır. Sonuç olarak B. bassiana izolatı 
S. granarius L. ve S. oryzae L. için yüksek oranda etki göstererek zararlıların mücadelesinde kullanılabilecek 
ümit var izolat olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sitophilus Oryzae, Beauveria Bassiana, S.Granarius, T.Confusum, T. Castaneum, 
Biyolojik Mücadele 



402

ÖZET SÖZEL METİNLER

HAYVAN REFAHI, GIDA GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA

Zehra BOZKURT

Öz: Sürdürülebilir gıda üretimi, gelecek nesillerin gıda üretme olanaklarını azaltmadan nesiller boyunca gıda 
üretilebilmesidir. Gıda üretim metotları üretim zinciri boyunca gıda kalitesi ve gıda güvenliğini sağlamalı ve 
çevreye zarar vermemelidir.Yoğun hayvansal üretim hayvanlar üzerinde stres oluşturmaktadır. İleri derecede 
ıslah ile elde edilen yüksek verimli hayvanlardan yem teknolojisinin de sağladığı olanaklar ile yüksek verimler 
elde edilebilmektedir. Ancak bu üretim yaklaşımı hayvan refahını ve gıda kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Gübre idaresi ve hayvansal atıkların idaresine ilişkin yaşanan sorunlar çevre kirliliğini arttırmaktadır. Yüksek 
hayvan refahı hayvanların doğal davranışlarını sergileyebildiği, sağlıklı besleme, konforlu barındırma ve 
sağlık koruma tedbirlerini içeren bir çevrede sağlanabilir. Bu nedenle, hayvan refahı, gıda kalitesi ve çevre 
arasındaki etkileşimleri içeren bütüncül gıda üretim stratejilerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kyto Protokolü çevre 
kirliliğinin ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarının önlenmesini amaçlamaktadır. Özellikle sürdürülebilir 
olmayan tarımsal faaliyetler ve hayvansal gıda üretiminin çevre üzerine olumsuz etkilerinin giderilmesini 
hedeflemektedir. Bu kapsamda tüm paydaşlar arasında etkili iletişim ve işbirliğinin kurulması ve farkındalığın 
arttırılması faaliyetleri sürmektedir. Bu bildiride, yoğun hayvansal gıda üretim metotlarının tüketici satın alma 
davranışı, hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda kalitesi ve güvenliği, yerel ve küresel üretim metotları ile su, hava 
ve toprak ekosistemleri üzerine etkileri ele alınmıştır. Ayrıca küresel gıda üretimi stratejileri çevre koruma, 
gıda güvenliği ve hayvan refahı standartları perspektifinden tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Gıda Üretimi, Hayvan Refahı, Gıda Güvenliği, Çevre 
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ETÇİ KOYUNLARDA CANLI AĞIRLIK İLE HAYVAN REFAHI İLİŞKİSİ

Zehra BOZKURT, Koray ÇELİKELOĞLU, Özlem GÜCÜYENER HACAN, Serdar KOÇAK, Metin ERDO-
ĞAN, Mustafa TEKERLİ

Öz: Sürdürülebilir koyun yetiştiriciliği için iyi bir sürü yönetimine ihtiyaç vardır. Et tipi koyun yetiştiriciliğinde 
yüksek verim ve et kalitesine ulaşmak için uygulanacak olan sürü yönetimi stratejileri optimum bakım ve 
beslemenin yanı sıra yüksek hayvan refahı içermelidir. Hayvan refahı işletme koşullarına uygun şekilde 
izlenmeli ve ciddi ek yük getirmemelidir. Etçi koyunlarda hayvan refahının değerlendirilmesi ve izlenmesi 
için canlı ağırlık çok önemli bir parametredir. Koyunculuk işletmelerinde yüksek canlı ağırlık yüksek et verimi 
ve kalitesini, ideal büyüme ve üreme performansını yansıtmaktadır. Zayıf hayvanlar ise kötü bakım ve besleme 
veya hastalıklara bağlı düşük refahı yansıtmaktadır. Kuzu ve koyunların günlük besin ihtiyaçlarının ve tedavi 
sırasında veteriner ilaçlarının dozunun hassas şekilde belirlenmesi canlı ağırlığın mutlaka dikkate alındığı diğer 
önemli hususlardır. Sütten kesim kriteri olarak kullanılan canlı ağırlık kuzu sağlığı ve refahını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Çiftlik düzeyinde hayvan refahın değerlendirilmesi için beden kondisyon skoru ve canlı ağırlık 
gibi parametreler güvenilirdir. Koyunlarda refahın değerlendirilmesi için bazı refah değerlendirme protokolleri 
geliştirilmiştir. Bu protokoller koyunlara sağlanan iyi besleme, iyi barındırma, iyi sağlık ve uygun davranış 
sergileyebilme olanaklarını değerlendirilmektedir. Koyunlarda refahın değerlendirilmesi için yapılacak 
işlemlerin mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanabilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda hayvan refahı ile 
yüksek derecede ilişkili olan parametreler saha koşullarında pratik şekilde koyun refahının değerlendirilmesine 
katkı yapabilecektir. Bu bildiride etçi koyunların refahı ile canlı ağırlık arasındaki ilişki ele alınmış, çiftlik 
düzeyinde hayvan refahının izlenmesinde canlı ağırlıktan yararlanma olanakları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koyun, Canlı Ağırlık, Hayvan Refahı 



404

ÖZET SÖZEL METİNLER

ATLARDA SOSYAL TEMAS EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

Özlem GÜCÜYENER HACAN, Zehra BOZKURT

Öz: Atlar doğal yaşam alanlarında küçük gruplar halinde yaşayan, arkadaşlık ve temas davranışları sergileyen 
sosyal hayvanlardır. Grup içerisinde, yaş, büyüklük, sürüye katılma zamanı ve saldırganlık gibi faktörlere bağlı 
olarak gelişen sağlam hiyerarşik bir düzen mevcuttur. Atların kendi yaş ve cinsiyetine uygun gruplar halinde 
yetiştirilmesi birçok davranışın öğrenilmesi ve pekiştirilmesi için gereklidir. Ancak günümüzde atlar genellikle 
atlı sporlar ve düz koşu amacıyla yetiştirildiğinden bireysel bokslarda tutulmaktadır. Atların uzun süre kapalı 
tutulması, atların birbirini görememesi veya temas sağlayamaması sosyal davranışların sergilenmesini engeller. 
Bu şartlarda aktiviteleri oldukça fazla sınırlandırılmış olan atlarda can sıkıntısı, yalnızlık hissi ve asabiyet 
görülür. Atlar, yüksek stres ile baş etmede zorlandıkça anormal davranışlarda artış meydana gelir. Anormal 
davranışlar ise atın performansını etkilediği gibi, hem at hem de at ile ilgili meslek grupları için tehlikeli 
durumlara neden olabilir. Erken tespit edilmeyen ve düzeltilmesi için önlem alınmayan anormal davranışlar 
zamanla alışkanlığa dönüşür. Atlar arasındaki taklit etme davranışı nedeniyle anormal davranışlar yayılır ve 
sürü içerisinde anormal davranış sergileyen atların sayısı hızla artar. Dikkatsizlik veya hayvan idaresinde 
yapılacak bir hata atlardaki anormal davranışların pekiştirilmesine neden olabilir. Anormal davranışlara neden 
olan faktörün bulunması ve ortadan kaldırılması en iyi çözüm yoludur.Bu bildiride atlarda sosyal temasın 
engellendiği durumlar ve neden olabileceği anormal davranışlar ile çözüm yolları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: At, Sosyal Temas, Anormal Davranış 
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KOKU PAZARLAMASININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARI ÜZERİNE ETKİSİ

Beste KIR, Mehmet BAŞ

Öz: Günümüzde giderek artmakta olan rekabet koşullarından dolayı, işletmeler kendilerini geliştirecek ve 
fark yaratacak yeniliklerin arayışına girmiştir. Rekabetin artmasına neden olan unsurlar arasında teknolojinin 
gelişmesi, piyasadaki ürünlerin homojenleşmesi, değişen tüketici talepleri ve tüketicilerin giderek daha bilinçli 
bir hale gelmesi bulunmaktadır. Bu rekabet unsurlarından biri olan ürünlerin homojenleşmesi, tüketicilerin 
artık kendilerine sağlanan fiziksel faydaları daha az önemsemelerine neden olmuştur. Bu durum sembolik 
özelliklerin, fiziksel özelliklerin önüne geçmesine ortam hazırlamıştır. Sonuç olarak, tüketicilerin satın alma 
süreçlerine artık duygusal kararları yön vermeye başlamıştır. Aynı zamanda tüketicilerin duyularına hitap 
edebilmekte, satın alma karar sürecinde etkili olmaya başlamıştır. İşletmeler, müşterilere ulaşmanın zorlaştığını 
ve müşterilere ulaşmada geleneksel yöntemlerin yetersiz olduğunu fark ettikten sonra, kişilerin duygu ve 
düşüncelerini etkilemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu durum karşımıza gelişen, önemi artan ve yeni bir 
strateji olan koku pazarlamasını çıkarmıştır. Koku pazarlaması; markalar için özel olarak hazırlanan kokuların, 
tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemek için, hizmetin sağlandığı ortama koku veren cihazlar yardımı 
ile verilmesidir. Koku pazarlamasının öne çıkmasının en önemli nedeni; koku duyusunun, diğer duyulardan 
daha etkili ve akılda kalıcı olmasıdır. Çünkü kokular, duygular ve anılar ile bağlantılıdır. Koku pazarlamasının 
amacı; en hoş ve bilindik kokuları mağaza içinde ve dışında kullanarak, müşterilerin zihninde olumlu duyguları 
uyandırmak ve satılan ürünü çekici kılmaktır. Bunun farkına varan birçok işletme ve marka, kendi kurumsal 
kokularını oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, kokunun tüketicilerin satın alma kararlarına olan etkisi 
araştırılacaktır. Araştırma, nitel veri toplama yöntemi olan odak grup görüşmesi ile gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Koku, Koku Pazarlaması, Rekabet, Tüketici Davranışları 
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SAĞLIK KURULUŞU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI: BİR KAMU 
HASTANESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Emine KOLBAŞI, Zübeyir BAĞCI

Öz: Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluşlarında çalışanların örgütsel adalet algıları ile bu algıların çeşitli 
demografik özellikler açısından bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu amaçla bir kamu 
hastanesinde görevli 274 sağlık personeli üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli 
olan veriler anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Kullanılan anket formunun birinci kısmında çalışanların 
çeşitli demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışılan süre, statü ve çalışılan 
servis) içeren sorulara yer verilmiştir. İkinci kısımda ise örgütsel adalet algılarını ölçmek amacıyla Niehoff 
ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve 
güvenilirliği test edilen “Örgütsel Adalet Ölçeği” yer almaktadır. Bu ölçek üç alt boyut (dağıtım adaleti, işlemsel 
adalet ve etkileşim adaleti) ve toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, 
faktör analizi ve bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi istatistik teknikleri kullanılmıştır. 
Yapılan faktör analizi sonucunda örgütsel adalet ölçeğinin literatüre uygun bir biçimde üç faktörlü (dağıtım, 
süreç ve etkileşim) bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre; sağlık 
çalışanlarının genel örgütsel adalet algılarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte 
örgütsel adalet alt boyutları ile demografik özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik t-testi ve ANOVA 
analizi sonuçları incelendiğinde erkek çalışanların işlemsel adalet ve etkileşim adaleti algılarının kadınlara 
göre daha yüksek olduğu; dağıtım adaleti açısından aralarında anlamlı bir farkın bulunmadığı belirlenmiştir. 
Çalışanların medeni durumları ile örgütsel adalet algıları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Diğer 
demografik özelliklerden yaş, eğitim, statü, çalışma süresi ve çalışılan birim açısından ise gruplar arasında 
anlamlı farklılıkların olduğu araştırmanın diğer bulguları arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Demografik Özellikler, Sağlık Çalışanları 
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DUYGUSAL EMEK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DENİZLİ’DEKİ ÖZEL OKUL 
ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Emine KOLBAŞI, Zübeyir BAĞCI

Öz: Birey doğduğu andan itibaren ilk olarak ailesinden aldığı eğitim ile hayata başlamaktadır. Ancak ilerleyen 
zamanda eğitim hayatına okulda devam etmektedir. Okul bireyin hayata bakış açısını şekillendirdiği, bugünü 
ve geleceği hakkında düşünce tarzı ve yaşam görüşü oluşturduğu yerdir. Bu süreç içerisinde en önemli rolü 
oynayan öğretmenler, sarf edecekleri duygusal emek ve yaşayacakları iş tatmini ile bireyin ve dolayısıyla 
toplumun daha sağlıklı, daha mutlu ve daha üretken olmasında etkili bir faktör olarak yer almaktadırlar. 
Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı özel okullarda artan beklentiler sebebiyle öğretmenlerin duyguları arasında 
yaşayacakları uyum veya çatışma, onların iş tatmini ya da tatminsizliği yaşamasına neden olabilmektedir. 
Bu araştırma, Denizli ili Merkezefendi ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyette bulunan 
ve anasınıfıdan liseye kadar eğitim veren 6 özel okulda çalışan 152 öğretmen üzerinde anket tekniği 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin duygusal emek algıları Diefendorff ve arkadaşları (2005) 
tarafından geliştirilen ve Basım ve Beğenirbaş (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan duygusal emek ölçeği 
ile ölçülmüştür. İş tatminlerinin ölçümünde ise Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen iş tatmini 
ölçeğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, bilgisayara girilmiş 
ve ardından istatistiki analizleri yapılmıştır. Katılımcı grubun özelliklerini belirlemek amacıyla frekans ve 
yüzde analizlerinden ve duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek için 
korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi neticesinde derinlemesine davranış ve 
samimi davranış ile iş tatmini arasında düşük düzeyli, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken yüzeysel 
davranış ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, İş Tatmini, Öğretmenler 
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JEOPOLİTİK RİSK: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İÇİN YENİ BİR CAYDIRICILIK 
UNSURU MUDUR?

Gülbahar ÜÇLER, Şerife ÖZŞAHİN

Öz: Uluslararası sermaye hareketlerinin en önemli kısmını oluşturan doğrudan yabancı yatırımlar istihdam, 
teknolojik bilginin yayılımı, uluslararası piyasalara entegrasyon ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması 
yönüyle gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli bir finansman kaynağıdır. Bu nedenle, özellikle tasarruf 
kıtlığı çeken gelişmekte olan ülkeler açısından doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini tespit etmek 
oldukça önemlidir. Doğrudan yabancı yatırımlar ekonomik, sosyal, kurumsal ve politik pek çok faktörden 
etkilenmektedir. Son yıllarda dünya genelinde artan jeopolitik riskler de yabancı yatırımcılar üzerinde etkili 
olmaya başlamıştır. AT Kearnes tarafından 2017 yılına ilişkin olarak yayınlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Güven Endeksi analizine göre, jeopolitik riskler doğrudan yabancı yatırımların en önemli belirleyicileri arasında 
gösterilmektedir. Yine 2017 UNCTAD Dünya Yatırım Raporu’na göre jeopolitik riskler uluslararası yatırım 
tehditleri listesine girmiştir. Jeopolitik riskler özellikle uluslararası ilişkilere olan güven ve karşılıklı iyi niyetin 
azalması ve uluslararası işbirliği ve dış politika ilişkilerinde tek taraflı yaklaşımlara neden olarak doğrudan 
yabancı yatırımları negatif etkilemektedirler. Bu çalışmanın amacı, jeopolitik risk unsurlarının oldukça yüksek 
olduğu bir bölgede bulunan Türkiye’de 1998:Q1-2019:Q1 dönemi için jeopolitik risklerin doğrudan yabancı 
yatırımlar üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmada Caldara ve Iacoviello (2016) tarafından ABD, 
İngiltere ve Kanada’da basılan 11 gazetenin arşivlerini tarayarak oluşturulan jeopolitik risk ölçütü (Geopolitical 
Risk –GPR) jeopolitik risk göstergesi olarak kullanılmaktadır. Jeopolitik risk endeksinin doğrudan yabancı 
yatırımlar üzerindeki etkisi, ARDL hata düzeltme modeli ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara 
göre jeopolitik risklerin artması doğrudan yabancı yatırımları negatif yönde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Jeopolitik Risk, ARDL 
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TÜKETİCILERIN AKILLI GÜVENLIK SISTEMI TERCIHLERINDE ANKSIYETENIN ETKISI

Mehmet UZUN, Elif Eroğlu HALL, Nurdan SEVİM

Öz: Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinin demografik ve müstakil 
konut sahipliğine göre farklılaşma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın kapsamını Ankara, Bolu, 
Eskişehir ve Ankara’ya yakın diğer illerde yaşayan, TOBB ETÜ Mezunlar Derneği, TED Mezunlar Derneği, 
Arçelik Garage müşteri veri tabanından en az bir yıldır müstakil bir konutta yaşayan 120 kişidir. Örneklem 
kolayda örneklem yöntemiyle bu veri tabanından çekilmiştir. Saha araştırmasında veri toplama aracı olarak anket 
formu kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. Katılımcıların mevcut güvenlik önleminin kendilerini 
güvende hissettirme durumlarına göre ev güvenliğine yönelik anksiyete düzeylerinde farklılaşma olduğu 
belirlenmiştir. 35-45 yaş arası aile güvenliğine yönelik anksiyetenin erkeklerde en yüksek seviyelerde olduğu 
gözlemlenmiş ve ideal satın alma yapabilecek kullanıcıların bu profilde olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda 
eğitim seviyesi arttıkça güvenlik endişelerinin de arttığı; kayda değer güvenlik çözüm arayışlarının ciddileştiği 
görülmektedir. Mevcut güvenlik çözümlerinin en çok rahatsızlık veren özelliklerinin hatalı alarmlar olduğu ve 
bu hatalı alarmlar sebebiyle güvenlik sağlaması gereken sistemlerin bizzat kendilerinin güven vermediği bu ve 
diğer öne çıkan nedenlerle de kullanıcıların güvende hissetme ihtiyaçlarının tatmin olmadığı gözlemlenmiştir. 
Ortaya çıkan anket sonuçlarına göre geliştirilecek olan ürünün özellikleri ve teknolojisine karar verilmiştir. 
Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak erken benimseyen kullanıcıların müstakil konut sakinleri olduğu tespit 
edilmiştir. Özellikle teknoloji meraklıları ve yeniliğe açık insanların satın alma eğilimlerinin yüksek olduğu da 
saha araştırmalarıyla doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Güvenlik Sistemleri, Anksiyete, Müstakil Konutlar 
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BİR GİRİŞİMİN UÇTAN UCA YOLCULUĞU

Mehmet UZUN, Elif Eroğlu HALL, Nurdan SEVİM

Öz: Girişimcilik ekosistemi yeniliklerin oluşmasında büyük pay sahibidir. Aynı zamanda yeni ürün ve 
hizmetlerin gelişmesi konusunda da öncü rol üstlenir. Girişimlerin esnek ve çevik yapıları, hızlı karar alabilme 
yetkinlikleri, aidiyet duygusunun yüksek motivasyonu beraberinde getirmesi, girişimlerin kurumsal yapılara 
göre daha farklı yenilik çözümleri üretebilmelerini mümkün hale getirmektedir. Yeni ürünler geliştirilirken 
bir ihtiyaç veya problem girişimci bakış açısıyla kolaylıkla tespit edilebilmekte; bu sayede farklı bir çözüm 
sunulabilmesi veya farklı değerler yaratılabilmesi mümkün olmaktadır. Yeniliğin her aşamasında potansiyel 
kullanıcılarla bir arada olmak, onları dinlemek, taleplerini iyi anlamak gerekmektedir. Yapılan araştırmada, bir 
yönetim tarzı olan girişimcilik yaklaşımıyla, güncel literatürde yer alan müşteri odaklı ürün geliştirme süreçleri 
mercek altına alınmıştır. Günümüzde kullanılabilecek en uygun metot; müşteri ve ürün doğrulama süreçlerinin 
birbirlerini takip etmesi ve girişimsel pazarlama stratejilerinin eşzamanlı olarak yalın ürün geliştirme 
felsefesiyle birlikte uygulanması olarak ifade edilebilmektedir. Süreç, öncelikle problemin veya ihtiyacın 
belirlenmesiyle başlamakta, üretilen çözümün yarattığı değer önerisi ölçülerek devam etmektedir. Değer önerisi, 
müşterilerde satın almanın tetiklenmesi için kritik bir rol üstlenmekte ve kullanıcı doğrulama sürecinde ortaya 
çıkarılarak fizibilitesi olan bir iş modeline yerleştirilmektedir. Oluşturulan iş planının sürdürülebilir olması 
projelerin gelecekleri açısından göz önünde bulundurulması gereken bir yaklaşımdır. Aynı zamanda alternatif 
yöntemlerle girişim risklerinin yayılması ve B planlarının hazırlanması, olası veya öngörülemeyen durumların 
yönetilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada teorik altyapının yanında uygulama projesi de geliştirilmiş 
olup müşteri hedefi belirlenmiş ve hazırlanan stratejiye yönelik hareket edilmiştir. Girişim stratejileri nitel ve 
nicel çalışmalarla desteklenmiş ve karar mekanizmaları elde edilen veriler üzerine kurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Girişim, Kullanıcı Doğrulama, İş Geliştirme 
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6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI KANUNUNDA YABANCI İŞÇILERIN 
SENDIKA ÜYELIĞI VE SENDIKA KURMA HAKKI

Merda Elvan TUNCA

Öz: 1982 Anayasasının “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51. Maddesinde çalışanlara ve işverenlere sendika 
ve üst kuruluş kurma, sendika ve üst kuruluşlara serbestçe üye olma ve bu kuruluşların üyeliğinden serbestçe 
çıkma hakkı tanınmıştır. Sözkonusu maddede, yabancılar ve Türk vatandaşları bakımından sendika kurma ve 
sendika üyeliği bakımından bir ayrım bulunmamaktadır. Türkiye’de çalışan yabancıların örgütlenme özgürlüğü 
uluslararası normlar bakımından da önem taşımaktadır. Türk hukukunda toplu iş ilişkilerini düzenleyen ve 2012 
yılında kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 
ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu ilga ederek yürürlüğe girmiştir. 6356 sayılı 
Kanun, sendika üyeliği, sendikaların ve konfederasyonların kuruluşu, işleyişi, sendikaların denetimi, toplu iş 
uyuşmazlıklarının barışçı ve mücadeleci yollarla çözümü, grev ve lokavt ve toplu iş sözleşmesi konularında 
düzenlemeler içermektedir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununda yabancıların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan 
hükümler mevcuttu. 6356 sayılı Kanundaki olumlu değişikliklerden birisi de yabancıların sendika kurma ve 
sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görev alabilmelerine ilişkindir. 6356 sayılı Kanunda 
yabancıların sendika kurma ve sendika üyelik hakları önündeki hukuki engeller kaldırılmıştır. Çalışmamızda, 
Yabancılar bakımından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri 
inceleme dışında bırakılmıştır. Çalışmanın amacı, SETİSK’te kuruluş olarak tanımlanan sendikalar ve 
konfederasyonların kuruluş ve üyelik esaslarını özellikle yabancıların sendika üyeliği, sendika kurucusu olma 
ve genel kurul dışındaki sendikanın zorunlu organlarında görev alabilme bakımından 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: İşçi, İşveren, Sendika, Yabancı İşçi, Sendika Hakkı 
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STRATEJİK BİR HAMLE OLARAK PİYASAYA GİRİŞLERİN ENGELLENMESİNİN REKABET 
HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şaban ESEN, Ramazan YAKAR

Öz: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un amacı, “mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti 
engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin 
bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak 
rekabetin korunmasını sağlamaktır” şeklinde yer almaktadır. Dolayısıyla serbest piyasa sisteminde faaliyet 
gösteren işletmelerin stratejilerini belirlerken yukarıdaki hususlara riayet etmeleri önem arz etmektedir. Piyasaya 
giriş engelleri, piyasada mevcut firmalara kıyasla piyasaya yeni girecek firmaların dezavantajlı durumda 
olmasına yol açan unsurlar olarak tanımlamaktadır. Piyasaya girişlerin engellenmesiyle ilgili düzenlemeler, 
Rekabet Kanunu’nda rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar (Md.4) ile hakim durumun kötüye 
kullanılmasını (Md.6) düzenleyen maddeler başlığı altında ele alınmıştır. 4. maddede tek başına piyasada 
etkili olamayan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin bir araya gelerek piyasaya girişleri zorlaştırmaları 
veya imkansızlaştırmaları ele alınırken, 6. maddede ise, piyasaya tek başına hakim olan teşebbüsün bu 
hakimiyetini kötüye kullanarak piyasaya girişleri engellemesi hususu düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
stratejik yönetimde bir rekabet stratejisi olarak bir işletmenin kendi başına veya sektörde faaliyet gösteren 
diğer işletmeler ile piyasaya yeni girişleri engelleme stratejileri ve bu stratejilerin doğurabileceği hukuku 
sonuçlarının neler olabileceğinin rekabet hukuku açısından incelenmesi olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Rekabet Hukuku, Hâkim Durum, Giriş Engelleri 
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DIŞ TİCARET VE DIŞ TİCARETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Mustafa TALAS, Ayhan AYTAÇ, Giray Saynur DERMAN

Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı 2014-2019 yılları arasında dış ticaret endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Bu araştırma TUIK-Haber Bulteni / Dış Ticaret Endeksleri verileri baz alınarak yapılmıştır. Değişkenler 2014-
2019 arasındaki dönem için belirlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile 
analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve korelasyon analizleri sonucunda dış ticaretin çok etkileyen faktörler 
belirlenmiştir. Veriler analiz edilirken panel veri analizi metodundan faydalanılmıştır. Çalışmada İhracat miktar 
endeksi ile ithalat miktar endeksi, ihracat birim endeksi ve ithalat birim endeksi arasında orta dereceli negatif 
korelasyon, dış ticaret haddi arasında ise orta dereceli pozitif korelasyon bulunmuştur. İthalat miktar endeksi 
ile dış ticaret haddi arasında orta dereceli negatif korelasyon,  bulunmaktadır İhracat miktar endeksi, ithalat 
miktar endeksi, ihracat birim endeksi, ithalat birim endeksi ve dış ticaret haddi değişkenlerinin tamamının 
aralarında nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca ithalat birim endeksi ile ithalat birim endeksi 
arasında yüksek, dış ticaret haddi arasında orta dereceli pozitif korelasyon ve dış ticaret haddi arasında düşük 
dereceli negatif korelasyon bulunmaktadır. İthalat miktar endeksindeki bir birimlik artışın, ihracat miktar 
endeksinde 0,43 birimlik azalışa neden olduğu belirlenmiştir. İhracat birim endeksindeki bir birimlik artışın, 
ihracat miktar endeksinde 0,85 birimlik azalışa neden olduğu, dış ticaret haddindeki bir birimlik artışın ise 
ithalat birim endeksinde 0,06 birimlik azalışa neden olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Dış ticaret endeksleri 
arasında nedensellik ilişkisi olduğu ve bu endekslerdeki bir birimlik artışın diğer dış ticaret endekslerinde 
azalma ve ya artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, Endeks, İthalat, İhracat 
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BİR STRATEJİ OLARAK HÂKİM DURUMUN REKLAMLAR YOLUYLA KÖTÜYE 
KULLANILMASI: 

Şaban ESEN, İlknur ASAR

Öz: Reklamlar, tüketiciyi bilgilendirmede ve ürünün/hizmetin satın alınmasını sağlamak amacıyla tüketicinin 
ikna edilmesinde önemli bir araç olarak firmalar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak 
reklamlar aynı zamanda, rakiplerin piyasaya girişini engelleme veya piyasada bulunan mevcut rakiplerin 
piyasa dışına itilmesi sonucunu doğuran bir fonksiyona da sahip olabilmektedir. Reklamlar, bir tutundurma 
aracı olmalarının yanı sıra piyasaya girişleri engelleme veya piyasadaki rakipleri piyasa dışına itme aracı 
olarak da kullanılabilmektedir. Piyasada hakim durumda olan bir firmanın, bu hakim durumunu reklam yoluyla 
kötüye kullanması rekabeti engelleyici bir durumdur. Bu davranış, rekabet ihlallerine yol açarak piyasada 
rekabetin korunmasını ve sürdürülmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hakim durumdaki 
firmaların reklam yoluyla pazara girişleri nasıl engelleyebileceklerini ortaya koymak, reklamların piyasaya 
girişleri engelleyip engellemediği konusundaki iktisadi yaklaşımları bütüncül bir bakış açısıyla incelemek 
ve ülkemizde piyasalardaki rekabetin korunması ve sürdürülmesi amacıyla kurulan bağımsız bir kurum olan 
Rekabet Kurumu’nun bu konuyla ilgili soruşturmalardaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Araştırmada teorik 
yaklaşım ve alan araştırması yöntemleri kullanılacaktır. Teorik yaklaşım ortaya konduktan sonra, Rekabet 
Kurumu’na intikal etmiş olan reklamların piyasaya girişleri zorlaştırdığı veya engellediği yönünde açılan 
soruşturmalar çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Pazara Giriş Engelleri, Reklam, Hakim Durum, Pazarlama Stratejisi, Rekabet Kurumu 
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YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA İŞÇİ DÖVİZLERİNİN ROLÜ: GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Şerife ÖZŞAHİN, Gülbahar ÜÇLER

Öz: Uluslararası işçi döviz havaleleri, gelişmekte olan ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlardan sonra 
ikinci en önemli dış finansman kaynağıdır. 2017 yılında 613 milyar dolara ulaşan dünya geneli göçmen 
gönderilerinin 466 milyar dolarlık kısmı düşük ve orta gelir grubundaki ülkelere yönelmiştir. Literatürde 
göçmen gönderilerinin giriş yaptığı ülkede yoksulluğu azaltarak refah seviyesini yükselttiği, daha yüksek 
büyüme performansına yol açtığı, üretim hacmindeki dalgalanmaları giderdiği, dış finansman kaynaklarına 
duyulan ihtiyacı azalttığı ve daha yüksek yatırım potansiyeli yarattığına yönelik pek çok kazanımına vurgu 
yapılmaktadır. İşçi dövizleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk düzeyini ve şiddetini azaltmak için 
önemli bir araç olarak görülmektedir. İşçi havaleleri, hane halkı gelirlerine doğrudan katkıda bulunur ve hane 
halkının daha fazla varlık satın almasına ve daha fazla yatırım yapmasına imkan sağlar. Aynı zamanda yoksul 
aileler için düzenli bir gelir kaynağı olması dolayısıyla sağlık, eğitim ve cinsiyet eşitliği gibi birçok alanda 
insani gelişme çıktılarını da olumlu yönde etkiler. Bu çalışma, Dünya Bankası verilerine göre 2017 yılında 
en fazla göçmen gönderisi alan 7 gelişmekte olan ülkede göçmen gönderilerinin yoksulluk üzerindeki etkisini 
araştırmaktadır. Yoksulluk ölçütü olarak literatürde en yaygın kabul gören yoksul kişi oranı endeksi (poverty 
headcount ratio), yoksulluk açığı endeksi (poverty gap ratio) ve yoksulluk oranının karesi endeksi-yoksulluk 
şiddeti endeksi (squared poverty gap ratio) kullanılmıştır. 1983-2016 dönemine ait 68 gözlem üzerinden elde 
edilen ampirik bulgular, işçi havalelerinin kullanılan tüm yoksulluk göstergeleri üzerinde negatif yönlü anlamlı 
etkilere sahip olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen Gönderileri, Yoksulluk, Gelişmekte Olan Ülkeler 
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DERİ ÜRETİM PROSESİ KAVALETO ATIKLARINDAN EKOLOJİK YÖNTEMLERLE 
BİTKİ BESİNİ GELİŞTİRİLMESİ VE TOPRAKSIZ TARIM BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ARICAN, Aykut SANCAKLI

Bu çalışmada, ülkemizde değerlendirilmeden biriken, çevre kirliliğine sebep olan, yüksek yağ ve protein içe-
rikli binlerce ton atığın ham madde olarak ülke ekonomisine kazandırılması ve atıktan katma değer üretilmesi 
hedeflenmiştir. Ülkemizde değerlendirilemeyen kavaleto atık miktarı yaklaşık 8 bin ton/yıl (24 ton/gün) olarak 
hesaplanmaktadır. Mevut durumda, kavaleto atıkları endüstriyel olarak işlenmemekte, çeşitli alanlarda de-
ğerlendirilebilecek olan değerli yağ (% 5-10) ve protein içeriği (%25-30) ekonomiye kazandırılamamaktadır. 
Hayvansal kaynaklı amino asitler bitki geliştirici nitelikleri sebebiyle önemli miktarda tüketime sahiptir. Ülke-
mizde bu ürünlerin yaklaşık olarak 1.200 ton/yıl tüketimi söz konusudur. Bu ürünlerin satış tutarları 8-30 TL/
kg arasındadır. Bu amaç doğrultusunda, proseste yan ürün olarak açığa çıkan proteinin sıvı amino asit gübre 
olarak değerlendirilmesi ve topraksız tarım bitki yetiştiriciliğinde kullanılması araştırılmıştır. Proses boyunca 
kavaleto atığından yağ ve proteinin fiziksel olarak ayrılması, ortaya çıkan proteinin enzimatik, asidik ve alkali 
hidroliz yöntemleriyle hidroliz edilmesi ve hedef ürün spesifikasyonunda gübre elde edilmesi üzerine araştır-
malar gerçekleştirilmiştir. Hidrolizasyon prosesi sonucunda en iyi değerler alkali hidroliz yöntemiyle elde edil-
miş ve üretilen bitki besininin Brix, toplam amino asit, toplam azot, toplam karbon, pH ve iletkenlik değerleri 
ölçülmüştür. Mevcut uygulamalarda kavaleto atıklarının bertarafı işleminde açığa çıkan posa, katı atık olarak 
bertaraf edilmekte ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu çalışmayla birlikte, kavaleto atığından açığa çıkan 
ve değerlendirilemeyen posadan bitki besini üretimi ülkemizde ilk defa uygulanmıştır. Sonuç olarak, elde 
edilen bitki besini ile topraksız tarımda (su kültürü) domates ve marul bitkileri üzerinde denemeler yapılmış 
ve meyve verimi, kök kalınlığı, boy, sürgün sayısı, çiçeklenme sayısı gibi parametreler 1 gün, 1 hafta ve 15 
günlük periyotlarda rapor edilmiştir. Çalışmamız, TÜBİTAK TEYDEB 1501 projesi olarak desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Deri, Kavaleto Atığı, Gübre, Bitki Besini, Bitki Yetiştiriciliği, Çevre 
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PREDICTION OF FIRMNESS IN CHERRY TOMATOES USING FT-NIR REFLECTANCE 
SPECTROSCOPY

Hüseyin SELEN, İsmail KAVDIR

Firmness has been accepted as an important quality criterion in fruits and vegetables. However, firmness me-
asurements applied on agricultural produce are destructive in nature and applied only on limited number of 
selected produce instead of applying them on all the products available. On the other hand, automated quality 
control systems have been aiming for non-destructive quality measurements on every single produce and for 
sending the product to the right market with a good competitive power after the evaluation. NIR spectroscopy 
has an important potential in this sense and recently, it has been studied intensely with the purpose of deter-
mining inner as well as outer quality criterions of agricultural produce non-destructively. With this study it 
was aimed to develop a firmness quality prediction model based on partial least squares (PLS) method to de-
termine fruit flesh firmness of cherry tomatoes non-destructively using FT-NIR reflectance spectroscopy. For 
this purpose, first FT-NIR reflectance spectrums of cherry tomatoes, which were grown in a green house and 
harvested at 6 different maturity stages, were taken using a FT-NIR spectrometer (Bruker Optik, GmbH, Ett-
lingen, Germany) and then, firmness measurements were performed using TA-XTP Plustexture (Stable Micro 
Systems Ltd., UK) texture equipment and TextureExponent 32 software. After these measurements, chemo-
metrics relations were sought between FT-NIR spectrometer readings and firmness measurements (Force-1, 
Area, Force-2) based on partial least squares (PLS) method using The Unsrambler X (Version 10.5.1, Camo 
A/s, Oslo, Norway) software for the purpose of developing firmness prediction models. In the results, fairly 
good prediction models were obtained between FT-NIR reflectance spectrums and firmness measurements. 
According the prediction results, Force-1 firmness value was predicted with a coefficient of determination of 
0.77 (RMSEP= 251.01) (R2=0.75, RMSEC= 239.56 in calibration) while Force-2 and Area firmness criterions 
were predicted with coefficients of determination of 0.78 (with RMSEPs of 276.98 and 427.39, respectively) 
(with R2 values of 0.76 and 0.75 and, RMSECs of 266.25 and 412.37, respectively). These results can be as-
sumed as good prediction results considering that the investigated quality criterion is firmness, which is hard 
to predict non-destructively. 

Anahtar Kelimeler: FT-NIR Reflectance Spectroscopy, PLS Analysis, Cherry Tomato, Non-destructive firm-
ness Prediction 
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ÇANAKKALE MANDIRA SEKTÖRÜNÜN PEYNİR ALTI SUYUNU İŞLEME OLANAKLARI VE 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Musa KORKMAZ, Kemal ÇELİK

Bu çalışma ile peynir üretiminde, üretilen peynirden geriye kalan sıvı olan peynir altı suyunun, içeriğinde 
yer alan değerli bileşikler ile değerlendirilme yöntemlerine ve önemine ilişkin geniş bilgiler verilmektedir. 
Peynir üretiminde kullanılan sütün kuru maddesinin yaklaşık olarak yarısının peynir altı suyunda kalması, 
peynir altı suyunun önemli bir ürün olmasını sağlarken, arıtılmadan doğaya salınımı halinde önemli bir çevre 
kirleticisine dönüşmektedir. “Ezine Peyniri” nin coğrafi işaret alması, ülkemizde ve dünyada daha çok bilinir 
hale gelmesini ve bu ürüne olan talebin artmasını sağlamıştır. Bu sebeple Çanakkale ilinde peynir üretimi ile 
peynir altı suyunda artış meydana gelmiştir. Bu artışa rağmen halen Çanakkale ilinde üretilen peynir altı suyu-
nu işleyecek ve ürün haline getirecek peynir altı suyu işleme tesisi bulunmamaktadır. Çanakkale ilinde faaliyet 
gösteren ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen mandıralara anket yapılmıştır. Yapılan anket çalışması 
ile mandıraların, yapısal durumunu, peynir altı suyu üretimi ve değerlendirilme şekli ile peynir altı suyunun 
değerlendirilmesine ilişkin problemlerini tespit etmek ve bu problemlere çözüm önerileri sunmak amaçlanmış-
tır. Anket çalışmamızdan elde edilen verilerle, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından elde edilen 
bilgiler incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ile istatistiki yayınlar incelenmiş ve bölgede peynir 
altı suyunun üretim miktarı ve değerlendirilme şekillerinin belirlenmesinin yanı sıra bölgede kurulacak peynir 
altı suyu işleme tesisi veya biyogaz tesisi ile alternatif değerlendirilme olanakları, bölge üreticileri açısından 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz Tesisi, Çanakkale, Mandıra, Peynir Altı Suyu 
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ÇANAKKALE İLİ ÖZBEK OVASI’NDAKİ İŞLETMELERDE YETERLİ VE KISITLI SU 
KOŞULLARINDA OPTİMUM BİTKİ DESENİNİN BELİRLENMESİ

Seher AKYÜZ, Murat YILDIRIM

Bu çalışmada, Özbek Ovası’nda yer alan tarımsal işletmeler arasından çiftçi kayıt sisteminden ve alanı temsil 
eden iki farklı büyüklükteki tarım işletmesi seçilmiştir. Bu işletmelerde yetiştirilen bitkilerin mevsimlik su 
ihtiyacı, sulanan alan büyüklüğü, su kaynağı, bitkilerin yetiştirilebileceği maksimum ve minimum alan bü-
yüklükleri, birim alan için toplam ve net gelir miktarları göz önüne alınarak, doğrusal programlama WINQSB 
yöntemiyle optimum bitki deseni ve bu verilere bağlı olarak üretici gelirinin maksimizasyonu amaçlanmak-
tadır. Her bir sulama suyu miktarı ve her bir yıl için (normal, kurak ve yağışlı yıl) IRSIS bilgisayar yazılımı 
kullanılarak bitkilerin su tüketimleri ve sulama programları belirlenmiştir (S1-Normal yıl gibi). Önce yeterli 
su için (S1) çözüm alınarak gerekli su miktarı (%100) elde edilmiş daha sonra uygulanan tam sulama suyu 
miktarının %80, %50, %20’i alınarak sırasıyla S2, S3 ve S4 konularındaki kısıtlı su miktarları belirlenmiştir. 
Araştırmada her bir yıl (normal yıl, kurak yıl ve yağışlı yıl) ve her bir su kapasitesi (K1, K2, K3, K4, K5, K6 ve 
K7) için ayrı ayrı model oluşturularak çözüm elde edilmeye çalışılmıştır. Doğrusal programlama yöntemi kul-
lanılarak birinci işletmede 61 da alan için elde edilen optimum üretim deseni ile işletmenin gelirin de %198,3 
artış sağlanmıştır. Programlamaya göre ekilişi yapılan bitkiler %44 buğday, %10 çeltik, %10.4 patlıcan, %15 
şeftali, %10 kiraz, %10 elma ve %44 2. Ürün slajlık mısır yer almaktadır. İkinci işletmede 158 da alan için elde 
edilen optimum üretim deseni ile işletmenin gelirinde %78,89 artış sağlanmıştır. Programlamaya göre ekilişi 
yapılan bitkiler %45 buğday, %9,55 çeltik, %6,1 karpuz, %15 şeftali, %10 kiraz, %10 elma ve %45 2. Ürün 
slajlık mısır yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sulama, Optimum Bitki Deseni, Kuraklık, Doğrusal Programlama 
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BAZI ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN SITOPHILUS ORYZAE L. (COLEOPTERA: 
CURCULIONIDAE) ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Sümeyra Betül ŞAHİN, İslam SARUHAN

Çalışmada, farklı zararlılardan elde edilen Beauveria bassiana’nın altı farklı izolatı (BÇE 9, BB1/A, BB 1/216, 
55-3, BKÜR 1/3A ve BKÜR 1/6B), Isaria fumosorosea (78-3) ve Metarhizium anisopliae (TR-55-19)’nın 
birer izolatı önemli bir depo ürün zararlısı olan Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)’nın erginlerine 
karşı laboratuvar koşullarında etkinlikleri belirlenmiştir. Çalışmada 9 cm çapında petriler kullanılmış, her bir 
petriye 10 adet S. oryzae ergini konulmuş ve 6 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. İzolatların 1 × 108 conidia 
ml−1 süspansiyonları petri başına 2 ml olacak şekilde zararlının üzerine direkt uygulanmıştır. Çalışma 28oC 
de, tamamen karanlık inkübatörde ve % 70 ± 5 bağıl nemde (RH) yürütülmüştür. Çalışma 21 gün boyunca 
takip edilerek ölü bireyler not edilmiş ve yüzde etkinlikleri Abbott formülü kullanarak hesaplanmıştır. Çalışma 
sonucunda bütün izolatların Lethal Time (LT50 ve LT90) değerleri hesaplanmıştır. İzolatların LT50 değerleri; 
TR-55-19 izolatı 1.79 gün, BKÜR 1/6B izolatı 1.91 gün, BB 1/216 izolatı 2.69 gün, BB1/A izolat 2.71 gün, 
55-3 izolatı 2.85 gün, BKÜR 1/3A izolatı 2.92 gün, 78-3 izolatı 4.79 gün ve BÇE 9 izolatı 5.58 gün olarak 
bulunmuştur. LT90 değerleri ise; BKÜR 1/6B izolatı 2.43 gün, TR-55-19 izolatı 2.57 gün, BKÜR 1/3A izolatı 
3.27 gün, BB1/A izolat 3.31 gün, BB 1/216 izolatı 3.53 gün, 55-3 izolatı 3.82 gün, 78-3 izolatı 5.99 gün ve 
BÇE 9 izolatı 6.76 gün olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda kullanılan izolatlardan BB1/A, BB 1/216, 
55-3, BKÜR 1/3A, BKÜR 1/6B ve TR-55-19 izolatları 5. gün sonunda % 90’nın üzerinde etki göstererek S. 
oryzae ile mücadelede önemli bir potansiyele sahip oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sitophilus Oryzae, Beauveria Bassiana, Isaria Fumosorosea, Metarhizium Anisopliae, 
Biyolojik Mücadele 




